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१.१ परिचय
सरकारको आर्थिक कारोबारको अर्िलेख राख्ने, लेखाङ्कन गने र प्रर्िवेदन गने सन्दििमा लेखा नीर्ि, लेखा र्वर्ि, लेखाका
आिार र र्सद्धान्िहरू, खािा सचू ी लगायिको व्यवस्था गरी समग्र र्वत्तीय व्यवस्थापनलार्ि पारदर्शी र उत्तरदायी िुल्यार्ि र्वत्तीय सर्श
ु ासन
कायम गनि यो लेखा र्नदेर्र्शका ियार गररएको छ ।
आर्थिक कायिर्वर्ि ऐन, २०५५ ले नेपाल सरकारको र्वर्नयोजन, राजस्व, िरौटी, लगायिको र्वत्तीय कारोबारका साथै अन्य
सरकारी कोषबाट हुने आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न लगाउने, सर्चचि कोषको र्हसाब राख्ने र्जम्मेवारी महालेखा र्नयन्रक
कायािलयलाई प्रदान गरे को छ । र्ब.सं. २०१८ सालमा लागू गररएको नगदमा आिाररि (Cash Basis) नयााँ श्रेस्िा प्रणालीको आिारििू
सरं चनामा पररमार्जिि ढााँचा हालसम्म प्रयोगमा रहेको छ । यस र्नदेर्र्शकाको लक्ष्य समग्र रूपमा सरकारको सबै कारोबारलार्ि समेटी समयमै
र्वत्तीय र्ववरण ियार गनिु रहेको छ । सरकारको र्वत्तीय र्ववरणलार्ि अन्िरािर्रिय प्रणाली अनक
ु ू ल िुल्याउनु नेपालको र्वत्तीय व्यवस्थापन
सिु ारको एक प्रमख
ु र्वषय हो । अन्िरािर्रिय मद्रु ा कोष (International Monetary Fund – IMF) बाट कायािन्वयनमा ल्यार्एको
सरकारी र्वत्तीय िथ्याङ्क (Government Financial Statistics, 2001) अनसु ार नेपाल सरकारको खािा सचू ी (Chart of
Accounts) अवलम्बन गररएको छ । नगदमा आिाररि लेखा र्सद्धान्िका लार्ग नेपाल साविजर्नक क्षेर लेखामान (Nepal Public
Sector Accounting Standard– NPSAS) र प्रोदिावी र्सद्धान्िका लार्ग अन्िरािर्रिय साविजर्नक क्षेर लेखामान (International
Public Sector Accounting Standard – IPSAS) लार्ि आिार मार्नएको छ ।
र्व.स.ं २०१८ सालमा साविजर्नक क्षेरको सीर्मि कारोबारलाई ध्यानमा राखेर िजिमु ा गररएको नगदमा आिाररि लेखा प्रणालीले
राजस्व, िरौटी, र्वर्नयोजन र अन्य सरकारी कारोबारको सम्पणू ि पक्षलार्ि पणू ि रूपमा समेट्न सके को छै न । र्वगिमा राजस्व लेखा र्नदेर्र्शका
बाहेक सरकारी लेखालाई व्यवर्स्थि गनि कुनै र्कर्समको लेखा र्नदेर्र्शका ियार गरी लागू गनि सर्कएको र्थएन । साथै म.ले.प. फारममा
िएका सािारण सिु ार बाहेक सरकारी लेखा प्रणालीमा उल्लेखनीय सिु ार गनि सर्कएको र्थएन । यद्यर्प एकल खािा कोष प्रणाली
(TSA) र नेपाल साविजर्नक क्षेर लेखामान अनसु ारको र्वत्तीय र्ववरण ियारीका प्रयासहरूलाई सिु ारका सङ्के िका रूपमा र्लनपु दिछ ।
आर्थिक प्रर्शासनका कमिचारीको र्शैर्क्षक पृष्ठिर्ू म वार्णज्यर्शास्त्र िथा व्यवस्थापन निई अन्य र्शैर्क्षक र्विाबाट समेि रहने िएकोले
लेखाको र्सद्धान्ि पालनामा कर्िनार् देर्खएको छ । यस र्नदेर्र्शकाले सो कमी (Gap) लाई पर्ू िि गरी अभ्यासगि आिारमा (Practice
Based) िथा र्सद्धान्िको आिारमा (Principle Based) लेखा ियार गने वािावरण बनाउन सहयोग गने अपेक्षा गररएको छ ।
हरे क सरकारी र्नकायले आफ्नो र्हसाब र्किाब आफै ाँ ले राख्नु पदिछ । त्यसको स्वार्मत्व (Ownership) र र्जम्मेवारी
(Responsibility) र्नकाय स्वयमं ा नै र्नर्हि रहन्छ । महालेखा र्नयन्रक कायािलयमा हरे क के न्द्रीय र्नकायबाट प्राप्त गरे को र्वत्तीय
र्ववरणलाई एकीकृ ि गने र्जम्मेवारी रहेको छ । कोष िथा लेखा र्नयन्रक कायािलयहरूले आफ्नो कायिक्षेरर्िरका कायािलयहरूबाट प्राप्त
र्वत्तीय र्ववरणलाई एकीकृ ि गरे को वार्षिक र्हसाबका आिारमा महालेखा र्नयन्रक कायािलयले के न्द्रीय रूपमा एकीकृ ि गदिछ ।
अर्ख्ियारी प्रदान गने के न्द्रीय र्नकायहरूले र्नकायगि रूपमा एकीकृ ि गरे को र्वत्तीय र्ववरणलाई पर्न महालेखा र्नयन्रक कायािलयले
रार्रिय रूपमा एकीकृ ि गने गदिछ । नेपाल रारि बैंकले र्वर्िन्न सरकारी कारोबार गने बैंकहरूबाट प्राप्त र्वत्तीय र्ववरणहरू एकीकृ ि गरी
महालेखा र्नयन्रक कायािलयमा प्रस्िुि गदिछ । प्रत्येक र्नकायबाट फरकफरक प्रर्िवेदनका पेर्श हुने कारण र्वत्तीय र्ववरण र्िडान िथा
प्रसोिन गरी रार्रिय रूपमा एकीकृ ि र्वत्तीय र्ववरण ियारीमा कर्िनार् देर्खने गरे को छ । जसका कारण समय मै महालेखा परीक्षकको
कायािलयमा र्शद्ध
ु र र्वश्वसनीय प्रर्िवेदन गनि कर्िनार् िएको छ ।
र्वश्व व्यापीकरणको अवस्थामा अन्िरािर्रिय व्यापार सङ्गिनको सदस्य समेि िएको नािाले साविजर्नक क्षेरको लेखालाई
िरपदो, पारदर्शी र िल
ु नायोग्य बनाउनु आवस्यक छ । र्वत्तीय र्ववरणको आिारमा कर नीर्ि (Tax Policy), र्वकासका योजना
लगायिका र्वत्तीय र्नणियहरु र्लने हुदाँ ा के न्द्रीय सरकारको र्वश्ले षण समेि प्रिार्वि हुने िएकाले यस र्नदेर्र्शकालाई सरकारी लेखा
र्वकासको कोर्शेढुङ्गाको रूपमा र्लर्एको छ ।
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१.१.१ लेखा निर्देनिकाको उद्देश्य
यो र्नदेर्र्शका देहाय बमोर्जमका उद्देश्य राखी िजिमु ा गररएको छ क) नेपाल सरकारका मन्रालय, संवैिार्नक अङ्ग/ र्नकाय र मािहि कायािलयमा कारोबारको लेखाङ्कन गनि, अर्िलेख राख्न,
प्रर्िवेदन गनि, लेखा नीर्ि िथा कायिर्वर्ि र प्रर्ियाको जानकारी र्दन ।
ख) नेपाल सरकारको समग्र र्वत्तीय प्रर्िवेदन ियार गदाि र्लने मख्ु य-मख्ु य लेखा नीर्ि ग्रहण िथा व्याख्या गनि ।
ग) मन्रालय, संवैिार्नक अङ्ग/ र्नकाय र मािहि कायािलयमा समर्िगि आर्थिक कारोबारको लेखा राख्ने र प्रर्िवेदन गने
कायािलयहरु र्बच एकरूपिा िथा समानिा कायम गनि ।
घ) नगदमा आिाररि नेपाल साविजर्नक क्षेर लेखामानको प्रयोगलाई प्रोदिावीमा आिाररि अन्िरािर्रिय साविजर्नक क्षेर लेखामान
िफि पररमार्जिि गने आिारको रूपमा व्यवस्था र्मलाउन ।
ङ) सरकारी लेखामा एकरूपिा ल्याई र्वत्तीय सचू ना प्रवाह गने कायिमा सहजीकरण गनि ।
१.१.२ निर्देनिकाको क्षेत्र तथा सीमा (Scope and Limitation)
यस र्नदेर्र्शका लेखा सम्बन्िी आिारििू र्सद्धान्िलाई आिार मानी ियार गररएको छ । सबै र्कर्समका पररदृश्यलाई पवू ािनमु ान गनि
असम्िव हुदाँ ा प्रयोगकिािले लेखाको र्सद्धान्िर्िर रही यस र्नदेर्र्शकाको प्रयोग गनिपु दिछ । आर्थिक कारोबारको उदाहरण सामान्य
पररर्स्थर्िको अवस्थामा पररकल्पना गररएको छ । एकै कारोबारको एक वा एक िन्दा बढी फरक र्वर्िले लेखाङ्कन हुन सक्ने हुदाँ ा सो
िथ्यलाई ध्यानमा राखी सामान्य र्नदेर्शनका रूपमा प्रयोग गनिपु दिछ । थप स्पििा आवश्यक रहेको अवस्थामा म.ले.र्न.का. साँग राय र्लन
उपयक्त
े । यस र्नदेर्र्शकामा िएका व्यवस्थालाई आवश्यकिा अनसु ार थपघट गनि सर्कनेछ । र्वर्िन्न र्नकायमा प्रयोग गररने
ु हुनछ
Database र लेखाका सफ्टवेयरको सचचालन सम्बन्िी कायिर्वर्ि यस र्नदेर्र्शकामा समावेर्श गररएको छै न ।
१.१.३ निर्देनिकाको प्रयोग निनि
यस र्नदेर्र्शकालाई पररच्छे द, खण्ड, उप-खण्ड, र्नदेर्शन र बदाँु ागि रूपमा ियार गररएको छ । प्रयोगकिािहरुको सहजीकरणका लार्ग हरे क
पररच्छे दमा पररच्छे द र आिारििू र्सद्धान्ि प्रस्ििु गररएको छ । र्शीषिकलार्ि बोल्ड (Bold) गररएको छ । उदाहरण र प्रश्नहरु िार्लकामा
रार्खएको छ ।
१.१.४ निर्देनिकाको निभाजि
१. पररच्छे द
१.१ खण्ड
१.१.१ उपखण्ड
क–ज्ञ बाँदु ाहरू
अ अः सहायक बाँदु ाहरू
१.१.५ िैिानिकता, स्िानमत्ि तथा नितिणको अनिकाि
१.१.५.१ िैिानिकता
आर्थिक कायिर्वर्ि र्नयमावली, २०६४ को र्नयम १२२ ले महालेखा र्नयन्रक कायािलयलाई सरकारी र्नकाय माफि ि हुने
नेपाल सरकारको र्वत्तीय कारोबारलाई लेखाङ्कन, अर्िलेख एंव प्रर्िवेदन प्रस्ििु गनिका लार्ग लेखा सम्बन्िी उपयक्त
ु
र्नदेर्र्शका ियार गरी लागू गने अर्िकार प्रयोग गरी यो र्नदेर्र्शका जारी गररएको छ ।
१.१.५.२ स्िानमत्ि
यसको पणू ि स्वार्मत्व महालेखा र्नयन्रक कायािलयको हुनेछ । यो र्नदेर्र्शका ियार गदाि प्रचलनमा रहेको ऐन, र्नयम,
र्नदेर्र्शकाबाट मल
ू ििू व्यवस्थाहरू सािार गररएको छ । प्रस्िुि गररएका उदाहरण िथा व्यवस्थामा र्िर्विा उत्पन्न िएमा वा
बार्िएको अवस्थामा सम्बर्न्िि ऐन िथा सोसाँग सम्बर्न्िि र्वषयवस्िुका लार्ग बनेका ऐन मान्य हुनछ
े न् ।
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१.१.५.३ नितिणको अनिकाि
यसको उपयोग, प्रकार्शन र र्विरण सम्बन्िी सम्पणू ि अर्िकार महालेखा र्नयन्रक कायािलयमा र्नर्हि रहने छ ।
१.१.६ लेखा निर्देनिकाको उपयोनगता ि जािी नमनत
१.१.६.१ निर्देनिकाको उपयोनगता
यस र्नदेर्र्शका नेपाल सरकारका सबै र्नकाय जस्िै संवैिार्नक अङ्गहरू, मन्रालयहरू, सर्चवालयहरू, र्विागहरू, आयोग/
पररषद/् बोडिहरू, मािहिका अड्डा, अदालि िथा अन्य सरकारी कायािलयहरू, सरकारी कारोबार गने गैर सरकारी र्नकाय
िथा सघं सस्ं थाहरू लगायि सर्चचि कोषबाट र्वर्नयोर्जि रकम प्राप्त गरी सचचालन हुने र्नकायहरुको लेखा र प्रर्िवेदन जारी
गनि उपयोगी हुनेछ । साङ्गिार्नक संरचना िथा लेखा राख्ने र्नकायको िह यस र्नदेर्र्शकाको २.३.३ मा उल्लेख गररए
बमोर्जम लागू हुनेछ ।
१.१.६.२ जािी नमनत
यो र्नदेर्र्शका र्मर्ि २०७३।११।२६ देर्ख लागु हुनछ
े ।
१.२ परिभाषा
क) "लेखा" िन्नाले कारोबार िएको व्यहोरा देर्खने गरी प्रचर्लि काननु बमोर्जम रार्खने अर्िलेख, खािा, र्किाब आर्द र सो
कारोबारलाई प्रमार्णि गने अन्य कागजाि समेिलाई जनाउाँ छ । (लेखापरीक्षण ऐन २०४८, दफा २)
ख) "आर्थिक र्ववरण" िन्नाले कुनै र्नर्िि अवर्िमा िएको आर्थिक कारोबारको समर्िगि र्स्थर्ि दर्शािउने उद्देश्यले र्शीषिक समेि खल्ु ने गरी
ियार गररएको र्ववरण सम्िनपु छि र सो र्शब्दले कारोबारको र्स्थर्ि दर्शािउने गरी र्वर्नयोजन िफि र्शीषिकको आिारमा बनार्एको बजेट
र्वर्नयोजन, र्नकासा, खचि, र बजेट बााँकी; राजस्व िफि लगिी, असल
ु ी, दार्खला र बााँकी; िथा िरौटी िफि आम्दानी, खचि (र्फिाि र
सदरस्याहा) र बााँकी रकम िथा कायिसचचालन कोष लगायि अन्य कोष िफि आय, व्यय िथा बााँकी रकम खल
ु ार्एको आय–व्यय
र्ववरण समेिलाई जनाउाँछ । महालेखा परीक्षकको कायािलयिारा िोर्कएको म.ले.प. फारमहरु र नेपाल साविजर्नक क्षेर लेखामानले
िोके को र्वत्तीय र्ववरण समेिलाई सम्िनु पदिछ ।
ग) "आर्थिक बषि" िन्नाले कुनै सालको श्रावण एक गिेदर्े ख अको सालको आषाढ मसान्िसम्मको अवर्ि सम्िनपु छि ।
घ) "लेखा नीर्ि" िन्नाले आर्थिक कारोबारलाई लेखाङ्कन गनेदर्े ख र्लएर अर्िलेखाङ्कन, प्रर्िवेदनसम्मको र्वर्िलाई सम्िनपु छि ।
ङ) "महालेखा र्नयन्रक कायािलय" िन्नाले सर्चचि कोष र आर्थिक प्रर्शासनको सचचालन िथा र्नयन्रण गने, आन्िररक लेखापरीक्षण गने,
र्नदेर्शन र्दने िथा नेपाल सरकारको के न्द्रीय आय/व्यय लेखा ियार पाने कायािलय सम्िनपु छि ।
च) "खािा सचू ी" िन्नाले खचि, राजस्व िथा र्वत्तीय व्यवस्था र दािृ र्नकायको सङ्के ि सम्बन्िी वगीकरण सङ्के ि समेिलाई सम्िनपु छि ।
यसले सरकारको बजेट िजिमु ा, कायािन्वयन, लेखाङ्कन, र्वश्ले षण, प्रर्िवेदन गनि िोर्कएको अनदु ान सङ्के ि, आिार र्शीषिक, मल
ू
र्शीषिक, उपर्शीषिक िथा सोको वगीकरण र व्याख्या समेिलाई बिु ाउाँछ ।
छ) "सङ्के ि" िन्नाले राजस्व, खचि, र्वत्तीय व्यवस्था, दािृ र्नकायसाँग सम्बर्न्िि आिार र्शीषिक, मल
ू र्शीषिक र उप र्शीषिक समेिका लार्ग
नेपाल सरकार आर्थिक सङ्के ि िथा वगीकरण, २०६७ अनसु ार िोर्कएका सङ्के ि नं. हरूलाई बिु ाउाँछ ।
ज) "आिार र्शीषिक" िन्नाले सङ्के ि नं को अन्िमा ३ वटा र्शन्ू य िएका खचि, राजस्व, र्वत्तीय व्यवस्थासाँग सम्बर्न्िि र्शीषिकलाई
सम्िनपु छि ।
ि) "मल
ू र्शीषिक" िन्नाले सङ्के ि नं. को अन्िमा १ वटा र्शन्ू य िएका खचि, राजस्व, र्वत्तीय व्यवस्थासाँग सम्बर्न्िि र्शीषिकलाई सम्िनपु छि ।
ञ) "उपर्शीषिक" िन्नाले सङ्के ि न.ं को अन्िमा १ देर्ख ९ सम्मका अक
ं िएका खचि, राजस्व, र्वत्तीय व्यवस्थासाँग सम्बर्न्िि र्शीषिकलाई
सम्िनपु छि ।
ट) "खचि र्शीषिक" िन्नाले खचिसाँग सम्बर्न्िि आिार र्शीषिक, मल
ू र्शीषिक िथा उप र्शीषिक समेिलाई जनाउाँछ ।
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ि) "राजस्व र्शीषिक" िन्नाले राजस्वसाँग सम्बर्न्िि आिार र्शीषिक, मल
ू र्शीषिक िथा उप र्शीषिक समेिलाई जनाउाँछ ।
ड) "बजेट र्दग्दर्शिन" िन्नाले कायििम िथा बजेट ियार गनि अथि मन्रालयबाट जारी िएको र्दग्दर्शिन पर्ु स्िका सम्िनपु छि ।
ढ) "कोष िथा लेखा र्नयन्रक कायािलय" िन्नाले महालेखा र्नयन्रक कायािलय मािहि रहने गरी स्थापना िएका कोष िथा लेखा र्नयन्रक
कायािलय सम्िनपु छि ।
ण) "र्नकाय" िन्नाले सरकारी अड्डाखाना िथा सरकारी स्वार्मत्व रहेको प्रर्िष्ठान, सर्मर्ि र सरकारलाई आर्थिक र्ववरण पेर्श गने दार्यत्व
िएका र्नकायलाई समेि सम्िनपु छि ।
ि) "कायािलय” िन्नाले संवैिार्नक अङ्ग, मन्रालय, सर्चवालय, र्विाग र सो मािहिका सबै अड्डा, अदालि िथा अन्य सरकारी
र्नकायका कायािलयलाई सम्िनपु छि ।
थ) "आन्िररक र्नयन्रण" िन्नाले मन्रालय, सर्चवालय, संवैिार्नक अङ्ग, र्विागीय प्रमख
ु ले आफू र अन्िगिि र्नकायहरुबाट सम्पादन
गररने कायिहरु र्मिव्ययी, कायिदक्ष र प्रिावकारी ढङ्गबाट सम्पादन गनि, र्वत्तीय प्रर्िवेदन प्रणालीलाई र्वश्वासनीय बनाउन िथा प्रचर्लि
काननु बमोर्जम कायिसम्पादन हुने कुरामा र्वश्वस्ि पानि गररने र्ियाकलाप सम्िनु पदिछ ।
द) "अर्िकार प्राप्त अर्िकारी" िन्नाले खचि गने वा सोको लार्ग र्नकासा र्दने अर्िकार पाएको अर्िकारी सम्िनपु छि र सो र्शब्दले कायम
मक
ु ायम वा र्नर्मत्त िई काम गने अर्िकारीलाई समेि जनाउाँ छ ।
ि) "र्विागीय प्रमख
ु " िन्नाले सवं ैिार्नक अङ्ग, मन्रालय, सर्चवालय वा सो अन्िगिि रहेको र्विाग वा र्विाग सरहको अर्स्ित्व र
क्षेरार्िकार िएको के न्द्रीयस्िरको कायािलयको प्रमख
ु सम्िनपु छि ।
न) "लेखा उत्तरदायी अर्िकृ ि" िन्नाले आफ्नो र मािहि कायािलयको आर्थिक प्रर्शासन सचचालन गने, वार्षिक बजेट ियार गने र सो बजेट
र्नकासा प्राप्त गरी खचि गने अर्िकार सम्ु पने, बजेटको लेखा राख्ने र राख्न लगाउने, लेखा र्ववरण ियार गने गराउने, र्वर्नयोजन, राजस्व,
िरौटी र र्जन्सी समेिको आन्िररक िथा अर्न्िम लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु र्नयर्मि गने गराउने, असल
ु उपर गने गराउने वा र्मन्हा गने
गराउने कििव्य िएको सर्चवलाई सम्िनपु छि ।
प) "कायािलय प्रमख
ु " िन्नाले िोर्कएको कायािलयको प्रमख
ु कमिचारी सम्िनपु छि ।
फ) "आर्थिक कारोबार" िन्नाले सरकारले आफ्नो लक्ष्य प्रार्प्तको लार्ग गररने आर्थिक र्ियाकलापलाई सम्िनु पदिछ ।
ब) "दािृ पक्ष" िन्नाले र्िपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्िौिािारा नेपाल सरकारलाई वैदर्े र्शक सहायिा (ऋण वा अनदु ान) उपलब्ि गराउने र्मररारि
वा अन्िरािर्रिय वा र्वदेर्शी संघ संस्थालाई सम्िनपु छि ।
ि) "आन्िररक लेखापरीक्षण" िन्नाले आन्िररक र्नयन्रण प्रणालीको समग्र मल्ू याङ्कन गने कायिलाई बिु ााँउदछ । यो महालेखा र्नयन्रक
कायािलयबाट हुन्छ ।
म) "अर्न्िम लेखापरीक्षण" िन्नाले र्नयर्मििा, र्मिव्यर्यिा, कायिदक्षिा, प्रिावकाररिा र और्चत्य समेिका आिारमा महालेखा परीक्षकको
कायािलयबाट हुने लेखापरीक्षण सम्िनपु छि ।
य) "िरौटी रकम" िन्नाले कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्म सरु क्षण बापि रार्खएको सरु क्षण जमानि रकम (ररटेन्सन मनी) वा अनेस्ट मनी वा सो
बापिका र्बडबण्ड वा प्रफमेन्स बन्ड समेि सम्िनपु छि र सो र्शब्दले अन्य कुनै कारणले सरु क्षण राख्नपु ने िई सो बापि रार्खएको रकम
समेिलाई जनाउनेछ ।
र) "बैंक" िन्नाले नेपाल रारि बैंक सम्िनपु छि र सो र्शब्दले सरकारी कारोबार गने अन्य बैंक समेिलाई जनाउाँ छ ।
ल) "एकल कोष खािा" िन्नाले र्वर्नयोजन, िरौटी, राजस्व, र्वत्तीय व्यवस्था िथा अन्य र्वर्वि खचिको कारोबारको लार्ग र्जल्ला र्स्थि
सरकारी कारोबार गने बैंकमा सम्बर्न्िि कोष िथा लेखा र्नयन्रक कायािलयका नाममा रहेको खािालाई सम्िनपु छि ।
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व) "िक्त
ु ानी आदेर्श" िन्नाले िक्त
ु ानीको आवश्यक सबै प्रर्िया परू ा गरी िक्त
ु ानी र्नकासाको लार्ग चेक जारी गने, सम्बर्न्िि व्यर्क्त वा
र्नकायको बैंक खािामा रकम जम्मा गने िथा कुनै कारणले रकम समायोजन गनिपु ने िएमा सो रकम समायोजनको लार्ग सम्बर्न्िि
कायािलयले कोष िथा लेखा र्नयन्रक कायािलयलाई र्दर्ने र्लर्खि आदेर्शलाई सम्िनपु छि ।
र्श) "िक्त
ु ानी र्नकासा" िन्नाले िक्त
ु ानी आदेर्श बमोर्जम कोष िथा लेखा र्नयन्रक कायािलयबाट चेक जारी गने, सम्बर्न्िि व्यर्क्त वा
र्नकायको बैंक खािामा रकम जम्मा गने िथा अन्य कुनै कारणले रकम समायोजन गनिपु ने िएमा सो रकम समायोजन गने कायिका लार्ग
के न्द्रीय सरकार खािाबाट खचि लेख्ने कायिलाई समेि सम्िनपु छि ।
ष) "बेरुज"ु िन्नाले प्रचर्लि काननु बमोर्जम पर्ु याउनपु ने रीि नपर्ु यार्ि कारोबार गरे को वा राख्नपु ने लेखा नराखेको िथा अर्नयर्मि वा
बेमनार्सब िररकाले आर्थिक कारोबार गरे को िनी लेखापरीक्षण गदाि औल्ं यार्एको वा िहर्यार्एको कारोबार सम्िनपु छि ।
स) "र्वर्शेष पररर्स्थर्ि" िन्नाले सख्ु खा, अनावृर्ि, अर्िवृर्ि, िक
ू म्प, बाढी, पर्हरो, आगलागी जस्िा प्राकृ र्िक एवम् दैवी प्रकोप िथा
आकर्स्मक वा अप्रत्यार्र्शि र्वर्शेष कारणबाट सृर्जि पररर्स्थर्ि सम्िनपु छि र सो र्शब्दले यद्ध
ु वा आन्िररक िन्िजस्िा पररर्स्थर्ि
समेिलार्ि जनाउनेछ ।
ह) "आयोजना लेखा" िन्नाले दािृ पक्षहरुको अनदु ान िथा ऋणमा सचचार्लि आयोजनाहरुको नेपाल सरकार र सम्बर्न्िि र्वकास सािेदार
र्बचको सहमर्ि अनसु ार रार्खने लेखालाई आयोजना लेखा सम्िनपु छि ।
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१.३ सङ्क्नक्षप्त िाम
ADB
ASB
BMIS
CGAS
DD
DECS
DTCO
FCGO
FMIS
FSDA
FY
GBE
GFS
GON
IAS
ICAN
ICGFM
IFAC
IMF
INTOSAI
IPSAS
IT
MIS
MM
NAS
NPSAS
NRB
OAG
PAIS
PFM
PMIS
RMIS
RPG
SOE
TSA
WB
YYYY
आ.प्र.
आ.र्व.
आ.व.
ब.ख.
को.ले.र्न.का.
म.ले.र्न.का.
ने.रा.बैं.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Asian Development Bank
Accounting Standard Board
Budget Management Information System
Computerized Government Accounting System
Day
District Expenditure Control System
District Treasury Comptroller Office
Financial Comptroller General Office
Financial Management Information System
Financial Statements Discussion & Analysis
Fiscal Year
Government Business Enterprises
Government Financial Statistics
Government of Nepal
International Accounting Standard
Institute of Chartered Accountants of Nepal
International Consortium of Government Financial Management
International Federation of Accountants
International Monetary Fund
International Organization of Supreme Audit Institution
International Public Sector Accounting Standards
Information Technology
Management Information System
Month
Nepal Accounting Standard
Nepal Public Sector Accounting Standards
Nepal Rastra Bank
Office of Auditor General
Public Assets Information System
Public Finance Management
Pension Management Information System
Revenue Management Information System
Recommended Practice Guidelines
Statement of Expenditure
Treasury Single Account
World Bank
Year
आर्थिक प्रर्शासन
आर्थिक र्ववरण
आर्थिक वषि
बजेट खचि
कोष िथा लेखा र्नयन्रक कायािलय
महालेखा र्नयन्रक कायािलय
नेपाल रारि बैंक
8

सरकारी लेखा निर्देनिका, २०७३

िेपाल सरकारको लेखा

परिच्छेद २

नेपाल सिकािको लेखा
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२.१ लेखा
२.१.१ लेखाको परिचय
लेखा भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखखने गरी प्रचखलत काननु बमोखिम राखखने अखभलेख, खाता, खकताब आखद र सो
कारोबारलाई प्रमाखित गने अन्य कागिात समेतलाई िनाउँछ । आखथिक तथा खित्तीय कारोबारको लेखाङ्कन गने, अखभलेख
राख्ने, खित्तीय खििरिहरु तयार गने, सञ्चार तथा प्रकाशन गने एिम् परीक्षि र मल्ू याकंन गनेसम्मका कायिहरु समेत लेखाको
कायिक्षेत्र खभत्र पदिछ ।
लेखालाई सङ्गठनको क्षेत्र अनसु ार व्यािसाखयक/खनिी तथा सरकारी/सािििखनक लेखाका रूपमा खिभािन गररन्छ । यस
पररच्छे दमा सािििखनक लेखाका सन्दभिमा मात्र चचाि गररएको छ ।
२.१.२ लेखाका आधािभूत सिद्धान्तहरू (Accounting Principles)
लेखापालनमा कारोबारलाई मौखिक ईकाइमा मापन गररन्छ भने प्रयोिन अनसु ार फरक-फरक नामबाट समेत व्यक्त गररन्छ ।
लेखामा हुनपु ने आधारभतू चररत्रलाई समेटेर खिखभन्न खसद्धान्तहरु, खिकास भएका छन् । लेखा राख्दा खनम्नानसु ार आधारभतू
खसद्धान्तहरू पालन गनपिु दिछ ।
क) खमतव्यखयता (Ecconomy)
ख) कायिदक्षता (Efficiency)
ग) प्रभािकाररता (Effictiveness)
घ) पारदखशिता (Transparancy)
ङ) तटस्थता (Neutrality)
च) खमलान (Matching)
छ) स्िच्छ प्रस्तुतीकरि (Fair Presentation)
ि) खिम्मेिारी र उत्तरदाखयत्ि (Responsibility and Accountability)
झ) बझ्ु न सखकने (Understandalibility)
ञ) शद्ध
ु ता (Accuracy)
ट) पिू ति ा (completeness)
ठ) अखबखच्छन्न संस्था (Going Concern)
ड) समयबद्धता (Timeliness)
ढ) िैधाखनकता (Validity)
ि) गहनता (Materility)
त) सान्दखभिकता (Relavence)
थ) खिश्वसनीयता (Reliable)
द) एकरूपता (Consistency)
ध) तुलनीयता (Comparability)
२.१.३ लेखाका आधािहरु
अन्तरािखरिय रूपमा लेखालाई नगदमा आधाररत लेखा, पररमाखिित नगदमा आधाररत लेखा, पररमाखिित प्रोदभािी आधाररत लेखा र
प्रोदभािी आधाररत लेखा गरी चार िगिमा खिभािन गरे को पाइन्छ ।
२.१.३.१ नगदमा आधारित लेखाप्रणाली (Cash Basis Accounting System)
नगदमा आधाररत लेखाप्रिालीमा लेखाङ्कनको लाखग नगद प्रिाहलाई प्रमख
ु आधार माखनन्छ । नगद प्राखि गदाि आम्दानी
िनाइन्छ भने नगदको भक्त
ु ानी हुदँ ा खचि िनाइन्छ । उदाहरिका लाखगिः 'क' कायािलयले रु. १५ हिार बराबरको कायािलय
सामान खररद गरे कोमा रु. १० हिार भक्त
ु ानी गरी रू ५ हिार भक्त
ु ानी खदन बाँकीं रहेको अिस्थामा खनम्न अनसु ार
लेखाङ्कन गररन्छ ।
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खििरि
डे.बिेट खचि कायािलय सम्बन्धी खचि
क्रे.एकल कोर् खाता
जम्मा

डेखबट रकम
रु. १००००
रु. १००००

क्रेखडट रकम
रु. १००००
रु. १००००

नगदमा आधाररत लेखाङ्कन भएकोले रु. ५ हिार खतनि बाँकी रकमलाई लेखाङ्कन गररदैन ।
२.१.३.२ परिमासजित नगदमा आधारित लेखाप्रणाली (Modified Cash Basis Accounting System)
पररमाखिित नगदमा आधाररत लेखाप्रिालीमा एक आखथिक िर्िको अिखधखभत्रका नगद प्राखि तथा भक्त
ु ानीलाई समािेश
गररन्छ । यसले एक आखथिक िर्िखभत्रको कारोबारबाट खसििना भएको तर आम्दानी भइि नसके को सम्पखत्त तथा भक्त
ु ानी हुन
बाँकी दाखयत्िलाई पखन लेखाङ्कन गदिछ । माखथ कै उदाहरिलाई पररमाखिित नगद आधारमा लेखाङ्कन गदाि खनम्न
बमोखिम गररन्छ ।
खचि शीर्िक नं.
खििरि
डेखबट रकम
क्रेखडट रकम
२२३११
डे.बिेट खचि कायािलय सम्बन्धी खचि
रु. १५०००
Xxxxx
क्रे. एकल कोर् खाता
रु.१००००
Xxxxx
क्रे. भक्त
रु. ५०००
ु ानी बाँकी खहसाब खाता
जम्मा
रु.१५०००
रु.१५०००
२.१.३.३ परिमासजित प्रोदभावी लेखा प्रणाली (Modified Accrual Basis Accounting System)
नगद र प्रोदभािीमा आधाररत लेखाप्रिालीको खमखित रूप पररमाखिित प्रोदभािी आधाररत लेखाप्रिाली हो । यसमा
आयको हकमा उपलब्धता र मापन गनि सखकने (Availability & Measurable) अिस्थामा लेखाङ्कन गररन्छ ।
खचिको हकमा दाखयत्ि खसििना भएको अिस्थामा लेखाङ्कन गररन्छ । प्रोदभािी आधाररत लेखा प्रिालीमा पँिु ीगत
सम्पखत्तमा भएको खचि सम्पखत्तमा लेखाङ्कन गरी िर्ै खपच्छे ह्रास कट्टी गरी ह्रास कट्टीलाई खचि लेखखन्छ भने पररमाखिित
प्रोदभािी आधाररत लेखा प्रिालीमा आखथिक िर्िको अन्तमा सबै पिँु ीगत सम्पखत्तलाई अपलेखन गरी लेखाङ्कन गररन्छ ।
मानौं 'क' कायािलयले रु. १५ हिार बराबरको फखनिचर खररद गरे को रहेछ िस मध्ये रु. ५ हिार भक्त
ु ानी खदन बाँकीं रहेछ ।
त्यसको ह्रास कट्टी आ.ब.को अन्तमा रु. २५०० रहेको छ भने पररमाखिित प्रोदभािीमा आधाररत लेखाप्रिालीमा खनम्न
अनसु ार लेखाङ्कन गररन्छ ।
खचि शीर्िक नं.
खििरि
डेखबट रकम
क्रेखडट रकम
२९३११
डे.बिेट खचि फखनिचर
रु. १५०००
xxxxx
क्रे.एकल कोर् खाता
रु. १००००
xxxxx
क्रे.भक्त
रू. ५०००
ु ानी बाँकी खहसाब खाता
जम्मा
रु. १५०००
रु. १५०००
यो पररमाखिित प्रोदभािी लेखाप्रिालीमा खररद गररएको सम्पखत्त पिू रू
ि पमा अपलेखन गररन्छ ।
खचि शीर्िक न.ं
खििरि
डेखबट रकम
क्रेखडट रकम
xxxxx
डे. अपलेखन खचि
रु. १५०००
२९३११
क्रे.फखनिचर
रु. १५०००
जम्मा
रु. १५०००
रु. १५०००
२.१.३.४
प्रोदभावीमा आधारित लेखा प्रणाली (Accrual Basis Accounting System)
यसमा कारोबारको खसििना भएको समयलाई आधार खलई लेखा राखखन्छ । कारोबारको खसििना हुनासाथ त्यसले प्रभाि
पाने पक्षहरुलाई समेटेर प्राखि, भक्त
ु ानी, सम्पखत्त तथा दाखयत्िको पिू ि रूपमा पखहचान गरी लेखाङ्कन गररन्छ ।
माखथकै उदाहरिलाई प्रोदभािी आधारमा लेखाकंन गदाि खनम्न बमोखिम गररन्छ ।
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खचि शीर्िक न.ं
२९३११
xxxxx
xxxxx

खििरि
डेखबट रकम
क्रेखडट रकम
डे. बिेट खचि फखनिचर
रु. १५०००
क्रे. एकल कोर् खाताखाता
रु. १००००
क्रे. भक्त
रु. ५०००
ु ानी बाँकी खहसाब खाता
जम्मा
रु. १५०००
रु. १५०००
यस आधारमा खररद गररएको सम्पखत्तको पिू ि रूपमा अपलेखन नगरी िर्ेनी नीखतगत व्यिस्था अन्तगित ह्रासकट्टी
माफि त अपलेखन गररन्छ ।
खचि शीर्िक न.ं
खििरि
डेखबट रकम
क्रेखडट रकम
xxxxx
डे. ह्रास कट्टी खचि
रु. २५००
२९३११
क्रे.फखनिचर
रु. २५००
जम्मा
रु. २५००
रु. २५००
२.१.४ डेसिट तथा क्रेसडटका सनयम
डेखबट क्रेखडटको खनयममा कारोबारका दबु ै प्रिाहलाई लेखाङ्कन गररन्छ । यसक लाखग तीन खकखसमका खातामा खिभािन
गरी परम्परागत रूपमा खनम्न खलखखत डेखबट र क्रेखडटको खनयम अपनाइन्छ ।
क) व्यखक्तगत खाता (Personal Account): प्राि गनेलाई डेखबट र खदनेलाई क्रेखडट गने (Debit the Receiver
and Credit the Giver)
ख) िास्तखिक खाता (Real Account): आउनेलाई डेखबट र िानेलाई क्रेखडट गने (Debit What Comes in
and Credit What Goes out)
ग) अिास्तखिक खाता (Nominal Account): सबै खचि तथा नोक्सान डेखबट र सबै आय तथा नाफा क्रेखडट
गने (Debit all Expenses or Loss and Credit all Income Gains or Profit)
डेखबट क्रेखडटको नखबनतम् खसद्धान्त अनसु ार खनम्न अनसु ार डेखबट क्रेखडट गनिपु दिछ ।
डेखबट Debit▲ (बढ्दा)
क्रेखडट Credit▲ (बढ्दा)
खचि, सम्पखत्त, नोक्सान , भक्त
आम्दानी, दाखयत्ि, नाफा, प्राखि
ु ानी
क्रेखडट Credit ▼ (घट्दा)
खचि, सम्पखत्त, नोक्सान , भक्त
ु ानी

डेखबट Debit▼ (घट्दा)
आम्दानी, दाखयत्ि, नाफा, प्राखि

सरकारी लेखामा डेखबट क्रेखडटका यी तररका मध्ये कुनै एक मात्र लागु हुनसक्ने अिस्था रहँदनै । कारोबारको प्रकृ खतको
आधारमा कारोबारले प्रभाि पाने एक खाता डेखबट र अको खाता खनम्न अनसु ार क्रेखडट गनिपु दिछ ।
कािोिािको प्रकृती
क्रेसडट
िैंक
शीर्िकगत घट ▼ ि डेसिट
िढ ▲
खचि
आम्दानी
खचि खफताि
पेस्की खचि

▲
▲
▼
▲

(+)

पेस्की फछयौट

▼

(-)

धरौटी प्राखि

▲
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कािोिािको प्रकृती

क्रेसडट
िैंक
शीर्िकगत घट ▼ ि डेसिट
िढ ▲
धरौटी खफताि
(+)
(-)
▼
धरौटी सदर स्याहा
(+)
(-)
▲
खिन्सी खररद
(+)
(-)
▲
दाखयत्ि भक्त
(+)
(-)
ु ानी
▼
ऋि प्राखि
(+)
(+)
▲
ऋि भक्त
(+)
(-)
ु ानी
▼
लगानी
(+)
(-)
▲
लगानी खफताि
(+)
(+)
▼
नगद मौज्दात तथा बेरुिु दाखखला
(+)
(+)
▲
समायोिन (Reverse) भौचर प्रखिखि गदाि माखथ उल्लेखखत खनयमलाई उल्ट्याई लेखाङ्कन गररन्छ । बैंक (-) भएमा
क्रेखडट गररन्छ भने (+) भएमा डेखबट गररन्छ ।
२.२. ििकािी लेखा
२.२.१ ििकािी लेखा प्रणाली
प्रचखलत काननु बमोखिम सरकारलाई प्राि हुने सबै प्रकारको आम्दानी र त्यसको उपयोगलाई व्यिखस्थत रूपमा लेखाकंन गने,
अखभलेख राख्ने, खििरि तयार गने, प्रखतिेदन गने र परीक्षि समेत गराउनका लाखग अिलम्िन गररएको लेखा प्रिालीलाई सरकारी
लेखा प्रिाली माखनन्छ । सरकारको काम, कतिव्य र अखधकारको व्यिस्थापन संखिधानले खनधािरि गरे बमोखिम हुन्छ । सरकारी
खित्तीय व्यिस्थापनमा लेखाका सििमान्य खसद्धान्त, मान्यता र अभ्यासलाई आधार बनाइने हुनाले यस खनदेखशकाले ती
लेखापालनका सैद्धाखन्तक अिधारिाहरुलाई अङ्गीकार गरे को छ ।
यस अन्तगित आखथिक कारोबारबाट आिश्यकता अनसु ारको तथ्याङ्क खनकाल्न खमल्ने गरी व्यिखस्थत तररकाले राखखएको
आम्दानी खचि सम्बन्धी िेस्ता र सोको प्रखतिेदन तयार गने प्रखक्रया समेत समेखटएको हुन्छ ।
२.२.२

ििकािी लेखाको उद्देश्य
सरकारी लेखा सरकारी िोतको प्राखि र उपयोगको व्यिस्थापन, आखथिक तथा प्रशासखनक पारदखशिता तथा उत्तरदाखयत्ि खनिािह गने
एक साधनको रूपमा रहेको छ । सरकारी आखथिक कारोबार सम्बन्धी सचू ना तथा तथ्याङ्कहरु प्राि गनि यसले मद्दत पर्ु याउछ ।
सरकारी लेखाले सखञ्चत कोर् र अन्य सरकारी कोर्को व्यिस्थापनका साथै अन्य खित्तीय तथ्याङ्कहरु उपलब्ध गराई योिना
तििमु ा गने, कायिक्रम खनधािरि तथा खिश्ले र्ि गने, बिेट अनमु ान तयार गने कायिमा सहयोग गनिक
ु ा साथै बिेटले खनधािरि गरे को
लक्ष्य हाखसल भए नभएको समेत दसािउँदछ । सरकारी लेखाको प्रमख
ु उद्देश्य समग्र खित्तीय अनश
ु ासन कायम गराउन सहयोग
पर्ु याउनु हो । यस बाहेक सरकारी लेखाका उद्देश्यहरू खनम्न रहेका छन् ।
क) सरकारी आखथिक कारोबारको लेखा राख्न,ु
ख) बिेटद्वारा खनधािररत सीमा नाघ्न नखदन,ु
ग) सरकारी कोर्हरुको यथाथि खस्थखत िानकारी गराउन,ु सरकारको आय व्यय, ऋि तथा लगानी र सम्पखत्त तथा
दाखयत्िको लेखा राखी सोसँग सम्बखन्धत सचू नाहरु उपलब्ध गन/िु गराउन,ु
घ) खिन्सी सामानको व्यिस्थापन र खनयन्त्रि गनि सहयोग पर्ु याउन,ु
ङ) लेखापरीक्षि कायिलाइि सरल र कम खखचिलो बनाउन,ु
च) बिेट खनमाििका लाखग आिस्यक सचू ना उपलब्ध गराउन,ु
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२.२.३ ििकािी लेखाका सिद्धान्तहरू
क) प्रचखलत काननु पररपालनको खसद्धान्त,
ख) काननु ी सिोच्चताको खसद्धान्त,
ग) द्वय लेखाको खसद्धान्त,
घ) सरकारी कोर् लेखाङ्कनको खसद्धान्त,
ङ) बिेट खनयन्त्रिको खसद्धान्त,
च) रािस्ि तथा खचि िगीकरिको िस्तुखनष्ठताको खसद्धान्त,
छ) दोहोरो लेखा प्रिालीमा आधाररत खसद्धान्त,
२.३ नेपाल ििकािको लेखा
२.३.१ नेपाल ििकािको लेखा प्रणाली
नेपालको संखिधानले उपलब्ध साधन र स्रोतको अखधकतम पररचालनद्वारा खतव्र तथा खदगो आखथिक िृखद्ध हाखसल गने र प्राि
उपलखब्धको न्यायोखचत खितरि गरी आखथिक असमानताको अन्त्य गदै शोर्ि रखहत समािको खनमािि गनि राखरिय
अथितन्त्रलाई आत्मखनभिर, स्ितन्त्र तथा उन्नखतशील बनाउदै समाििाद उन्मख
ु स्ितन्त्र र समृद्ध अथितन्त्रको खिकास गने
आखथिक उद्देश्य राखेको छ । यसले नेपाललाई समृद्ध तथा समन्ु नत बनाउने राज्यको दाखयत्ि खनधािररत गरे को छ । यी उद्देश्य तथा
दाखयत्ि र राज्यका नीखतको कायािन्यिनको लाखग सरकारको तीन तहको संरचना, तीन िटै तहको आखथिक कायिप्रिालीको
व्यिस्था सखहत आखथिक कायिखिखधको व्यिस्थापन महालेखा खनयन्त्रक कायािलयबाट हुनेछ ।
नेपाल सरकारको सबै प्रकारको आम्दानी सखञ्चत कोर्मा िम्मा हुने र सखञ्चत कोर् माखथ व्ययभार हुने खचि तथा ससं दबाट
स्िीकृ त खिखनयोिन ऐनका आधारमा खचि गने आिश्यक व्यिस्था संखिधानले गरे को छ । यस प्रयोिनका लाखग खिखनयोिन
ऐनको तििमु ामा अथि मन्त्रालयलाई खिम्मेिार बनाइएको छ ।
नेपाल सरकारको िेस्ता प्रिाली नगदमा आधाररत दोहोरो िेस्ता प्रिालीमा आधाररत रहेको छ । कारोबारको लेखा तथा
प्रखतिेदनहरु महालेखा खनयन्त्रक कायािलयबाट तयार गरी महालेखा परीक्षकबाट स्िीकृ त ढाँचामा राखखन्छ । कारोबारको लेखा
तथा प्रखतिेदनहरू खिखनयोिन ऐनमा उल्लेखखत अनदु ान सङ्के त, आधार शीर्िक, मल
ू शीर्िक, उप शीर्िक िस्ता खाता
सचू ीका आधारमा तयार गररन्छ ।
२.३.२ नेपाल ििकािको लेखा नीसत
क) सरकारी कारोबारका लाखग अखधकार प्राि खनकाय नै आधारभतू प्रखतिेदक खनकाय हुन । के न्िीय खनकायहरूले आफू
मातहत रहेका सबै खनकायहरूको खहसाब एकीकृ त गरी के न्िीय प्रखतिेदन गनपिु दिछ । नेपाल सरकारको एकीकृ त के न्िीय
खित्तीय खििरिको प्रखतिेदक खनकाय महालेखा खनयन्त्रक कायािलय हो ।
ख) कारोबार मापनको आधार नगद हुनेछ । यस आधारमा लेखाङ्कन गदाि नगद प्राखि र भक्त
ु ानी हुदँ ाका बखतमा मात्र
कारोबारको रूपमा लेखा िनाउँनु पदिछ ।
ग) सरकारी कारोबारको मापनको आधार नेपाली मिु ा (NPR) हुनेछ ।
घ) महालेखा खनयन्त्रक कायिलयले तयार गरी महालेखा परीक्षकबाट स्िीकृ त ढाँचामा लेखा राख्नु पदिछ ।
ङ) सम्पखत्त तथा खिन्सीको मल्ु याङ्कन परल मल्ू यमा आधाररत हुनछ
े । सम्पखत्तको िस्तगु त िगीकरिका आधारमा
लेखाङ्कन र प्रखतिेदन गररनेछ । नगदमा आधाररत लेखाप्रिाली अपनाइएको हुदँ ा सम्पखत्तको ह्रास कट्टी गररदैन ।
खिन्सीलाई खररदकै समयमा खचि लेखाङ्कन गररन्छ ।
च) ऋि तथा दाखयत्िको मापन नगद प्राखिका आधारमा हुनछ
े । यसलाई ऐखतहाखसक मल्ू यमा देखाउनु पदिछ । सम्झौता
बमोखिम ऋि तथा अन्य दाखयत्ि रहनेछ । िैदखे शक ऋिलाई आखथिक िर्िको अन्तमा नेपाली मिु ामा रुपान्तरि गरी
खित्तीय खििरिमा प्रस्तुत गरी खल
ु ासा गररनेछ ।
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छ) खिगतको कारोबारबाट भत्तु ानी गनिपु ने खिम्मेिारी बहन हुने िा खनकायको आखथिक िोत िखहगिमन हुने अिस्थामा
प्रखतबद्धता दाखयत्ि छुट्टै पखहचान गररनेछ । यसलाई खित्तीय खििरिको लेखा खटप्पिीमा खल
ु ासा गररनेछ ।
ि) सरकारी लगानीको लेखाङ्कन लागत मल्ू यमा गररनेछ । लगानीबाट प्राि हुने लाभांश तथा ब्यािलाई रािस्िको रूपमा
आम्दानी बाँधी सखञ्चत कोर्मा दाखखला गररनेछ ।
झ) प्रत्येक िर्िको िािि १ गतेदखे ख आर्ाढ मसान्तसम्मको अबखधलाई एक आखथिक िर्ि (Fiscal Year) माखननेछ ।
ञ) पेस्कीलाई खचिका रूपमा देखाइनेछ । फछ्यौट हुन बाँकी पेस्कीलाई छुट्टै खल
ु ासा गररनेछ ।
ट) नगद तथा नगदिन्यले नेपाल रारि बैंक र सरकारी कारोबार गने अन्य बैंकमा रहेको मौज्दात र कायािलयमा रहेको नगद
मौज्दातलाई िनाउँछ ।
ठ) नगद भक्त
ु ानी भएको समयलाई खचि पखहचान समय (Value Date) माखनने छ ।
ड) नगद तथा बैंक माफि त रािस्ि प्राि गरे पखछ मात्र आम्दानी बाँखधनेछ । रािस्ि कुल आधार (Gross concept) मा
लेखाङ्कन गररनेछ ।
ढ) िैदखे शक मिु ामा भएको कारोबारलाई कारोबार भएको खदन (Value Date) को खिदेशी खिखनमय दर प्रयोग गरी नेपाली
रुपैयाँमा पररितिन गररनेछ । खबदेशी खिखनमयबाट भएको खदु समायोिनलाई नगद प्राखि तथा भक्त
ु ानीको लेखाङ्कन र
प्रखतिेदनमा देखाइनेछ ।
ि) तेिो पक्षको भक्त
ु ानीलाई खित्तीय खििरिको छुट्टै महलमा राखी सोको प्राखि र भक्त
ु ानीलाई स्पि रूपमा प्रस्तुत गररनेछ ।
नगद र नगदिन्य तेिो पक्षको भक्त
ु ानीलाई मात्र यस अन्तगित समािेश गररनेछ ।
त) लेखाको मख्ू यपृष्ठमा उल्लेख गनि नसखकएका तर खित्तीय खििरिमा खल
ु ासा (Disclosure) का रूपमा देखाइने
आिस्यक सचू नाहरूलाई Below the line item का रूपमा देखाइनेछ ।
२.३.३ नेपालको ििकािी लेखाप्रणालीको ििं चना
नेपाल सरकारको ितिमान लेखाप्रिालीलाई मल
ू भतू रूपमा दईु तहमा िगीकरि गररएको छ ।
क) के न्िीयस्तरको लेखा र
ख) कायि सञ्चालनस्तरको लेखा ।
२.३.३.१ के न्रीयस्तिको लेखा
संिैधाखनक अङ्ग/ खनकाय, मन्त्रालय, सखचिालय, आयोग, खिभाग िस्ता मातहत कायािलयमा बिेट अखख्तयारी प्रिाह
गने, मातहत खनकायहरुको खित्तीय खििरि एकीकृ त गने, बेरुिु फर्छ्यौट गने गराउने आखद कतिव्य र उत्तरदाखयत्ि भएका
के न्िीय खनकायहरुले राख्ने लेखा नै के न्िीय लेखा हो । यस अन्तगित स्िीकृ त बिेट, अखख्तयारी प्रिाह, रकमान्तर,
िोतान्तर, खनकासा, खचि, बिेट बाँकी, पेस्की बाँकी, भक्त
ु ानी खदन बाँकी, खिखनयोिन, रािस्ि, धरौटी र कायिसञ्चालन
कोर्को के न्िीय खििरि, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुिक
ु ो लगत, िैदखे शक सहायताको खििरि आखद लेखा तथा प्रखतिेदनहरु
पदिछन् ।
२.३.३.२ कायि िञ्चालनस्तिको लेखा
बिेट अखख्तयारी प्राखि पस्चात स्िीकृ त बिेट र कायिक्रम बमोखिम खचि गरी त्यसको लेखा राख्ने, आफ्नो कायिक्षेत्रको
खिर्यमा प्राि हुने रािस्ि सङ्कलन गरी लेखा राख्ने र तालुक खनकायमा त्यसको प्रखतिेदन गने दाखयत्ि भएका
कायािलयहरुले राख्ने लेखा नै कायि सञ्चालनस्तरको लेखा हो ।
२.३.४ ििकािी लेखाप्रणालीको कायिक्षेत्र
सरकारी लेखाप्रिालीको कायिक्षत्रे खनम्न बमोखिमको हुनछ
े ।
क) खिखनयोिन लेखाप्रिाली
ख) रािस्ि लेखाप्रिाली
ग) धरौटी लेखाप्रिाली
घ) खिन्सी लेखाप्रिाली
ङ) आयोिना लेखाप्रिाली
च) कायिसञ्चालन तथा अन्य कोर्को लेखाप्रिाली
छ) सािििखनक खनमािि लेखाप्रिाली
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२.३.५ नेपाल ििकािको िजेट खचि लेखाको ििं चनागत व्यवस्था
तलको खचत्रबाट सरकारी लेखाको सरं चनागत व्यिस्थालाई प्रस्ट पानि सखकन्छ ।
सचत्र नं १ ििकािी लेखाको ििं चना
सञ्ञ्चत कोष

सञ्चाललत कोष माथि व्ययभार

संञ्ञ्चत कोषबाट व्यय हुने

हुने
ववतनयोिन ऐन, पेस्की खचय
ऐन र उिारो खचय ऐन

अिय मन्द्रालय

राष्ट्रपतत,
ववषयगत
मन्द्रालयहरू.....?

उपराष्ट्रपतत, प्रतततनथि

Level 1

केन्द्रीय स्तर

Level 1

सभा, राञ्ष्ट्रय सभा,
संवैिातनक तनकायहरू
सवोच अदालत, नेपाल
सरकारको ऋणको

ववभाग

Level 2

दातयत्व र संवविान
केन्द्रीय स्तर

बमोञ्िम सञ्ञ्चत
कोषमाथि व्ययभार
भएका रकमहरू

कायायलय आयोिना
पररयोिना

Level 3
कायय सञ्चालन स्तर

प्रततवेदन तनकाय
तनयन्द्रण तनकाय
लेखा उत्तरदायी
तनकाय
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२.३.६ िजेट िासहिको (Extra Budgetary) िकमको लेखा
क) गैर बिेटीय खनकाय भन्नाले नेपाल सरकारको अनदु ान प्राि गरी खचि गने र आफ्नै स्रोत िा अन्य स्रोतको रकम
समेत खचि गने खनकायलाई बझु ाऊँछ । यस्ता खनकायले नेपाल सािििखनक क्षेत्र लेखामान बमोखिमको खित्तीय
प्रखतिेदन गनिपु दिछ । सडक बोडि, राखरिय मखहला आयोग आखद यस िगिमा पदिछन् ।
ख) यस्ता खनकायहरुको खित्तीय तथा सञ्चालनको खिम्मेिारी र ििाफदेखहता पिू ि रूपमा काननु द्वारा अखधकार
प्रत्यायोिन गररएको हुन्छ । यस्ता खनकायले आिखधक खित्तीय प्रखतिेदन आफ्नो खनयन्त्रि गने खनकाय
(Controlling Entity) लाई पेश गनिपु दिछ ।
ग) यी खनकायहरुले छुट्टै लेखा नीखत अपनाइ प्रोदभािी िा नगद आधारमा लेखा राख्न सक्दछन । यी खनकायहरुको
लेखापरीक्षि र लेखा खिखध सम्बखन्धत खनकायगत ऐन खनयमले खनदेखशत गरे बमोखिम हुनछ
े ।
घ) यी खनकायहरूको खित्तीय प्रखतिेदनलाई सरकारको मल
ू लेखाप्रिालीमा एकीकृ त गररदैन । तर यी खनकायहरूले
तोखकएको ढाँचामा खनयन्त्रि गने मन्त्रालय, खिभाग, कायािलय र आयोगहरुलाई खित्तीय खििरि खनधािररत
समयािखध खभत्र पेश गनिपु दिछ ।
ङ) अनदु ान प्रदान गने यस्ता खनकायहरूमा सरकारी अनदु ानबाट भएको खचिको खििरि प्रखतिेदन भने सम्बखन्धत
खनकायमा पेश गनपिु दिछ । अन्तर सरकारी खनकाय खिचको कारोबारको लेखाङ्कन खिखध भने फरक हुनपु दिछ ।
च) यस्ता खनकायहरु के न्िीय सरकारी लेखा खनयन्त्रि प्रिालीबाट स्ितन्त्र रहने हुदँ ा लेखापालनको सम्बन्धमा यो
खनदेखशकालाइि मागिदशनिको रूपमा खलन सक्नेछन् । यस्ता खनकायहरूको लेखाङ्कन सम्बन्धमा यस लेखा
खनदेखशकामा थप उल्लेख गररएको छै न ।
२.४ लेखा िम्िन्धी पदासधकािीको काम कतिव्य ि असधकाि
२.४.१ लेखा उत्तिदायी असधकृतको काम, कतिव्य ि असधकाि
लेखा उत्तरदायी अखधकृ तको काम, कतिव्य र अखधकार लेखा राख्ने, लेखा दाखखला गने तथा लेखापरीक्षि भए िा नभएको रे खदेख
खनरीक्षि गने गराउने र महालेखा परीक्षकको िाखर्िक प्रखतिेदनको प्रखतखक्रया खदने, व्यिस्थाखपका–ससं दको सािििखनक लेखा
सखमखतको छलफलमा भाग खलई बेरुिु फछ्यौट सम्बन्धी काम कारबाही गने गराउने हुनछ
े ।
२.४.२ कोर् तथा लेखा सनयन्त्रक कायािलयको काम, कतिव्य ि असधकाि
कोर् तथा लेखा खनयन्त्रक कायािलयको काम, कतिव्य र अखधकार देहाय बमोखिम हुनेछ ।
क) आफ्नो कायिक्षत्रे खभत्र रहेको आखथिक कारोबार गने कायािलयहरूको लगत तयार गरी महालेखा खनयन्त्रक कायािलयको
परामशिमा कायािलय सङ्के त नम्िर खदई सोको लगत अद्यािखधक रूपमा राख्ने ।
ख) महालेखा खनयन्त्रक कायािलयको प्रखतखनखधको रूपमा खिल्लाका कायािलयको आखथिक कारोबारको रे खदेख खनरीक्षि गने,
कायािलयहरूलाई महालेखा खनयन्त्रक कायािलयको नीखत खनदेशन र प्रचखलत काननु को अधीनमा रही राय सल्लाह खदने ।
ग) कायािलयबाट खिखनयोिन, रािस्ि, धरौटी र कायिसञ्चालन तथा अन्य कोर्को आम्दानी र खचिको मास्के िारी खलई त्यसको
खिल्लागत मास्के िारी तयार गरी महालेखा खनयन्त्रक कायािलयमा पठाउने ।
घ) खिल्लाखस्थत सरकारी कायािलयहरू लगायत महालेखा खनयन्त्रक कायािलयले तोखकखदएको िा अन्य प्रचखलत काननु िा नेपाल
सरकारको खनिियबाट कोर् तथा लेखा खनयन्त्रक कायािलयले आन्तररक लेखापरीक्षि गने गरी तोखकएकोमा त्यस्ता खनकायहरू
समेतको रािस्ि, खिखनयोिन, धरौटी, कायिसञ्चालन तथा अन्य कोर् र खिन्सी लेखाको आन्तररक लेखापरीक्षि गने ।
ङ) कायािलयलाई खदएको अखख्तयारी र बिेट बाँडफाँड बमोखिम खनकासा खदने रकमको कायािलयगत गोश्वारा लेखा राख्ने,
खनकासा खदने र खनकासा खदइएको रकमको खििरि बैङ्कबाट प्रमाखित गराई महालेखा खनयन्त्रक कायािलयमा पठाउने ।
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च) आखथिक िर्ि समाि भएपखछ कायािलयहरूलाई खदएको खनकासा रकमको िाखर्िक आखथिक खििरि बनाई महालेखा खनयन्त्रक
कायािलय र सम्बखन्धत कायािलयको तालुक खिभागमा पठाउने ।
छ) कायािलयहरूले आखथिक िर्िको अन्तमा बाँकी रहेको पेस्की रकम, अनदु ान रकम, रािस्ि रकम एकल कोर् खातामा दाखखला
गरे िा नगरे को िाँच गने र नगरे को भए दाखखला गराउने ।
ि) खिखनयोिन, रािस्ि, धरौटी, कायिसञ्चालन तथा अन्य कोर् समेतको लेखा तथा बेरुिु फछ्यौट सम्बन्धमा आिश्यकतानसु ार
कायािलयको खनरीक्षि गरी सोको प्रखतिेदन महालेखा खनयन्त्रक कायािलयमा र सम्बखन्धत कायािलयको तालुक खिभागमा
पठाउने र तत्सम्बन्धमा प्राि खनदेशन बमोखिम गने ।
झ) कायािलयहरूको खनरीक्षि गदाि स्रेस्ता दरुु स्त नरहेको िा खहनाखमना भएको िा पेश गनिु पने प्रखतिेदनहरू खनयखमत रूपमा पेश
नगरे को िा गनिपु ने अन्य काम नगरे को पाइएमा कायािलयको खनकासा िा बैङ्क खाता रोक्का गरी तालक
ु कायािलयमा
िानकारी खदने ।
ञ) महालेखा खनयन्त्रक कायािलयबाट प्राि पररपत्र तथा खनदेशनहरू खिल्लाखस्थत सम्पिू ि लेखा प्रमख
ु हरूको बैठकमा िानाकारी
गराई कायािन्ियन गराउने ।
२.४.३ आसथिक प्रशािन िम्िन्धी कायािलय प्रमुखको काम, कतिव्य ि असधकाि
आखथिक प्रशासन सम्बन्धी कायािलय प्रमख
ु को काम, कतिव्य र अखधकार देहाय बमोखिम हुनेछ ।
क) अखख्तयारी प्राि गरी स्िीकृ त कायिक्रमको अखधनमा रही आखथिक कारोबार सञ्चालन गने, सोको लेखा राख्ने, प्रखतिेदनहरू
पठाउने र कायािलयको सम्पिू ि आखथिक कारोबारको खिम्मेिारी बहन गने ।
ख) रािस्ि, धरौटी, खिन्सी र कायिसञ्चालन तथा अन्य कोर्को आम्दानी र खचिको लेखा राख्ने, प्रखतिेदनहरू पठाउने र बेरुिु
फछ्यौट गराउने खिम्मेिारी बहन गने ।
ग) सरुिा बढुिा भै िाँदा आफ्नो कायिकालको आय व्ययको लेखा, बेरुिक
ु ो लगत, बेरुिु फछ्यौटको कारबाहीको खस्थखत र
कायािलयको आखथिक, भौखतक तथा िनशखक्तको िास्तखिक खस्थखतको खििरि तयार गरी बरबझु ारथ गने ।
२.४.४ आसथिक प्रशािन शाखा प्रमख
ु को काम, कतिव्य ि असधकाि
आखथिक प्रशासन शाखा प्रमख
ु को काम, कतिव्य र अखधकार देहाय बमोखिम हुनेछ ।
क) आखथिक प्रशासन शाखा प्रमख
ु को रूपमा आखथिक कारोबार सम्बन्धी सम्पिू ि काम गने ।
ख) आफ्नो मातहतका अखधकृ त िा अन्य सहायक कमिचारीलाई कामको बाँडफाँड गरी खिम्मेिारी सम्ु पनु पदिछ ।
ग) आखथिक कारोबारसँग सम्बखन्धत काम र खिम्मेिारी बहन गरी खनकासा माग गने व्यिस्था खमलाउने ।
घ) बिेट तिमिु ामा सहयोग गने ।
ङ) खनकासा भएको रकमको खचिको खहसाब खकताब रीतपिू िक राख्ने, खचिका फाँटिारी तथा आखथिक खििरि तयार गने । त्यस्ता
फाँटिारी एिम् आखथिक खििरि कायािलय प्रमख
ु बाट स्िीकृ त गराई समयमै सम्बखन्धत खनकायमा पठाउने र लेखापरीक्षि
गराउने ।
च) आखथिक कारोबारमा कायािलय प्रमख
ु लाई राय खदने । आफ्नो राय अनसु ार खनििय भएको रकम कलमको हकमा खिम्मेिारी
िहन गने ।
छ) आखथिक कारोबार गदाि काननु बमोखिम रीत पगु े नपगु ेको िाँची रीत पगु ेकोमा भक्त
ु ानीको लाखग पेश गने, रीत नपगु ेको िा
आफ्नो राय नखलई रीत नपगु क
े ो कुनै कलम सदर भई भक्त
ु ानीको खनखम्त प्राि हुन आएमा रीत नपगु ेको व्यहोरा खलखखत रूपमा
स्पि खल
ु ाई कायािलय प्रमख
ु समक्ष पेश गरी कायािलय प्रमख
ु को खलखखत आदेशानसु ार खचि गने । यसरी भएको खचि खनयखमत
गराउन सात खदन खभत्र कायािलय प्रमख
ु समक्ष पेश गने र खनयखमत गराउने खिम्मेिारी कायािलय प्रमख
ु को हुनेछ ।
ि) बेरुिक
ु ो लगत राख्ने र बेरुिु फछ्यौट गने प्रमाि िटु ाई पेश गने गराउने ।
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झ) आफू सरुिा िा बढुिा भई िाँदा आफ्नो खिम्माको सम्पिू ि स्रेस्ता, नगद र बैङ्क मौज्दात, बेरुिु लगत र अखभलेखहरू
हालिाला िा खनिलाई बझु ाउने गरी मातहत कमिचारीलाई बरबझु ारथ गने ।
२.५ नेपाल ििकािको खाता िच
ू ी (chart of accounts)
सरकारी आम्दानी, खचि र लगानीलाई अन्तरािखरिय मानदण्ड अनरू
ु प बनाउने उद्देश्यले अन्तरािखरिय मिु ा कोर् (IMF) को सरकारी खित्तीय
तथ्याङ्क २००१ (Government Finance statistics 2001 ) सँग मेल खाने गरी आखथिक सङ्के त तथा िगीकरि, २०६७ तयार
गरी यसैलाई खाता सचू ीको रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ । यसलाइि रािस्ि सङ्के त तथा िगीकरि, खचि सङ्के त तथा िगीकरि,
खित्तीय सङ्के त तथा िगीकरि र दातृ खनकायको सङ्के त गरी चार समहू मा राखखएको छ । प्रत्येक िगीकरि अन्तगितका शीर्िकहरूलाई
खनखित कोड प्रदान गररएको छ र यी प्रत्येक िगीकरिको िस्तुखनष्ठ व्याख्या गररएको छ । यसका अखतररक्त बिेट उपशीर्िक सङ्के त,
बिेट सेिा तथा कायिगत िगीकरि, िैदखे शक सहायता खचि सङ्के त, कायािलय सङ्के त र बैंखकङ सङ्के त समेतको ब्याख्या गररएको छ ।
२.५.१ िाजस्व िङ्के त तथा वगीकिण
सङ्के तमा रहेको पाँच अङ्कको पखहलो १ अङ्क (१००००) ले रािस्िलाई बझु ाऊँदछ । त्यस पखछको तीन अङ्क मध्ये
पखहलो १ (११०००) ले कर रािस्ि, ३ अङ्क (१३०००) ले अनदु ान रािस्ि, ४ अङ्क (१४०००) ले अन्य रािस्ि र ५
अङ्क (१५०००) ले गत िर्िको नगद मौज्दात तथा बेरूिल
ु ाई िनाउँछ । अखन्तमको एउटा अङ्क (शन्ू य बाहेकको) ले
रािस्ि उपशीर्िकलाई बझु ाउँछ । रािस्ि उपशीर्िक (१११११ िस्ता) मा रािस्ि रकम िम्मा गनि खमल्छ र अखन्तममा शन्ू य
अङ्क भएका आधार शीर्िक र मल
ू शीर्िकमा रािस्ि िम्मा गनि खमल्दैन ।
२.५.२ खचि िङ्के त तथा वगीकिण
सङ्के तमा रहेको पाँच अङ्कको पखहलो २ अङ्क (२००००) ले खचिलाई बझु ाऊँदछ । त्यस पखछको तीन अङ्क मध्ये पखहलो
१ (२१०००) ले पाररिखमक तथा सखु बधा, २ अङ्क (२२०००) ले मालसामान तथा सेिाको उपयोग, ४ अङ्क (२४०००) ले
ब्याि सेिा शल्ु क तथा कखमसन र ५ अङ्क (२५०००) ले सहायता (subsidies), ६ अङ्क (२६०००) ले अनदु ान
(grants), ७ अङ्क (२७०००) ले सामाखिक सरु क्षा, ८ अङ्क (२८०००) ले अन्य खचि र ९ अङ्क (२९०००) ले पँिु ीगत
खचिलाई िनाउँछ । अखन्तमको एउटा अङ्क (शन्ू य बाहेकको) ले खचि उपशीर्िकलाई बझु ाउँछ । खचि उपशीर्िक (२११११
िस्ता) बाट मात्र खचि गनि खमल्छ र अखन्तममा शन्ू य अङ्क भएका आधार शीर्िक र मल
ू शीर्िकबाट खचि गनि खमल्दैन ।
२.५.३ सवत्तीय िङ्के त तथा वगीकिण
सङ्के तमा रहेको पाँच अङ्कको पखहलो ३ अङ्कले खित्तीय सङ्के तलाई बझु ाऊँदछ । त्यस पखछको तीन अङ्क मध्ये पखहलो १
(३१०००) ले खदु लगानी (ऋि र शेयर), २ अङ्क (३२०००) ले खदु आन्तररक तथा िैदखे शक ऋिलाई िनाउँछ । अखन्तमको
एउटा अङ्क (शन्ू य बाहेकको) ले खित्तीय उपशीर्िकलाई बझु ाउँछ । खित्तीय उपशीर्िक (३११११ िस्ता) बाट मात्रै भक्त
ु ानी गनि
खमल्छ र अखन्तममा शन्ू य अङ्क भएका आधार शीर्िक र मल
ू शीर्िकबाट भक्त
ु ानी गनि खमल्दैन ।
२.५.४ दातृ सनकायको िङ्के त
सङ्के तमा रहेको छ अङ्कको पखहलो १ अङ्क (१०००००) ले स्रोतलाई बझु ाऊँदछ । त्यस पखछको पखहलो १ (११००००)
ले नेपाल सरकारको स्रोत, २ अङ्क (२०००००) ले िैदखे शक स्रोतलाई बझु ाउँछ । िैदखे शक स्रोत तफि त्यसपखछको १ अङ्क
(२१००००) ले बहुपखक्षय, २ अङ्क (२२००००) ले खद्वपखक्षय र ३ अङ्क (२३००००) ले अन्य स्रोतलाई िनाउँछ ।
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२.५.५ िजेट उपशीर्िक िङ्के त
क) बिेट उपशीर्िक ७ अङ्कको रहनेछ, िस्तैिः १०१००१३ ।
ख) पखहलो समहू मा रहने पखहलो ३ अङ्कले संिैधाखनक खनकाय िा मन्त्रालय िा सखचिालय िा आयोग र दोिो ३ अङ्कले
कायिक्रम र अखन्तमको १ अङ्कमा ३ भए चालु, ४ भए पँिु ीगत र ५ भए खित्तीय व्यिस्थालाई िनाउँदछ ।
ग) बिेट उपशीर्िक सङ्के तको पखहलो ३ अङ्कले िनाउने सिं ैधाखनक खनकाय िा मन्त्रालय िा सखचिालय िा आयोगको
उदाहरि तल खदइएको छ ।
सवविण
िङ्के त
रारिपखत तथा उपरारिपखत
संिैधाखनक खनकायहरु
प्रधानमन्त्री कायािलय र मन्त्रालयहरु
अथि मन्त्रालय (ऋि तफि )

१००
२००
३००
५००
६००

अथि मन्त्रालय (कमिचारी ̸ खिखिध तफि )
२.५.६ िजेट िेवा तथा कायिगत वगीकिण
बिेटको सेिा तथा कायिगत खिभािनमा १० िटा क्षेत्रमा िखगिकारि गररएको छ ।
िेवा तथा कायिगत वगीकिण
सामान्य साबििखनक सेिा
रक्षा
सािििखनक शाखन्तसरु क्षा
आखथिक माखमला
िातािरि सरं क्षि
आिास तथा सामदु ाखयक सखु िधा
स्िास्थ्य
मनोरञ्िन सांस्कृ खतक तथा धमि
खशक्षा
सामाखिक सरु क्षा

िङ्के त
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०

२.५.७ वैदेसशक िहायता खचि िङ्के त
ऋि तथा अनदु ानको रूपमा प्राि हुने िैदखे शक सहायता खचि सङ्के त खनम्न अनसु ार रहेको छ ।
खचि प्रकाि
ऋणको िङ्के त
अनदु ान िङ्के त
नगद
२१
११
सोधभनाि हुने
२२
१२
सोझै भक्त
२३
१३
ु ानी
िस्तुगत सहायता
१४
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२.५.८ कायािलय िङ्के त
सरकारी प्राखि तथा खचिमा संलग्न हुने कायि सञ्चालनस्तरका कायािलयहरूको कायािलय सङ्के त ७ अङ्कको रहेको छ ।
िसमा सरुु को दईु िटा अङ्कले खिल्ला, खबचको तीन िटा अङ्कले संिैधाखनक अङ्ग, मन्त्रालय, सखचिालय, आयोग र
अखन्तमको दईु अङ्कले खिल्लामा रहेका संिैधाखनक अगं , मन्त्रालय, सखचिालय, आयोग अन्तगित रहेका कायािलयलाई
िनाउन कोर् तथा लेखा खनयन्त्रक कायािलयले तोखकखदएको सङ्के तलाई िनाउँछ । िस्तैिः २८-३०५-०२ आन्तररक रािस्ि
कायािलय, लखलतपरु को कायािलय सङ्के त हो । यसमा २८ ले लखलतपरु खिल्ला, ३०५ ले अथि मन्त्रालय र ०२ ले सो
मन्त्रालय अन्तगित रहेको कायािलयका लाखग कोर् तथा लेखा खनयन्त्रक कायािलय, लखलतपरु ले तोखकखदएको सङ्के तलाई
िनाउँछ ।
२.५.९ िैंसकङ्ग िङ्के त
नेपाल रारि बैंकले खित्तीय कारोबार गने बैंक तथा खित्तीय सस्ं थाहरूलाई कोड प्रदान गदिछ । यसरी प्रदान गररने कोडलाई
बैंखकङ सङ्के त भनेर बखु झन्छ । यो ८ अङ्क (११००१००१) को हुन्छ । सरुु को तीन िटा अङ्क (११०) ले बैंकको समहू लाई
बखु झन्छ । त्यसपखछको दईु िटा अङ्क (०१) ले ती बैंकको समहू खभत्रका बैंकहरूलाई बझु ाउँछ । अखन्तमका तीन िटा अङ्क
(००१) ले उक्त बैंकको शाखालाई िनाउछ । उदाहरिको लाखग, सरुु को खतन अङ्क १०० ले नेपाल रारि बैंक, ११० ले
बाखिज्य बैंकको समहू , १२० ले खिकास बैंकको समहू र १३० ले फाइनान्स कम्पखनको समहू लाई िनाउछ । खबचका दईु िटा
अङ्क ०१ ले नेपाल बैंक खल., ०२ ले राखरिय बाखिज्य बैंकलाई िनाउछ । अखन्तमका तीन िटा अङ्क ००१ ले नेपाल बैंक
खल. को प्रधान कायािलय र ००२ ले उक्त बैंकको अको शाखा कायािलयलाई िनाउँ छ ।
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३.१ परिचय
आर्थिक सामार्िक र्िकासका लार्ि सरकारले िर्ने खर्ि र सोको लार्ि उपयोि िररर्ने आयका स्रोतहरू खल
ु ाइएको आय व्ययको
र्ििरणलाई बिेट भर्र्नन्छ । यो र्र्नर्ित अिर्ि र उद्देश्यका लार्ि तयार िररन्छ । यो सरकारको र्नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्ियर्न िर्ने
महत्त्िपणू ि औिार हो िसले समग्र राज्यकोषको पररर्ालर्न िर्िछ ।
र्नेपालको बिेट िार्षिक रूपमा व्यिस्थार्पका संसर्ले पाररत िरे बमोर्िम र्िर्र्नयोिर्न ऐर्नको रूपमा िारी हुन्छ । र्नेपालको संर्ििार्न,
२०७२ को िारा ११६ मा व्यिस्था भएको संघीय सर्चर्त कोषको सचर्ालर्नसँि बिेटको सम्बन्ि रहन्छ । सर्चर्त कोषको पररर्ालर्न
िर्निका लार्ि संर्ििार्नको िारा ११९ ले 'रािस्ि र व्ययको अर्नमु ार्न' लाइि बिेटको रूपमा उल्लेख िरे को छ । िसमा र्र्नम्र्न र्िषयहरू
समािेश हुन्छर्न ।
क) रािस्िको अर्नमु ार्न,
ख) संघीय सर्चर्त कोष मार्थ व्ययभार हुर्ने आिश्यक रकमहरू र
ि) संघीय र्िर्र्नयोिर्न ऐर्न बमोर्िम व्यय हुर्ने आिश्यक रकमहरू ।
कुर्नै आर्थिक िषिमा र्िर्र्नयोिर्न ऐर्नले खर्ि िर्नि अर्ततयारी र्र्एको रकम अपयािप्त भएमा िा अर्ततयारी र्नर्र्एको र्नयाँ सेिामा खर्ि िर्नि
आिश्यक भएमा िा र्िर्र्नयोिर्न ऐर्नभन्र्ा बढी खर्ि िर्निपु र्ाि परू क बिेटका रूपमा व्यिस्थार्पकाले थप बिेट पाररत िर्नि सक्र्ने व्यिस्था
सर्ं ििार्नको िारा १२१ ले िरे को छ ।
३.२ बजेट खचचको वर्गीकिण
बिेट खर्िलाई र्ालु, पँिु ीित र र्ित्तीय व्यिस्था िरी तीर्न र्कर्समले िर्ििकरण िररएको छ ।
३.२.१ चालु खचच
सालिसाली रूपमा िररर्ने उपभोि खर्ि, कायि सचर्ालर्नको लार्ि आिश्यक खर्ि, सरकारी र्र्नकायले सािििर्र्नक र्हतका लार्ि
प्रर्ार्न िर्ने सेिा तथा त्यस्तो सेिा प्रर्ार्न िर्ने र्र्नकायलाई र्र्इिर्ने सचर्ालर्न अर्नर्ु ार्न, पँिु ीित अर्नर्ु ार्न, ऋणको ब्यािको भक्त
ु ार्नी खर्ि,
आयोिर्ना र्र्नमािण सचर्ालर्न हुर्नु पिू क
ि ो ब्याि खर्ि बाहेक र्िताि खर्ि िस्ता खर्िहरु र्ालु खर्ि अन्तिित पर्िछर्न् । सरकारी खर्ि
प्रणालीमा बिेट उपशीषिकको अर्न्तम अक
ं ३ भएमा र्ालु खर्ि िर्नाउँछ ।
३.२.२ पुुँजीर्गत खचच
र्स्थर सम्पर्त्तहरु िस्तै, िर्र्निर्र तथा र्िक्र्सि, सिारी सािर्न, मेर्सर्नरी औिार उपकरण आर्र् प्राप्त िर्नि भएको खर्ि, रणर्नीर्तक
महत्त्ि िा आपतकालीर्न समयका लार्ि व्यिस्था िररएको मौज्र्ात, िग्िा खररर्, भिर्न खररर्, सािििर्र्नक उपभोिको सम्पर्त्तहरु
िस्तैैः सडक, र्नहर, पल
ु , र्िद्यतू िृह, पँिु ीित कायिको लार्ि िररर्ने अध्ययर्न, अर्नसु न्िार्न तथा प्रार्िर्िक परामशि सेिा, आयोिर्ना
र्र्नमािण र्रणमा िररर्ने ब्याि, बीमा, भाडा, भरौट, भन्सार कर आर्र् खर्ि, पँिु ीित खर्िको क्षर्त िापत र्र्इर्ने मआ
ु ब्िा िस्ता
खर्िहरु पँिु ीित बिेटमा पर्िछर्न् । सरकारी खर्ि प्रणालीमा बिेट उपशीषिकको अर्न्तम अक
ं ४ भएमा पँिु ीित खर्िलाई िर्नांउछ ।
पँिु ीित खर्िले सरकारलाई थप पिँू ी र्र्नमािण िरी आर्थिक र्िकासमा सहयोि पर्ु याउँछ ।
३.२.३ ववत्तीय व्यवस्था खचच
आन्तररक तथा िाह्य ऋण प्रार्प्त¸ शेयर तथा ऋण लिार्नीको साँिा र्िताि र शेयर तथा ऋण लिार्नी¸ िैर्र्े शक सस्थामा शेयर तथा
ऋण लिार्नी ऋणको साँिा भक्त
ु ार्नी र्ित्तीय व्यिस्था अन्तिित पर्िछ । सरकारी बिेट प्रणालीमा बिेट उपशीषिकको अर्न्तम अक
ं ५
भएमा र्ित्तीय व्यिस्थालाई िर्नाउँछ ।
३.३ बजेट तजचुमाको प्रविया
बिेट तििमु ा िर्ने र्िम्मेिारी अथि मन्रालयको हुर्नछ
े । अथि मन्रालयले तििमु ा िरे को बिेटको स्िार्मत्ि र्नेपाल सरकारले र्लर्ने र ससं र्मा
पेश भइि अर्नमु ोर्र्न/स्िीकृ र्त िर्ने सिं ैिार्र्नक व्यिस्था रहेको छ । बिेट तयारीको कायिमा रार्रिय योिर्ना आयोिले माििर्शिर्न र सीमा प्रर्ार्न
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िर्िछ । त्यस्तो माििर्शिर्न र सीमाका आिारमा अथि मन्रालयबाट सम्बर्न्ित मन्रालय/र्र्नकायहरूको सहयोिमा बिेट र्र्नमािण सम्बन्िी
कायि हुन्छ । बिेट तििमु ा िर्ने कायि र्र्नम्र्नार्नसु ार हुर्निे र्िछ ।
क) कूल बिेटको सीमा र्र्निािरण (र्रिषीय खर्ि प्रक्षेपण सर्हत) तयारी िर्ने र्िम्मेबारी रार्रिय योिर्ना आयोि र अथि मन्रालयको हुन्छ ।
ख) बिेट तिमिु ा सम्बन्िी माििर्शिर्न र सीमा रार्रिय योिर्ना आयोि र अथि मन्रालयबाट अन्य र्र्नकायहरूमा पठाइन्छ ।
ि) सम्बर्न्ित र्र्नकायले बिेट तथा कायिक्रम (र्रिषीय खर्ि प्रक्षेपण सर्हत) तयार िरी रार्रिय योिर्ना आयोि र अथि मन्रालयमा पेश
िर्िछर्न् ।
घ) पेश भएको बिेट तथा कायिक्रममार्थ रार्रिय योिर्ना आयोि, अथि मन्रालय र सम्बर्न्ित मन्रालयर्बर् छलिल हुन्छ ।
ङ) रार्रिय योिर्ना आयोि र अथि मन्रालयबाट बिेटको मस्यौर्ा तयार िरी मन्रीपररषर्व् ारा अर्नमु ोर्र्न हुर्नपु र्िछ।
र्) बिेटको मस्यौर्ा व्यिस्थार्पका-ससं र्मा पेश िरी स्िीकृ त भएपर्छ रारिपर्तबाट अर्नमु ोर्र्न हुर्नपु र्िछ।
छ) अथि मन्रालयका सर्र्िले सबै मन्रालय/आयोि/र्र्नकाय/का सर्र्िलाई बिेट खर्ि िर्ने अर्ततयारी प्रर्ार्न िर्िछ ।
ि) र्ौमार्सक लक्ष्य सर्हतको िार्षिक कायिक्रम स्िीकृ र्त िर्ने र्िम्मेबारी सम्बर्न्ित मन्रालयको हो ।
झ) अथि मन्रालयबाट प्राप्त अर्ततयारी सम्बर्न्ित मन्रालय र र्िभाि हुर्ँ ै कायािन्ियर्न तहसम्म प्रर्ार्न िर्नपिु र्िछ ।
ञ) उल्लेर्खत बिेट तिमिु ाका कायिहरू कार्नर्नु ले तोके को समयर्भर िर्नपिु र्िछ ।
ट) सम्बर्न्ित मन्रालय/र्र्नकायले बिेट तिमिु ा िर्ाि रार्रिय योिर्ना आयोिले तय िरे को प्राथर्मकता र रणर्नीर्तको आिारमा रही
प्रत्येक तालुक कायािलयले मातहतका कायािलयसँिको समन्ियमा तयार िर्निपु र्िछ । यसका लार्ि ित िषिको िास्तर्िक खर्ि, र्ालु
िषिको कायिक्रम, सो खर्िसँि सम्बर्न्ित अन्य खर्िलाई आिार र्लई िर्निपु र्िछ ।
ठ) रािस्िको अर्नमु ार्न तय िर्ाि र्नै र्निर् आिारमा राज्यले सङ्कलर्न िर्नि सक्र्ने रािस्िको सीमा कायम िर्नपिु र्िछ । यसमा लिती तथा
हसिली रािस्िको अर्नमु ार्न समेत िर्निपु र्िछ ।
ड) बिेट तिमिु ाको प्रर्क्रया र्र्र तल प्रस्ततु िररएको छ ।
र्र्र २ बिेट तिमिु ा प्रर्क्रया

कूल बजेटको सीमा निर्ाारण

बजेट प्रस्तनज त र पाररतेः
व्यवस्थापपका-संसद

बजेट तजम
जा ा सम्बन्र्ी

मार्ादर्ाि र सीमा अन्य
निकायमा पठाउिे

बजेटको मस्यौदा तयारी र

मष्ट्न्िपररर्षद्बाट अिजमोदिेः

सबै

मन्िालय/निकाय/आयोर्मा
बजेट खर्ा र्िन अष्ट्ततयारी
प्रदािेः
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बजेट तथा कायाक्रम (त्रि-वर्षीय
खर्ा प्रक्षेपण सहित) तयार

र्री राष्ट्रिय योजिा आयोर् र
अथा मन्िालयमा पेर् र्िनेः

पेर् भएको बजेट तथा

कायाक्रम माथथ छलफल
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३.४ बजेट तजचुमाको वजम्मेवािी
आिामी िषिको लार्ि बिेटको आकार र क्षेरित सीमा तथा माििर्शिर्न रार्रिय योिर्ना आयोिले अथि मन्रालयसँिको समन्ियमा प्रत्येक
िषि तोक्र्नपु र्िछ । यसका लार्ि आिर्िक योिर्ना, सरकारका प्रर्तिद्धता तथा कायिक्रमलाइि आिार र्लर्नपु र्िछ ।
क) रार्रिय योिर्ना आयोि र अथि मन्रालयले स्िीकृ त सीमाङ्कर्न र माििर्शिर्नमा आिाररत भइि सबै मन्रालय तथा र्र्नकायमा बिेट
तििमु ाका लार्ि ढाँर्ा र सीमा समेत र्र्निािरण िरी पठाउर्नु पर्िछ ।
ख) प्रत्येक मन्रालय/ र्र्नकायले आिू र अन्तिितका सबै र्र्नकायलाइि माििर्शिर्न र सीमा पठाइि बिेट तथा कायिक्रम तिमिु ा िर्निु िा िर्नि
लिाउर्नु पर्िछ ।
ि) सम्बर्न्ित र्र्नकायले आफ्र्नो तालक
ु मन्रालय/र्र्नकायबाट प्राप्त माििर्शिर्न र सीमाङ्कर्न अर्नरू
ु प बिेट तथा कायिक्रम तििमु ा िरी
तालुक मन्रालय/ र्र्नकायमा पठाउर्नु पर्िछ ।
घ) प्रत्येक मन्रालय/ र्र्नकायले आिू र आफ्र्नो मातहतका र्र्नकायबाट तयार भइि पेश भएको बिेट तथा कायिक्रम एकीकृ त िरी अथि
मन्रालय र रार्रिय योिर्ना आयोिमा पठाउर्नु पर्िछ ।
ङ) रार्रिय योिर्ना आयोिले मन्रालय/ र्र्नकायबाट तयार भइि पेश भएको कायिक्रम र बिेट अर्नमु ार्न मार्थ र्नीर्तित छलिल िरी
आिश्यक सझु ाि सर्हत अर्न्तम रूप र्र्र्न अथि मन्रालयमा पठाउर्नु पर्िछ ।
र्) अथि मन्रालयले सबै र्र्नकायबाट पेश भएका बिेट र रार्रिय योिर्ना आयोिको सझु ाि समेतका आिारमा खर्ि व्यहोर्ने स्रोत
समेत खल
ु ाइि बिेटलाइि अर्न्तम रूप र्र्ई बिेटसँि सम्बन्िी र्ििेयकहरू र बिेट िक्तव्य तयार िरी ससं र्मा पेश िर्निपु र्िछ ।
३.५ बजेट विकासा प्रविया
क) र्िर्र्नयोिर्न ऐर्न, पेस्की खर्ि ऐर्न िा परू क र्िर्र्नयोिर्न ऐर्न िा उिारो खर्ि ऐर्न िारी भएपर्छ अथि मन्रालयको सर्र्िले सम्बर्न्ित
मन्रालय/ र्र्नकायको सर्र्िलाइि बिेट शीषिक, उपशीषिक र खर्ि व्यहोर्ने स्रोत समेत खल
ु ेको र्ििरण सर्हतको अर्ततयारी
उपलब्ि िराउर्नपु र्िछ ।
ख) सम्बर्न्ित सर्र्िले स्िीकृ त बिेट र अथि मन्रालयबाट प्राप्त अर्ततयारी अर्नसु ार कायिक्रमको सचर्ालर्न र बिेट खर्ि िर्ने र्िभाि
तथा कायािलयहरूलाइि अर्ततयारी र्र्र्नपु र्िछ । यस्तो अर्ततयारीको बोिाथि महालेखा र्र्नयन्रक कायािलय र सम्बर्न्ित कोष तथा
लेखा र्र्नयन्रक कायािलय र अथि मन्रालयमा पठाउर्नपु र्िछ ।
ि) बिेट खर्ि तथा कायिक्रमको कायािन्ियर्न िर्नि अर्ततयारी प्राप्त िर्ने र्र्नकायले स्िीकृ त कायिक्रम र बिेट अर्ततयारीको आिारमा
भक्त
ु ार्नी आर्ेश पठाइ सम्बर्न्ित कोष तथा लेखा र्र्नयन्रक कायािलयबाट भक्त
ु ार्नी र्र्नकासा प्राप्त िरी खर्ि िर्निपु र्िछ ।
घ) सम्बर्न्ित र्िल्लाको कोष तथा लेखा र्र्नयन्रक कायािलयले प्रत्येक कायािलयको लार्ि प्राप्त अर्ततयारीको अर्भलेख राखी
स्िीकृ त बिेटको सीमार्भर रही कायािलयबाट प्राप्त भक्त
ु ार्नी आर्ेश बमोर्िमको रकम र्र्नकासा भक्त
ु ार्नी र्र्र्नपु र्िछ ।
ङ) कुर्नै कायािलयको र्नाममा प्रर्ार्न भएको अर्ततयारी बमोर्िमको रकम कुर्नै कारणले रोक्का िा र्िताि िर्निु परे मा अर्ततयारी प्रर्ार्न
िर्ने र्र्नकायले र्र्नकासा रोक्का रातर्न सम्बर्न्ित कोष तथा लेखा र्र्नयन्रक कायािलयलाइि लेखी पठाउर्नपु र्िछ । यसरी रोक्का रातर्न
अर्नरु ोि भइि आए बमोर्िमको रकम कोष तथा लेखा र्र्नयन्रक कायािलय रोक्का रातर्नपु र्िछ । त्यस्तो रकम र्र्नकासा भइसके को
भए रोक्का हुर्न र्नसक्र्ने िार्नकारी रोक्का रातर्न अर्नरु ोि िर्ने र्र्नकायलाइि कोष तथा लेखा र्र्नयन्रक कायािलयले िराउर्नपु र्िछ ।
र्) िैर्र्े शक स्रोत समािेश भएका बिेट उपशीषिकहरूका हकमा अथि मन्रालय र महालेखा र्र्नयन्रक कायािलयबाट स्रोत िुकुिा
भएको सर्ु र्नर्ितता िर्नपिु र्िछ । यस्तो स्रोत िुकुिा िर्ाि र्निर् (अर्नर्ु ार्न तथा ऋण) को हकमा र्नेपाल सरकारको र्नेपाल रारि बैंकमा
रहेको खातामा रकम िम्मा भएको हुर्नपु र्िछ । र्नेपाल सरकारको स्रोतबाहेक अन्य स्रोत र भक्त
ु ार्नी प्रर्क्रया समािेश भएकोमा
आिश्यक काििातहरू पेश िरी अथि मन्रालय र महालेखा र्र्नयन्रक कायािलयबाट िुकुिा र्लर्नपु र्िछ ।
छ) बिेट र्र्नकासा प्रर्क्रया र्र्र तल प्रस्तुत िररएको छ ।
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चित्र ३ बजेट ननकासा प्रक्रिया

पठाउने ननकाय

प्रक्रिया

बोधार्थ पाउने ननकाय

अथा मन्िालय

मन्िालय/आयोर्/सथर्वालय

म.ले.नि.का / म.ले.प

तालजक कायाालय (पवभार्)

बजेट अष्ट्ततयारी मातितका

म.ले.नि.का र म.ले.प. कायाालय

तालजक कायाालय, कायाक्रम,

निकासा सीमा कायम

निकाय(कायाालयर्त बजेट पववरण)

म.ले.नि.का. र तालजक कायाालय

आयोजिा

खर्ा र्िन निकाय

सम्बष्ट्न्र्त

निकाय,

खर्ा

र्िन

निकाय

माससक अष्ट्ततयारी बााँडफााँड

को.ले.नि.का

रकमान्तर/ श्रोतान्तर

म.ले.नि.का.,
कायाालय

म.ले.प.,

तालजक

,
म.ले.नि.का सम्बष्ट्न्र्त पवभार्

म.ले.नि.का. र सम्बष्ट्न्र्त

रोक्का तथा थप अष्ट्ततयारी

पवभार्, को ले नि का

३.६ बजेटको लेखा प्रवववि
३.६.१ अथच मन्त्रालयले र्गिे लेखा प्रवववि
क) बजेट वववियोजि हुँदा
स्िीकृ त बिेटको अथि मन्रालयले र्ेहाय बमोर्िम लेखा प्रर्िर्ि िर्निपु र्िछ ।
शीर्चक
ववविण
xxxxx डे. बिेट र्हसाब खाता (र्िर्र्नयोिर्न खाता)
xxxxx
क्रे.रारिपर्तको कायािलय
क्रे.उपरारिपर्तको कायािलय
क्रे.महालेखा परीक्षकको कायािलय
क्रे.लोकसेिा आयोि
क्रे.र्र्निािर्र्न आयोि
क्रे.िार्णज्य तथा आपर्ू ति मन्रालय
क्रे.र्िज्ञार्न प्रर्िर्ि तथा िातािरण मन्रालय
क्रे.भर्ू मसिु ार तथा व्यिस्था मन्रालय
क्रे.भौर्तक पिू ाििार तथा यातायात मन्रालय
क्रे.सामान्य प्रशासर्न मन्रालय
क्रे.िृह मन्रालय
क्रे.अन्य के न्रीय र्र्नकाय
क्रे.अथि र्िर्िि
जम्मा
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डे. िकम
रु. xxxxxx

िे . िकम
रू. xxxxxx
रू. xxxxxx
रू. xxxxxx
रू. xxxxxx
रू. xxxxxx
रू. xxxxxx
रू. xxxxxx
रू. xxxxxx
रू. xxxxxx
रू. xxxxxx
रू. xxxxxx
रू. xxxxxx

रू. xxxxxx

रू. xxxxxx
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ख) वववियोवजत बजेट विकासा र्गदाच/ अवततयािी प्रवाह र्गदाच
मार्थको उर्ाहरण (क) िार्षिक बिेट पर्ु स्तकामा कायम िररएको बिेट रकम के न्रीय र्र्नकायका सर्र्िलाइि अर्ततयारी
पठाए पर्छ र्ेहाय बमोर्िम लेखा प्रर्िर्ि िर्नपिु र्िछ ।
शीर्चक ववविण
डे. िकम
िे . िकम
xxxxx डे.रारिपर्तको कायािलय
रू. xxxxxx
डे.उपरारिपर्तको कायािलय
रू. xxxxxx
डे.महालेखा पररक्षकको कायािलय
रू. xxxxxx
डे.लोकसेिा आयोि
रू. xxxxxx
डे.र्र्निािर्र्न आयोि
रू. xxxxxx
डे.िार्णज्य तथा अपर्ू ति मन्रालय
रू. xxxxxx
डे.र्िज्ञार्न प्रर्िर्ि तथा िातािरण मन्रालय
रू. xxxxxx
डे.भर्ू मसिु ार तथा व्यिस्था मन्रालय
रू. xxxxxx
डे.भौर्तक पिू ाििार तथा यातायात मन्रालय
रू. xxxxxx
डे.सामान्य प्रशासर्न मन्रालय
रू. xxxxxx
डे.िृह मन्रालय
रू. xxxxxx
डे.अन्य के न्रीय र्र्नकाय
रू. xxxxxx
xxxxx

क्रे. बिेट र्हसाब खाता
जम्मा

रू. xxxxxx
रू. xxxxxx रू. xxxxxx

३.६.२ के न्त्रीय विकायले र्गिे लेखा प्रवववि
क) अवततयािी प्राप्त िकमलार्च बजेट वहसाब खातामा प्रवववि र्गिे
के न्रीय र्र्नकायले अथि मन्रालयबाट अर्ततयारी प्राप्त भए पर्छ र्ेहाय बमोर्िम प्रर्िर्ि िर्नपिु र्िछ ।
शीर्चक
ववविण
डे. िकम
xxxxx डे. बिेट र्हसाब खाता
रू. xxxxxx
xxxxx
क्रे.अथि मन्रालय बिेट र्हसाब खाता
जम्मा
रू. xxxxxx

िे . िकम
रू. xxxxxx
रू. xxxxxx

ख) अवततयािी प्राप्त भएपवि
के न्रीय र्र्नकायले आिूलाई प्राप्त अर्ततयारी मातहत र्र्नकायमा प्रर्ार्न िर्ाि र्ेहाय बमोर्िम लेखा प्रर्िर्ि िर्निपु र्िछ ।
शीर्चक
डे. िकम
िे . िकम
ववविण
xxxxx

xxxxx

डे. प्रहरी प्रिार्न कायािलय
डे. सशस्त्र प्रहरी कायािलय
डे. रार्रिय अर्नसु न्िार्न र्िभाि
डे. र्िल्ला प्रशासर्न कायािलय
डे.अन्य र्िर्र्नयोर्ित कायिसचर्ालर्न र्र्नकाय (म.ले.प.१९६,
१९७)
क्रे. बिेट र्हसाब खाता
जम्मा
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३.६.३ कायचसञ्चालि विकायले र्गिे लेखा प्रवववि
क) वववियोजिको अवततयािी बजेट प्राप्त र्गदाच
कायिसचर्ालर्न स्तरका कायािलयले र्िर्र्नयोिर्न भइि अर्ततयारी प्राप्त भएकोमा र्ेहायको प्रर्िर्ि िर्नपिु र्िछ ।
शीर्चक
ववविण
डे. िकम
िे . िकम
xxxxx
डे.र्िर्र्नयोिर्न बिेट र्हसाब खाता (बिेट खाता म.ले.प.८)
रू. xxx
xxxxx
क्रे. र्िर्र्नयोिर्न बिेट र्हसाब अर्भलेख खाता
रू. xxx
(मन्रालय,र्िभाि...)
जम्मा
रू. xxx
रू. xxx
ख) भुक्तािी विकासा र्गदाच
र्िर्र्नयोर्ित रकमबाट रू. xxxxxxx खर्ि भइि भक्त
ु ार्नीका लार्ि भक्त
ु ार्नी आर्ेश िारी भएमा सो रकम बराबर र्र्नकासा
कायम िरी र्ेहायका प्रर्िर्ि िर्नपिु र्िछ ।
शीर्चक
ववविण
डे. िकम
िे . िकम
xxxxx
डे. कोष तथा लेखा र्र्नयन्रक कायािलय एकल खाता कोष
रू. xxxxxxx
xxxxx
क्रे. र्िर्र्नयोिर्न र्हसाब खाता (म.ले.प.८)
रू. xxxxxxx
(सम्िर्न्ित खर्ि शीषिकमा र्र्नकासा भए अर्नसु ार र्ढाउर्नु
पर्िछ ।)
जम्मा
रू. xxxxxxx
रू. xxxxxxx
३.६.४ साल तमामी भौचि
आर्थिक िषिको
िर्निपु र्िछ ।
शीषिक र्न.ं
xxxxx
xxxxx
xxxxx

अन्तमा अथि मन्रालय िा अन्य अर्ततयारी प्राप्त िर्ने र्र्नकायले र्र्नम्र्नार्नसु ारको भौर्र उठाइि लेखा प्रर्िर्ि
डे. िकम
रू. xxxxxxx
रू. xxxxxxx

र्ििरण
डे. बाँकी बिेट र्हसाब खाता
डे.मन्रालयित र्िर्र्नयोिर्न खाता
क्रे. बिेट र्हसाब खाता

िे . िकम

रू. xxxxxxx

३.७ श्रोतान्त्ति
क) स्िीकृ त बिेटमा उल्लेख भएको कुर्नै बिेट उपशीषिक िा खर्ि शीषिकको खर्ि व्यहोर्ने स्रोत पररितिर्न िर्ने कायि श्रोतान्तर हो ।
बिेट तयारीका क्रममा अर्नमु ार्न िररए अर्नसु ार बिेट खर्ि व्यहोर्ने स्रोतमा रकम प्राप्त हुर्न र्नसके को तर खर्ि िर्निु आिश्यक भएको
अिस्थामा अको स्रोतमा रकम उपलब्ि भएमा खर्ि व्यहोर्ने स्रोत पररितिर्न िररन्छ ।
ख) श्रोतान्तर िर्ने अर्िकार अथि मन्रालयमा रहेको छ । कुर्नै कारणले श्रोतान्तर िर्निु परे मा और्र्त्य खल
ु ाइि सम्बर्न्ित मन्रालयले
अथि मन्रालयमा अर्नरु ोि िर्निपु छि ।
ि) अथि मन्रालयबाट श्रोतान्तर स्िीकृ त भएपर्छ सोको महालेखा र्र्नयन्रक कायािलयमा लेखांकर्न िराउर्नु पर्िछ । महालेखा
र्र्नयन्रक कायािलयले कायािन्ियर्नको लार्ि श्रोतान्तरको िार्नकारी सम्बर्न्ित मन्रालय, र्िभाि र कोष तथा लेखा र्र्नयन्रक
कायािलयलाइि र्र्र्नपु र्िछ ।
घ) सम्बर्न्ित र्र्नकायले सो परको िार्नकारी प्राप्त िरी अर्ततयारीमा स्रोत पररितिर्न सर्हत अर्ततयारी पठाउर्नु पछि ।
ङ) श्रोतान्तरको र्र्नम्र्नार्नसु ारको भौर्र उठाइ लेखा प्रर्िर्ि िर्निपु र्िछ ।
डे. िकम
िे . िकम
खर्ि शीषिक र्नं.
र्ििरण
xxxxx
डे. ............ स्रोत खाता (घट्र्ने)
xxxxxxx
xxxxx
क्रे. ............... स्रोत खाता (बढ्र्न)े
xxxxxxx
िम्माैः
xxxxxxx
xxxxxxx
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३.८ िकमान्त्ति
क) स्िीकृ त िार्षिक बिेटको कुर्नै एक उपशीषिक िा खर्ि शीषिकबाट अको उपशीषिक िा खर्ि शीषिकमा रकम सार्ने कायिलाइि
रकमान्तर भर्र्नन्छ । रकमान्तर एकै बिेट उपशीषिक (आर्थिक सङ्के त) र्भरका खर्ि शीषिकहरूर्बर् तथा बिेट
उपशीषिकहरूर्बर् हुर्नेिर्िछ ।
ख) रकमान्तर हुर्ने उपशीषिक, खर्ि शीषिक तथा रकमान्तरको सीमा र अर्िकार प्रर्र्लत आर्थिक कायिर्िर्ि ऐर्न तथा र्र्नयमािली
बमोर्िम हुन्छ ।
ि) सरुु बिेटमा रकम समािेश र्नभएको कुर्नै बिेट उपशीषिक िा खर्ि शीषिकमा अथि मन्रालयले मार रकमान्तर िर्नि सक्छ ।
घ) भैपरी आउर्ने खर्ि शीषिकहरू (२२९११ र २९८११) मा र्िर्र्नयोर्ित बिेटबाट अन्य खर्ि शीषिकमा रकमान्तर िरे र मार खर्ि
िर्निपु र्िछ । यस्तो रकमान्तर अथि मन्रालयबाट स्िीकृ त हुर्नपु र्िछ।
ङ) रकमान्तर िर्नि अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले रकमान्तर स्िीकृ त िरी सोको िार्नकारी महालेखा र्र्नयन्रक कायािलय र सम्बर्न्ित
कोष तथा लेखा र्र्नयन्रक कायािलयलाइि र्र्र्नपु र्िछ ।
र्) रकमान्तरको िार्नकारी प्राप्त भएपर्छ के न्रीय रकमान्तरको हकमा महालेखा र्र्नयन्रक कायािलयले सो अर्नरू
ु प लेखांकर्न िरी
सम्बर्न्ित मन्रालय, र्िभाि र कोष तथा लेखा र्र्नयन्रक कायािलयलाइि िार्नकारी र्र्र्नपु र्िछ । सोको िार्नकारी प्राप्त भएपर्छ
सम्बर्न्ित र्र्नकायले पिू ि अर्ततयारीमा सश
ं ोिर्न िरी सश
ं ोर्ित अर्ततयारी िारी िर्नपिु र्िछ ।
छ) स्िीकृ त िार्षिक कायिक्रममा संशोिर्न भइि पिू ि स्िीकृ त बिेटमा पररितिर्न हुर्न िएमा त्यसबाट बिेट उपशीषिक तथा खर्ि शीषिकमा
पर्र्न पररितिर्न हुर्न सक्छ । यस्तो अिस्थामा खर्ि िर्ने अर्ततयारी िारी िर्ने अर्िकारीबाट संशोर्ित कायिक्रम अर्नसु ारको
अर्ततयारी प्रर्ार्न िर्निु र सोको िार्नकारी महालेखा र्र्नयन्रक कायािलय तथा कोष तथा लेखा र्र्नयन्रक कायािलय समेतलाइि
र्र्र्नपु र्िछ । सश
ं ोर्ित अर्ततयारीको पर्र्न सरुु अर्ततयारीको िस्तै भौर्र उठाइि लेखा प्रर्िर्ि िर्नपिु र्िछ ।
ि) आन्तररक रकमान्तरको हकमा अर्ततयारी संशोिर्न िरी तालुक र्र्नकाय र सम्बर्न्ित कोष तथा लेखा र्र्नयन्रक कायािलयलाइि
िार्नकारी र्र्इि खर्ि िर्निपु र्िछ ।
झ) रकमान्तर िर्निु पिू ि िर्नु बिेट उपशीषिक तथा खर्ि शीषिकबाट घटाइर्ने हो त्यसमा बिेट र्र्नकासा/ खर्ि भइि बाँकी रहेको
सर्ु र्नर्ितताका लार्ि सम्बर्न्ित कोष तथा लेखा र्र्नयन्रक कायािलयबाट बिेट रोक्का भएको िार्नकारी प्राप्त भए पर्छ मार
रकमान्तर िर्नपिु र्िछ ।
३.९ बजेट िोक्का वा वियन्त्रण ि थप र्गिेसम्बन्त्धी व्यवस्था
क) बिेट रोक्का िा र्र्नयन्रण
अथि मन्रालयले सर्चर्त कोषमार्थ व्ययभार हुर्ने रकम बाहेक र्िर्र्नयोर्ित बिेटबाट अन्य िर्नु सक
ु ै रकम आिश्यकता अर्नसु ार
पणू ि िा आंर्शक रूपमा रोक्का रातर्न िा र्र्नयन्रण िर्नि सक्र्छ ।
ख) बिेट सीमा
बिेट पर्ु स्तका (रातो र्कताब) मा उल्लेख भएको रकम सम्बर्न्ित बिेट उपशीषिक र सो अन्तिितका खर्ि शीषिकमा खर्ि िर्ने
अर्िकतम सीमा हो । यही सीमार्भर रही अर्ततयारी र्र्र्नु तथा खर्ि िर्निु िराउर्नु सबै र्र्नकायको कतिव्य हुर्नेछ ।
ि) अथि बिेट
अथि मन्रालयलाइि र्िशेष अर्िकार भएको अर्नर्ु ार्न संकेत ६०० अन्तिित र्िर्र्नयोर्ित रकमलाइि अथि बिेट भर्र्नन्छ । अथि बिेटबाट
कुर्नै बिेट उपशीषिकको कुर्नै खर्ि शीषिकमा रकमान्तर िर्ने अर्िकार अथि मन्रालय िा अथि मन्रालयले र्र्एको अर्ततयारी बमोर्िम
महालेखा र्र्नयन्रक कायािलय र कोष तथा लेखा र्र्नयन्रक कायािलयलाइि मार हुन्छ । अथि बिेटबाट थप भएको रकमको लेखा राखी
सोको र्ििरण छुट्टै र्ेर्खर्ने िरी स्पि िरी रातर्नपु र्िछ र सोही अर्नसु ार खर्िको िाँटिारी तयार िर्निपु र्िछ ।
३.१० थप विकासा
आर्थिक िषिको र्बर्मा र्िर्र्नयोिर्न भएको रकमले र्नपिु भइि िा र्नयाँ कायिक्रम समािेश िर्नि परी थप रकमको आिश्यकता भएमा
सम्बर्न्ित र्र्नकायबाट अथि मन्रालयमा थप रकम व्यिस्थाको लार्ि र्ेहायका प्रर्क्रया अपर्नाउर्नु पर्िछ ।
क) थप रकम व्यिस्थाको लार्ि सम्बर्न्ित मन्रालय/ र्र्नकायको सर्र्ि स्तरीय र्र्नणियबाट अथि मन्रालयमा अर्नरु ोि भएको
हुर्नपु र्िछ ।
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ख) थप र्र्नकासा माि िर्ाि सम्बर्न्ित बिेट उपशीषिक र खर्ि शीषिकमा रकम माि िर्ािको समयसम्म भएको खर्िको िाँटिारी संलग्र्न
िरी थप रकम आिश्यकता पर्नक
िु ो कारण पिु ्याइिसर्हत उल्लेख िर्निपु र्िछ ।
ि) थप रकम र्र्नकासा माि िरे कोमा मन्रालय र अन्तिितका कायिक्रमहरूबाट बिेट पररर्ालर्न िर्निसक्र्ने सम्भािर्ना भए, र्नभएको
खल
ु ाउर्नपु र्िछ ।
घ) र्िकास कायिक्रमको लार्ि थप बिेट माि िररएकोमा अथि मन्रालयले आिश्यकता, और्र्त्य तथा बिेट उपलब्िता समेतलाइि
र्िर्ार िरी थप बिेट उपलब्ि िराउर्न सहमर्त र्र्एमा सम्बर्न्ित मन्रालय/ र्र्नकायले प्राप्त सहमर्तको आिारमा संशोर्ित
कायिक्रम तयार िरी स्िीकृ त िराइि थप बिेट र्र्नकासा र्लर्नपु र्िछ ।
ङ) र्नयाँ कायिक्रमको लार्ि थप रकम माि िररएको भएमा त्यस्तो कायिक्रममा रार्रिय योिर्ना आयोिको सहमर्त प्राप्त सल
ं ग्र्न भएको
हुर्नपु र्िछ ।
र्) थप रकम व्यिस्थाका लार्ि मर्न्रपररषर्बाट र्र्नणिय भइि आएको भएमा र्र्नणियको प्रर्तर्लर्प सल
ं ग्र्निरी सम्बर्न्ित मन्रालय/
र्र्नकायबाट अथि मन्रालयमा प्राप्त हुर्नपु र्िछ । अथि मन्रालयको पिू ि सहमर्त र्नभएको र्िषयमा मर्न्रपररषर्बाट र्र्नणिय भइि आएको
भएमा अथि मन्रालयले र्िद्ममार्न कार्नर्नु ी तथा र्नीर्तित व्यिस्थामा पार्निसक्र्ने असर र भर्िरयमा र्सििर्ना हुर्नसक्र्ने र्नकारात्मक
प्रभाि समेतको र्िश्ले षण िरी र्र्नणियमा पर्नु रािलोकर्न िर्नपिु र्ने आिश्यकता र्ेर्खएमा प्रिार्नमन्री तथा मर्न्रपररषर्को
कायािलयलाइि अर्नरु ोि िरी र्र्नणिय भए अर्नसु ार थप रकम र्र्नकासा र्र्र्न सक्र्नेछ ।
छ) बिेटमा र्नपरे का कायिक्रमका लार्ि बिेट उपलब्ि िराइि र्र्र्न सोझै अथि मन्रालयमा अर्नरु ोि भइि आएका र्िषयहरू अथि
मन्रालयले सम्बर्न्ित मन्रालय/ र्र्नकायमा पठाउर्नु पर्िछ । सम्बर्न्ित मन्रालयहरूले थप बिेटका लार्ि अथि मन्रालयमा
अर्नरु ोि िर्नपिु र्ने र्ेर्खएमा मार्थका बँर्ु ाहरूमा उल्लेर्खत प्रर्क्रयाहरू अर्नरू
ु प र्नै िर्निपु र्िछ ।
३.११ ववशेर् परिवस्थती
३.११.१ पेस्की खचच
र्िर्र्नयोिर्न र्िियेक र्िर्ारार्िर्न रहेको अिस्थामा आर्थिक िषिका लार्ि अर्नमु ार्न िररएको व्ययको कुर्नै अश
ं अिािै पेस्कीको
रूपमा ऐर्नवारा खर्ि िर्नि सर्कर्नेछ । पेस्की खर्िका रूपमा हुर्ने खर्िलाइि समेत र्र्नयर्मत बिेट खर्ि िस्तै िरी खर्ि लेखाक
ं र्न
िर्निपु र्िछ ।
३.११.२ उधािो खचच
प्राकृ र्तक कारण िा बाह्य आक्रमणको आशंका िा आन्तररक र्िध्र्न िा अन्य कुर्नै कारणले िर्ाि स्थार्नीय िा र्ेशव्यापी
सङ्कटको अिस्था भइि बिेटमा खल
ु ाउर्नपु र्ने र्ििरण खल
ु ाउर्न अव्यिहाररक भएमा िा राज्यको सरु क्षा िा र्हतको दृर्िले
अिाचछर्नीय र्ेर्खएको अिस्थामा र्नेपाल सरकारबाट व्ययको र्ििरण मार भएको उिारो खर्ि र्िियेक संसर्मा पेश भइि
ससं र्बाट स्िीकृ त भएमा उिारो खर्ि िर्नि सर्कन्छ । यस प्रकारको लेखा पर्र्न र्र्नयर्मत बिेट सरह र्नै रातर्नपु र्िछ ।
३.११.३ पूिक अिुमाि
कुर्नै आर्थिक िषिका लार्ि खर्ि िर्नि र्िर्र्नयोिर्न ऐर्न (बिेट) बाट स्िीकृ त भएको रकम अपयािप्त भएमा िा त्यस िषिका लार्ि
बिेटले अर्ततयारी र्नर्र्एको र्नयाँ सेिामा खर्ि िर्नपिु र्ने भएमा िा अर्ततयारी र्र्एको भन्र्ा बढी रकम खर्ि िर्नपिु र्ने भएमा
सरकारले परू क अर्नमु ार्न संसर्मा पेश िर्नि सक्छ । परू क अर्नमु ार्नमा समािेश भएका खर्ि शीषिकहरूलाइि र्िर्र्नयोिर्न ऐर्नका
सम्बर्न्ित शीषिकहरूमै समािेश िरी खर्ि िर्निु र सोको लेखा रातर्नपु र्िछ ।
३.१२ बहवर्ीय बजेट
तोर्कएको ठोस कायिको उपलर्ब्िका लार्ि एक आर्थिक िषिभन्र्ा बढी अिर्िसम्म कायािन्ियर्न िर्नि लाग्र्ने प्रकारका योिर्नाका लार्ि बिेट
व्यिस्था िर्निपु र्ने भएमा आयोिर्नाको र्ििरण खोली सम्बर्न्ित मन्रालय/ र्र्नकायबाट अथि मन्रालयको सहमर्त प्राप्त िर्निपु र्िछ । बहुिषीय
बिेटलाइि र्रिषीय खर्ि प्रक्षेपण अर्नरू
ु प हरे क िषिको र्र्नयर्मत बिेटमा समािेश िरी खर्ि िर्निु िराउर्नु र लेखा रातर्नपु र्िछ ।
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परिच्छेद ४

खर्च लेखाङ्कन
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४.१ परिचय
क) यस परिच्छे दमा विवियोजि खर्च सम्बन्धी लेखा िीवि, लेखाङ्कि िथा प्रवििेदि विवध ि प्रवियाको बािे मा उल्लेख गरिएको
छ।
ख) सवचर्ि कोष बाहेक अन्य कोषहरुबाट हुिे खर्चको लेखाङ्कि प्रविया पवि यसै परिच्छे द बमोवजम गिपचन दचछ िि अन्य
कोषहरुको लेखाङ्कि प्रविया भिे कोष स्थापिा सम्बन्धी काििन ी व्यिस्था बमोवजम गिपचन दचछ ।
ग) कनिै विकायलाई विवियोवजि बजेटको लेखाङ्कि सम्बन्धमा सो विकायको लावग भएको काििन ी व्यिस्था अिसन ाि अिलम्बि
गिचपन िे लेखाङ्कि िथा प्रवििेदि विवध िथा प्रवियालाई यस परिच्छे दमा समािेश गरिएको छै ि ।
घ) वित्तीय व्यिस्था सम्बन्धी खर्च परिच्छे द १० मा समािेश गरिएको छ ।
ङ) खरिद सम्बन्धी कायचविवध सािचजविक खरिद ऐि िथा वियमािलीको प्रािधाि बमोवजम गिपचन दचछ । यस परिच्छे दमा कािोबािको
अवभलेखि लेखाङ्कि ि प्रवििेदिलाई समेवटएको छ ।
र्) पेस्की भक्त
न ािीलार्च यस परिच्छे दमा समेवटएको छ ।
छ) यस परिच्छे दमा खर्च लेखाङ्कि सम्बन्धी कनिै विषयिस्िन समेटेको िदेवखएमा त्यस्िो विषयिस्िन िा कािोबािको लेखा िाख्दा
अपिार्िे आधािभिू वसद्धान्िलाई आधाि मािी िाख्िपन दचछ ।
ज) Below the line मा िहिे खर्च ि प्रविबद्धिा लेखा परिच्छे द ५ मा समेवटएको छ ।
४.२ साधािण नीति
क) अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट स्िीकृ ि गिाई सम्बवन्धि बजेटको सीमावभत्र िही खर्च गिचपन दचछ ।
ख) भक्त
न ािी भएपवछ मात्र कािोबाि ि अन्य वियाकलापको अवभलेख िथा लेखाङ्कि गिपचन दचछ ।
ग) खर्च हुिे िकम कनिै योजिाको सम्बन्धमा भए सो योजिा स्िीकृ ि भर्सके को हुिन पदचछ, िैदवे शक स्रोिबाट व्यहोिेमा स्रोि प्राप्त
भैसके को िा सम्झौिा प्रभािकािी भएको हुिपन दचछ ।
घ) सबै प्रकािका खर्च एकल खािा कोष मार्च ि भक्त
न ािी हुिपन दचछ ।
ङ) पेस्की िकमलार्च, पेस्की वदर्एको समयमा िै खर्च लेखी सोको अवभलेख िथा लेखाङ्कि गिचपन दचछ ि खर्चको वबल भपाचई प्राप्त
भए पवछ पेस्की र्छ्यौट गिचपन दचछ ।
४.३ खचचको वर्गीकिण
४.३.१ तवतनयोजन खचचको आधािमा
संविधाि अिसन ाि खर्चलाई दईन भागमा विभाजि गरिएको छ –
क) सवचर्ि कोष मावथ व्ययभाि हुिे खर्चहरू (Charged Expenditures)
ख) सवचर्ि कोषबाट व्यय हुिे खर्चहरु (Appropriated Expenditures)
४.३.२ खचचको प्रकृतिको आधािमा
खर्चको प्रकृ विको आधािमा विम्िािसन ाि विभाजि गरिएको छ –
क) र्ालन खर्च (Recurrent Expenditure)
ख) पुँजन ीगि खर्च (Capital Expinditure)
ग) वित्तीय व्यिस्था (Financing Management)
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४.४ लेखा नीति
४.४.१ खचचको पतिचान
खर्चको विवम्ि िगदको बाह्य प्रिाह हुिन िै खर्च लेखाङ्किको प्रमख
न पवहर्ािको मापदण्ड (Recognition Criteria) माविएको
छ।
क) िकम भक्त
न ािीको लावग र्ेक जािी भएको वमविमा खर्च पवहर्ाि (Expenditure Recognition) गिचपन दचछ ।
ख) ऋण िथा ब्याजको भक्त
न ािी गदाच र्ेक जािी (Issue Date) भएको वमविमा खर्च पवहर्ाि (Expenditure
Recognition) गिचपन दचछ ।
ग) सोधभिाच गिचपन िे िकमको हकमा, सोधभिाचका लावग र्ेक जािी गरिएको वमविमा खर्च पवहर्ाि (Expenditure
Recognition) गिचपन दचछ ।
घ) खर्चको विवम्ि पेस्की जािी भएको खण्डमा सोही वमविमा पेस्की िकमलाई खर्च पवहर्ाि (Expenditure
Recognition) गिचपन दचछ ।
४.४.२ खचचको मापन
िगद िा िगदजन्यको बाह्यप्रिाह (Outflow) िकम िै खर्चको मापिको प्रमख
न आधाि िहन्छ ।
क) खर्च भएको िगद िा िगदजन्य िकम खर्चको मापि हो ।
ख) पेस्की स्िरूप भएको खर्चको िकम िै खर्चको मापि हो ।
४.४.३ लेखाको तजम्मेवािी
खर्चको लेखा िाख्िे वजम्मेिािी खर्च गिे विकायका सम्बवन्धि अवधकािीको हुिेछ ।
४.४.४ प्रतिवेदन मद्रु ा
िैदवे शक दािृ पक्षसुँग भएको सम्झौिामा उल्लेख भए बमोवजमको मद्रन ामा ि अन्य सबै खर्चको लेखाङ्कि एिम् प्रवििेदि िेपाली
मद्रन ामा गिपचन दचछ ।
४.४.५ जािी चेकको भक्त
ु ानी अवतध
र्ेकको भक्त
े ।
न ािी अिवध िीस वदिको हुिछ
४.४.६ खचच ि प्रातिको कुल प्रतिवेदन (Gross Presentation)
िाजस्ि सङ्कलि गिे विकायले िाजस्ि सङ्कलिमा लाग्िे खर्चलाई प्रावप्तसुँग जोड घटाउ िगिी gross presentation concept
मा सम्पणू च खर्च िथा प्रावप्त कूल मल्ू यमा प्रवििेदि गिपचन छच । िसथच िाजस्ि प्राप्त िकमबाट खर्च गिच वमल्दैि ।
४.४.७ तििाच भक्त
ु ानी
क) काििन बमोवजम गिचपन िे सबै वर्िाच भक्त
न ािी िकमलाई खर्च लेवखन्छ ।
ख) वर्िाच हुिपन िे िकमका सम्बन्धमा सम्बवन्धि विकायबाट विणचय हुिपन दचछ ।
ग) एक पटक दावखला भएको िाजस्ि िकम सोही खािाबाट वझक्ि िवमल्िे हुदुँ ा िाजस्ि वर्िाच गिपचन िे भएमा बजेटमा व्यिस्था
गिी खर्च लेखी वर्िाच भक्त
न ािी गिचपन दचछ ।
४.४.८ खचचको लेखाङ्कन
खर्चको लेखाङ्कि िथा अवभलेख गदाच सम्बवन्धि खर्च शीषचकमा डेविट गिी को.ले.वि.का. एकल कोष खािा िे वडट गिचपन दचछ ।
यसका विवम्ि सम्बवन्धि म.ले.प. र्ािमहरुमा अवभलेख िाख्िपन दचछ ।
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क) खचच भक्त
ु ानी र्गदाच र्गनचपु ने लेखा प्रतवति
कायाचलयले िकम भक्त
न ािी गदाच गरििे खर्चको लेखा प्रविवि देहाय बमोवजम गिपचन दचछ –
डे.िकम रू.
खर्च शीषचक ि.
विििण
xxxxx डे. बजेट खर्च (सम्बवन्धि खर्च शीषचक)
xxxxx
िे . को.ले.वि.का. एकल कोष खािा
जम्मा
xxxxx

क्रे.िकम रू.
xxxxx
xxxxx

ख) पेस्की खचचको लेखाङ्कन
अ) कनिैपवि कायच सम्पन्ि गिचका लावग के कवि खर्च लाग्छ एवकि िहुदुँ ै सो कायच गिचका लावग िकम उपलब्ध गिाउिपन िे
अिस्थामा पेस्कीको रूपमा अविम िकम उपलब्ध गिाउिन पदचछ ।
आ) पेस्की उपलब्ध गिाउुँदा कनि प्रयोजिको लावग पेस्की उपलब्ध गिाउिे हो अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट विणचय भएको
हुिपन दचछ ।
र्) कनिै किाि अन्िगचि पेस्की वदिपन िे अिस्थामा सम्झौिाका शिचमा उल्लेख भए िमोवजम बैंक जमािि वलई पेस्की वदिपन छच ।
सम्झौिामा उल्लेख भएकोमा बाहेक एक पटक वलएको पेस्की र्छ्यौट िभई पिन ः सोही व्यवक्त/ र्मच/ कम्पिी िा संस्थालाई
पेस्की वदिन हुदुँ िै ।
ई) पेस्की उपलब्ध गिाउुँ दा ित्कालको लावग खर्च मािी गोश्वािा भौर्ि बिार्न्छ ि पेस्की खािा, बजेट खािा ि बैंक िगदी
वकिाबमा समेि प्रविवि गिपचन दचछ । सो खर्चको लगि ियाि गिपचन दचछ ।
उ) पेस्की िकमको खर्चको र्ाुँटिािी पेश हुि आएपवछ प्रर्वलि काििन बमोवजम गोश्वािा भौर्ि ियाि गिी पेस्की र्छ्यौट
गिचपन दचछ । यसिी र्छ्यौट गिे पवछ पेस्की खािा, बजेट खािा ि बैंक िगदी वकिाबमा समेि प्रविवि गिपचन दचछ ।
ऊ) एउटा प्रयोजिमा वलईएको पेस्की अको प्रयोजिको लावग खर्च गिचन हुदुँ िै ।
ऋ) पेस्की वदिे ि र्छ्यौट गिे सम्बन्धी अन्य व्यिस्था आवथचक कायचविवध वियमािलीमा उल्लेख भए बमोवजम गिचपन दचछ ।
र्ग) पेस्की भक्त
ु ानीको लेखा प्रतवति
कनिै पदावधकािी, व्यवक्त, र्मच, कम्पिी िा संस्थालाई पेस्की भक्त
न ािी गदाच गरििे लेखा प्रविवि देहाय बमोवजम गिपचन दचछ –
खर्च शीषचक ि.
xxxxx

विििण
डे. पद, िाम, खर्च शीषचक, पेस्की
िे . को.ले.वि.का. एकल कोष खािा
जम्मा

डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

घ) पेस्की िछ्यौटको लेखा प्रतवति
कनिै पदावधकािी, व्यवक्त, र्मच, कम्पिी िा संस्थालाई वदर्एको पेस्की र्छ्यौट गदाच गरििे लेखा प्रविवि देहाय बमोवजम
गिचपन दचछ –
अ) सबै िकम खचच भई पेस्की िछ्यौट भएमा
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
खर्च शीषचक ि.
विििण
xxxxx
डे. बजेट खर्च
xxxxx
िे .पद, िाम, खर्च शीषचक, पेस्की र्छ्यौट
xxxxx
जम्मा
xxxxx
xxxxx
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आ) खचच नर्गिी सबै िकम तििाच र्गिी पेस्की िछ्यौट र्गदाचको लेखा प्रतवति
खर्च शीषचक ि.
xxxxx

विििण
डे. कोलेविका एकल कोष खािा
िे . पद, िाम, खर्च शीषचक, पेस्की र्छ्यौट
जम्मा

डे.िकम रू.
xxxxx
xxxxx

क्रे.िकम रू
xxxxx
xxxxx

इ) पेस्की तलएको िकम भन्दा बढी िकम खचच भई पेस्की िछ्यौट भएमा
खर्च शीषचक ि.
xxxxx

विििण
डे. बजेट खर्च
िे . पद, िाम, खर्च शीषचक, पेस्की र्छ्यौट
िे . कोलेविका एकल कोष खािा
जम्मा

डे.िकम रू.
xxxxx

xxxxx

क्रे.िकम रू
xxxxx
xxxxx
xxxxx

ई) पेस्की तलएको िकम भन्दा कम िकम खचच भई पेस्की िछ्यौट भएमा
खर्च शीषचक ि.
xxxxx

विििण
डे. बजेट खर्च
डे. कोलेविका एकल कोष खािा
िे .पद, िाम, खर्च शीषचक, पेस्की र्छ्यौट
जम्मा

डे.िकम रू.
xxxxx
xxxxx
xxxxx

क्रे.िकम रू

xxxxx
xxxxx

उ) पेस्की तलएको िकम पटक पटक र्गिी पेस्की िछ्यौट भएमा
पेस्की लगेको िकम एकै पटक खर्च गिे ि िा िगिी सबै िकमको पेस्की र्छ्यौट गिच िसकी पटक पटक पेस्की र्छ्यौट हुि
आएमा जवि जवि िकम वर्िाच िा खर्चको वबल भपाचई पेश हुि आउछ सोही बमोवजम पेस्की र्छ्यौट गदै जािन पदचछ ।
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
खर्च शीषचक ि.
विििण
xxxxx
डे. बजेट खर्च
xxxxx
िे .पद, िाम, खर्च शीषचक, पेस्की र्छ्यौट
xxxxx
जम्मा
xxxxx
xxxxx
४.४.९ त्रुतटमा सधु ाि
लेखा िाख्दा त्रवन ट भई कािोबािमा गल्िी भएको अिस्थामा यसै परिच्छे दको ४.१३ मा िोवकएको विवध अिरू
न प त्रवन ट सधन ाि
गिपचन दचछ ।
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४.५ कायचतवतध
४.५.१ खचच लेखाङ्कनको कायचतवतध
खर्च लेखाङ्कि गदाच प्रर्वलि आवथचक कायचविवध सम्बन्धी काििन बमोवजम विम्ि कनिामा ध्याि वदिन पदचछ क) खर्च गिचपन िे िकम स्िीकृ ि बजेटवभत्र ि सम्बवन्धि खर्च शीषचकमा पिे को छ छै ि ि पिे को छ भिे खर्च गिच बजेट बाुँकी छ
छै ि ।
ख) खर्च गिपचन िे िकम कनिै योजिाको सम्बन्धमा भए सो योजिा स्िीकृ ि भर्सके को छ छै ि ।
ग) िैदवे शक स्रोिबाट व्यहोरििे खर्चको हकमा सम्झौिा प्रभािकािी भएको छ छै ि ि प्रभािकािी भएको छ भिे महालेखा
वियन्त्रक कायाचलयको स्रोि र्ूकनिा पत्र प्राप्त भएको छ छै ि ।
घ) ियाुँ आवथचक िषच सरुन भएपवछ कायाचलय प्रमख
न ले बजेटको सीमावभत्र िही विधाचरिि कायचमा खर्च गिपचन छच ।
ङ) सम्बवन्धि बजेट वभत्रको िकम खर्च गदाच अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट स्िीकृ वि गिाई खर्च गिपचन दचछ ।
र्) खर्च गदाच खर्चको वबल भपाचई सवहि लेखा िाख्िपन दचछ । वबल भपाचई आउि िसक्िे काममा भएको र्नटकि खर्चको हकमा
खर्च गिे कमचर्ािीले प्रमावणि गिी अवधकाि प्राप्त अवधकािी द्वािा समथचि गिाई लेखा िाख्िपन दचछ ।
छ) िेपाल सिकािले िोके को विशेष खर्च िा शावन्ि सिन क्षा िथा गप्तन र्ि सम्बन्धी वबल भपाचई देखाउि उवर्ि िहुिे खर्च
िेपाल सिकािले िोके को अवधकािीले खर्च गिी िेपाल सिकािले िोके को अवधकािीबाट समथचि गिाई लेखा
िाख्िपन दचछ ।
ज) सिकािी विकायबाट कनिै िावलम, सेवमिाि, गोष्ठी, कायाचशाला गोष्ठी आवद सचर्ालि गिचपन दाच सो कायचको कायचिम िथा
लागि अिमन ाि ियाि गिी अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट स्िीकृ ि गिाउिपन दचछ ।
झ) यस्िो स्िीकृ ि कायचिम अिरू
न प सचर्ावलि िावलम, सेवमिाि, गोष्ठी, कायाचशाला गोष्ठी आवद सम्पन्ि भर्सके पवछ
कायचिम अिरू
न प कायच सम्पन्ि भए िभएको ि त्यसमा खर्च गरिएका मालसामािको विििण िथा वबल भपाचई सवहिको
खर्च देवखिे गिी प्रवििेदि ियाि गिचपन दचछ । त्यस्िो प्रवििेदि अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट स्िीकृ ि भएपवछ यस्िो
कायचमा खर्च भएका खर्च भएि जािे मालसामािहरुको खरिद आदेश, दावखला प्रवििेदि ियाि गिी कायाचलयमा िहेको
वजन्सी खािामा आम्दािी िथा खर्च जिाई िहुिन पदैि ।
ञ) विकास आयोजिािर्च योजिाको सभे, वडजार्ि, लागि अिमन ाि िथा कायचिम ियाि गिी स्िीकृ ि गिार् बजेटमा
विधाचरिि गरिएको िकमबाट खर्च गिचपन दचछ ।
ट) आर्ूले वजम्मा वलएको सिकािी िकम ि त्यसको वहसाब वकिाब वबल भपाचई िा प्रमाण आवथचक प्रशासि शाखा
प्रमख
न लाई िाख्ि िा िाख्ि लगाउि समेिको सम्पणू च दावयत्ि कायाचलय प्रमख
न को हुिेछ ि खर्च गदाच स्िीकृ ि बजेटको
परिवधवभत्र िही कायाचलय प्रमख
न ले स्िीकृ ि गिचपन दचछ ।
ठ) कनिै िकमको भक्त
न ािी वदुँदा िीि पगन े िा िपगन ेको जाुँर् गिपचन दचछ ।
ड) खर्च भएको सबै वबल भपाचईहरुमा वसलवसलेिाि िम्बि िाखी कायाचलय प्रमख
न ले िोके को कमचर्ािीले “भक्त
न ािी भएको”
जिाउिे छाप समेि लगाई दस्िखि गिी प्रमावणि गिपचन दचछ ।
ढ) भौर्ि ियाि गदाच गल्िी िा के िमेट भएमा भौर्ि स्िीकृ ि गिे अवधकािीले के िमेट भएको ब्यहोिा रुजू गिचपन दचछ । िथावप
धिै के िमेट भएमा िया भौर्ि ियाि गिचपन दचछ ।
ण) आवथचक प्रशासि शाखा प्रमख
न ले आवथचक कािोबाि गदाच िगद िथा वजन्सीमा कनिै वकवसमको वहिावमिा, हािी िोक्सािी
िा लापििाही समेि हुि िपाउिे गिी सिकािी िगद वजन्सी सिन वक्षि िाख्ि उवर्ि प्रबन्ध गिपचन दचछ ।
ि) आवथचक प्रशासि शाखा प्रमख
न ले प्रर्वलि काििन बमोवजमको प्रविया िपगन ेको आवथचक कािोबािको भक्त
न ािी वदि िा
भक्त
न ािीको विवमत्त पेश गिच िा भक्त
न ािीको विवमत्त वसर्ारिश गिहचन ुदुँ िै ।
थ) आवथचक कािोबाि गदाच काििन बमोवजम िीि पगन े िपगन क
े ो जाुँर्ी िीि पगन ेकोमा भक्त
े ो िा
न ािीको लावग पेश गिे, िीि िपगन क
आफ्िो िाय िवलई िीि िपगन ेको कनिै कलम सदि भई भक्त
न ािीको विवम्ि प्राप्त हुि आएमा िीि िपगन ेको व्यहोिा वलवखि
रूपमा स्पि खल
न ाई कायाचलय प्रमख
न समक्ष पेश गिी कायाचलय प्रमख
न को वलवखि आदेशािसन ाि खर्च गिे । यसिी भएको
खर्च वियवमि गिाउि साि वदि वभत्र कायाचलय प्रमख
न समक्ष पेश गिे ि वियवमि गिाउिे वजम्मेिािी कायाचलय प्रमख
न को
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हुिेछ । यस्िो विणचयको जािकािी आवथचक प्रशासि शाखा प्रमख
न ले िालनक कायाचलय ि सम्बवन्धि को.ले.वि.का. समक्ष
िनरुन्ि पठाउिपन दचछ ।
४.५.२ भुक्तानी तनकासा िकमको लेखा प्रतवति
कायाचलयले पठाएको भक्त
न ािी आदेश अिसन ाि को.ले.वि.का.बाट भक्त
न ािी विकासा भए पवछ भक्त
न ािी आदेशमा उल्लेख भएका खर्च
शीषचकको आधािमा देहाय बमोवजम लेखा प्रविवि गिपचन दचछ ।
खर्च शीषचक ि.
xxxxx

विििण
डे. को.ले.वि.का. एकल कोष खािा
िे . भक्त
न ािी विकासा खािा (सम्बवन्धि खर्च शीषचक)
जम्मा

डे.िकमरू.
क्रे.िकम रू
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

४.५.३ खचच र्गने आन्िरिक तनयन्त्रण प्रणालीको प्रतक्रया
क) खर्चको लेखा िाख्दा म.ले.प.र्ा.िं. १० अिसन ािको ढाुँर्ामा गोश्वािा भौर्ि ियाि गिी िाख्िपन दचछ । प्रत्येक बजेट
उपशीषचकको लावग ियाुँ आवथचक िषचमा १ बाट सरुन गिी गोश्वािा भौर्ि ि.ं वसलवसलेिाि रूपमा िाख्िपन दचछ ।
ख) गोश्वािा भौर्िसाथ खर्च पवन ि गिे वबल भपाचई लगायिका अन्य आिश्यक कागजािहरु अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट
प्रमावणि गिार् संलग्ि गिपचन दचछ ।
ग) भौर्ि प्रमावणि गिे अवधकािीले आिश्यक कागजाि वबल, भपाचई, विणचय ि स्िीकृ वि हेिी भौर्ि रुजू गिपचन दचछ । िि
कािणिस पेश गरिएका कागजािहरु कािोबािसुँग सम्बवन्धि िभएको िा कािोबािको औवर्त्य पवन ि िगिे भएमा खर्चको
लावग पेश गिचन िथा स्िीकृ ि गिहचन ुदुँ िै ।
घ) गोश्वािा भौर्ि कायाचलय प्रमख
न िा विजले िोके को अवधकािीबाट स्िीकृ ि गिाई र्ेक जािी गिच िा भक्त
न ािी पाउिे पक्षको
बैंक खािामा सोझै िकम जम्मा गिच को.ले.वि.का.मा िोवकएको ढाुँर्ामा भक्त
न ािी आदेश पठाउिपन दचछ ।
ङ) सोझै बैंक खािा मार्च ि भक्त
न ािी हुिे अिस्थामा बाहेक को.ले.वि.का.बाट र्ेक जािी भएपवछ सो र्ेकको ि.ं गोश्वािा
भौर्िमा अवभलेख िाखी सम्बवन्धि व्यवक्त, र्मच िा कम्पिीलाई बझन ाउिन पदचछ ।
र्) जािी गरिएको र्ेक म्यादवभत्र िसावटएमा स्ििः िद्द हुिेछ । यसिी िद्द भएका र्ेक बिाबिको िकम विकासा खर्च घट्िे गिी
समायोजि भक्त
न ािी आदेश पठाई वहसाब वमलाि गिपचन दचछ । समय समयमा कोलेविकाबाट भक्त
न ािी हुि बाुँकी म्याद
िाघेका र्ेकको विििण वलई यस्िा र्ेकहरू भएमा समायोजि गिचपन दचछ ।
छ) आवथचक िषच वभत्र िद्द भएको र्ेकको सट्टा अको र्ेक जािी गिचन पिे मा सम्बवन्धि व्यवक्त, र्मच िा कम्पिीबाट र्ेक वर्िाच
वलई अको र्ेक जािी गिच को.ले.वि.का. मा पठाउिपन दचछ । िि ियाुँ आवथचक िषच सरुन भएपवछ गि आ.ि. को र्ेक िद्द गिी
ियाुँ र्ेक जािी गिचका लावग पठाउिन हुदुँ िै ।
ज) वियमािसन ाि भक्त
न ािीमा गिपचन िे कट्टी िकम जस्िै श्रोिमा किकट्टी, पेस्की र्छ्यौट, धिौटी िकम (Retention
Money) कट्टी, जस्िा िकमहरु कट्टी गिी खदन िकम मात्र सम्बवन्धिलाई भक्त
न ािी गिचपन दचछ ।
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तचत्र ४ खचच कायचतवतध ि लेखाङ्कन प्रतकयाको प्रवाि

१

विकास आयोजिाको विधाचरिि कायचिम
अिसन ाि प्राविवधक एिम् प्रशासविक व्यिस्था
वमलाउिे

अख्तियारी प्राख्ति

अधिकारीबाट खर्च
स्वीकृि

लेखा रातने,

गरी

खर्च सीमा िोक्ने

२. अधिकार प्राति

प्रशासविक खर्चगि अिमन ाि ियािी ि
स्िीकृ ि गिाउिे

विशेष खर्च िा शावन्ि सिन क्षा िथा गप्तन र्ि
सम्बन्धी खर्च जसकोवबल भिपार्च देखाउि
उवर्ि िहुिे
३ वबल भिपाईमा (भक्त
न ािी भएको) जिाउिे
छाप गिी दस्िखि गिाउिे


को.ले.वि.का.ले
भक्त
न ािी विकासा
गिे


कायाचलय प्रमख
न को
विणचय बमोवजम

वबल भिपार्च/ िभएको खण्डमा कमचर्ािीले
प्रमावणि गिी अवधकाि प्राप्त अवधकािीद्भािा
समथचि गिाउिे

प्रकृ या ि िीि पगन ेको खर्चको भक्त
न ािीको
मिभेदमा
४ मलसामािहरूको खरिद आदेश, दावखला रिपोट
ियाि गिी वजन्सी खािामा प्रविवि


सिकािी रूपै ुँया ि वहसाब वकिाब िा
प्रमाण िाख्िे वजम्मेिािी सम्बवन्धि
पदावधकािीमा िहिे ।

५ विवियोवजि बजेट वसमा वभत्र भक्त
न ािी आदेश
ियाि गिे

६ र्ाुँटिािी िथा आ.िी. को.ले.वि.का. िथा िालनक
कायाचलयमा पेश गिे


८ म.ले.प.ले
लेखापिीक्षण

७. को.ले.वि.ले आन्िरिक
लेखापिीक्षण
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४.५.४ भुक्तानीमा कट्टी र्गनचपु ने िकमिरू
क) पारिश्रवमक/ िलब/ भत्ता िथा सवन िधा भक्त
न ािी गदाच आयकि ऐि, २०५८ ले िोके बमोवजम पारिश्रवमक कि ि सामावजक
सिन क्षा कि कट्टी िकम,
ख) कमचर्ािी सचर्यकोष, कमचर्ािी सचर्यकोष सापटी, िागरिक लगािी कोष, िागरिक लगािी कोष सापटी, सािवधक
जीिि वबमा आवद कट्टी गिपचन िे भएमा उक्त कट्टी िकम,
ग) आयकि ऐि, २०५८ बमोवजम अविम आयकि कट्टी गिपचन िे िकम,
घ) सम्झौिा बमोवजम धिौटी िापि कट्टा गिचपन िे िकम, सािचजविक विमाचण कायच वबल भक्त
न ािीका हकमा विमाचण ब्यिसायी
कोष कट्टी िकम,
ङ) पेस्की बाुँकी भएमा सो बापिको िकम कट्टी ।
र्) अिदन ाि िा सहायिाको अन्िि विकाय वित्तीय हस्िान्ििण हुदुँ ा कनिै कट्टी हुिे छै ि । यस अन्िचगि प्राप्त भएको श्रोिका
खर्च गदाच अन्य खर्च प्रविया अिसन ाि िै कट्टी एिम् दावखला विवधको अिलम्बि गिपचन दचछ ।
४.६ खािा प्रतवति (Ledger Posting)
४.६.१ बजेट खािा (म.ले.प.िा.न.ं ८)
यो िावषचक बजेट, विकासा ि खर्च गिी ३ िटा खािाको समहू हो । यसको मख्न य प्रयोजि बजेट वियन्त्रण हो । यसै खािाको
आधािमा खर्चको मावसक र्ाुँटिािी िथा िावषचक आवथचक विििण ियाि गरिन्छ ।
क) अवख्ियािी प्राप्त भएको िकम वियन्त्रणका लावग म.ले.प.र्ा.िं. ८ मा िहेको विवियोजि खण्डमा िकम र्ढाई खर्च
वियन्त्रण गरिन्छ ।
ख) बजेट खािा (म.ले.प.र्ा.िं.८) मा विवियोजि खण्डमा अवख्ियािी प्राप्त भएको िकम, विकासा भएको िकम ि खर्च
गरिएको िकम शीषचकगि रूपमा प्रविवि गिचपन दचछ ।
ग) यसमा विवियोजि खण्ड अवख्ियािीको आधािमा विकासा ि खर्च खण्डमा गोश्वािा भौर्िको आधािमा प्रविवि
गिचपन दचछ ।
४.६.२ बैंक नर्गदी तकिाब (म.ले.प.िा.नं.५)
क) यो िगद, बैंक, बजेट खर्च, पेस्की ि विविध गिी ५ िटा खािाको समहू हो । यसमा १८ िटा महलहरू िहन्छि् ।
ख) यस खािामा िकम प्रविवि गदाच गोश्वािा भौर्िको आधािमा गरिन्छ ।
ग) यस खािामा प्रविवि गरिएको डेविट महल ि िे वडट महलको जम्मा बिाबि हुिपन दचछ । बजेट खर्च महलको िकमलाई
डेविट िर्च जिाउिन पदचछ ।
४.६.३ सिायक खािा (म.ले.प.िा.नं. २२) Subsidairy Ledger
क) यो खािा पेस्की, धिौटी लगायि अन्य सहायक खािा िाख्ि प्रयोग गरिन्छ । यस खािामा प्रविवि गदाच गोश्वािा भौर्िको
आधािमा गिपचन दचछ ।
ख) विवभन्ि प्रयोजिको लावग प्रयोग हुिे भएकोले यस खािाको सरुन मा कनि प्रयोजिको लावग िाखीएको हो उल्लेख
गिचपन दचछ ।
४.६.४ तवतनयोजन, तनकासा, खचच, आम्दानी लेखा प्रतवति
क) विवियोजि बजेट प्राप्त गदाच विम्ि अिसन ाि प्रविवि गिपचन दचछ ।
शीर्चक
तवविण
डे.िकम रू. क्रे.िकम रू
xxxxx
डे. विवियोजि बजेट वहसाब खािा (बजेट खािा म.ले.प.८)
xxxxx
िे . विवियोजि अवभलेख खािा (म.ले.प. १९६, १९४
xxxxx
अवख्ियािी प्रदाि गिे विकाय)
जम्मा
xxxxx
xxxxx
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ख) विकासा प्रावप्त गदाच विम्ि अिसन ाि प्रविवि गिपचन दचछ ।
शीर्चक
तवविण
xxxxx डे. को.ले.वि.का. एकल कोष खािा
िे . बजेट विकासा सम्िवन्धि खर्च शीषचक
जम्मा
ग) खर्च गदाच विम्ि अिसन ाि प्रविवि गिपचन दचछ ।
शीर्चक
तवविण
xxxxx डे. सम्बवन्धि बजेट खर्च शीषचक
िे . को.ले.वि.का.एकल कोष खािा
जम्मा
घ) िाजस्ि आम्दािी प्राप्त गदाच विम्ि अिसन ाि प्रविवि गिचपन दचछ ।
शीर्चक
तवविण
xxxxx
डे. को.ले.वि.का. एकल कोष खािा
िे . िाजस्ि शीषचक १,२,३.. आम्दािी खािा
जम्मा

डे.िकम

क्रे.िकम रू
xxxxx
xxxxx

डे.िकम रू.
xxxxx
xxxxx
डे.िकम रू.
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
क्रे.िकम रू
xxxxx
xxxxx
क्रे.िकम रू
xxxxx
xxxxx

४.६.५ मल्ू य अतभवतृ ि कि बीजकको श्रोिमा कि कट्टी
प्रत्येक रू. २०,०००। भन्दा बढीको खरिद गदाच म.न अ. किमा दिाच भएको आपवू िचकिाचबाट खरिद गिचपन िे हुदुँ ा आयकि ऐि,
२०५८ दर्ा (८८) बमोवजम श्रोिमा कि कट्टी गिी भक्त
न ािी गिपचन दचछ । श्रोिमा गरििे कि कट्टी म.न अ.कि बाहेकको िकममा
गिचपन दचछ ।
४.७ चालु खचच शीर्चकर्गि लेखाङ्कन प्रतक्रया
४.७.१ कमचचािीको पारिश्रतमक ि सतु वधा (२११००)
यस खर्च शीषचकमा पदावधकािी िथा कमचर्ािीहरुलाई प्रदाि गरििे सबै वकवसमका पारिश्रवमक ि सवन िधा सम्बन्धी खर्च पदचछि् ।
यसमा िगद िथा वजन्सी दिन ै प्रकािको भक्त
न ािीको लेखा िावखन्छ । यस अन्िगचि िगदमा वदर्िे पारिश्रवमक ि सवन िधा (िलब,
स्थािीय भत्ता, महङ्गी भत्ता, वर्ल्ड भत्ता, अन्य भत्ता) िथा वजन्सी िा वजन्सी बापि वदर्िे पारिश्रवमक ि सवन िधा (पोशाक,
खाद्यान्ि, औषधी उपर्ाि खर्च) पदचछि् ।
४.७.१.१ खचचको कायचतवतध
क) कमचर्ािीहरुको िलब विििण गिचको लावग आिश्यक पिे हावजिी वकिाब िाख्िे ि सो उपि वियन्त्रण गिे कायच प्रशासि
शाखाको हुन्छ । प्रशासि शाखाले प्रत्येक कमचर्ािीको काम गिे को स्थाि, कायच गिे को हावजिी वदि, वबदा बसेको वदि ि
िलब कट्टा आवद प्रवििेदि सम्बन्धी विििण प्रत्येक मवहिा आवथचक प्रशासि शाखालाई उपलब्ध गिाउिन पदचछ ।
ख) िलब भत्तन ािी गदाच विजामिी वकिाबखािा, प्रहिी वकिाबखािा िथा सैविक अवभलेखालय/ को.ले.वि.का.ले पारिि
गिे का िलबी प्रवििेदि ि सम्बवन्धि वकिाबखािा/ अवभलेखालयमा दिाच भएको दिबन्दी अिसन ाि खर्च गिचपन दचछ ।
ग) िलब भक्त
न ािी गदाच कमचर्ािी सचर्य कोष ि वबमाको िकम िोवकए अिसन ाि थप गिपचन दचछ ।
घ) पारिश्रवमक भक्त
न ािी गदाच वियम अिसन ाि कट्टी गरििे कमचर्ािी सचर्य कोष, कमचर्ािी सचर्य कोष सापटी, िागरिक
लगािी कोष, िागरिक लगािी कोष सापटी, सािवधक जीिि वबमा, सामावजक सिन क्षा कि, पारिश्रवमक कि लगायिका
कट्टी हुिे िकमहरु कट्टा गिी भक्त
न ािी गिपचन दचछ ।
ङ) पारिश्रवमक भक्त
न ािी गदाच भल
न बस बढी िा घटी िकम भक्त
न ािी भएमा आगामी मवहिामा समायोजि गिी भक्त
न ािी
गिचपन दचछ ।
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र्) किाि िथा आयोजिा सम्बन्धी कमचर्ािीको पारिश्रवमक (आयोजिा स्िीकृ ि अस्थायी दिबन्दी/ ज्यालादािीको
पारिश्रवमक) भक्त
न ािी गदाच प्रर्वलि ऐि वियम अिरू
न प गिचपन दचछ ।
छ) कायाचलय प्रमख
न को पदमा कायम मक
न ायम मक
न िि गरिएको भए का.म.न मक
न िि गरिएको पत्र ि बहाल गिे को वमवि अिसन ाि
कायाचलय प्रमख
न मक
न िि गरिएको पदको पारिश्रवमक भक्त
न ािी गिपचन दचछ ।
ज) आवथचक अवधकाि सवहि १५ वदि भन्दा बढी अिधीका लावग विवमत्त भई कामकाज गिे मा मावथल्लो पदको
िलबमािको सरुन स्के ल बिाबिको पारिश्रवमक भक्त
न ािी गिपचन दचछ ।
झ) भत्ता, पोशाक, खाद्मान्ि लगायि अन्य सवन िधा िोवकए बमोवजम वहसाब गिी भक्त
न ािी गिपचन दचछ ।
ञ) िलिी प्रवििेदि ियािी, िेड गणिा, वबदा िापिको िकमको गणिा लगायि कमचर्ािी प्रशासि सम्बन्धी कायचविवध
विजामिी वकिाब खािाको कायचसचर्ालि वदग्दशचि २०७२ िथा अन्य समय समयमा भएका परिपत्र बमोवजम हुिछ
े ।
४.७.१.२ भक्त
ु ानी र्गदाच िाख्नुपने कार्गजाि
क)
ख)
ग)
घ)

पारिि िलबी प्रवििेदि ।
पारिश्रवमक सवन िधाको भक्त
न ािी गदाच ियाि गरिएको भपाचई ।
कमचर्ािी िथा पदावधकािीका मावसक हावजिी िे कडच ।
ियाुँ वियवन क्त, सरुिा िा बढनिा भई आउिे कमचर्ािीहरुको पवहलो पटक िलब भक्त
न ािी वदुँदा वियक्त
न ी, सरुिा, बढनिा ि
िमािा पत्रको प्रविवलवप ।
४.७.१.३ आन्िरिक तनयन्त्रण व्यवस्था
क) पारिश्रवमक भक्त
न ािी गदाच स्िीकृ ि िलबी प्रवििेदि, प्रशासि शाखाबाट प्राप्त हावजि विििण रुजन गिचपन दचछ ।
ख) िलब भक्त
न ािी गदाच जम्मा िगद खर्च ि िलबी विििणको जम्मा खर्च वभडाि गिचपन दचछ ।
ग) विद्यिन ीय हावजिी प्रणाली भएको कायाचलयमा आन्िरिक प्रशासि िा कमचर्ािी प्रशासिले वियन्त्रण व्यिस्था वमलाउिन
पदचछ ।
घ) प्रत्येक कमचर्ािीले अवििायच रूपमा स्थायी लेखा िम्बि (PAN) वलिपन दचछ । सम्बवन्धि कमचर्ािीको पाि जवििे गिी
पारिश्रवमक भक्त
न ािी गिचपन दचछ । भक्त
न ािी गदाच कट्टी गरिएको कि िकम विद्यिन ीय आयकि कट्टी प्रणाली मार्च ि विििण
पठाई सम्बवन्धि कि अवधकृ िबाट प्रमावणकिण गिार् सोको विस्सा िाख्िपन दचछ ।
ङ) िलब खर्च भक्त
न ािीको लेखाङ्कि गदाच भक्त
न ािी बझन ेको दस्िखि िा बैंक खािामा भक्त
न ािी भएको भए बैंकमा जम्मा
गरिएको प्रमाण संलग्ि गिपचन दचछ ।
४.७.१.४ लेखा प्रतवति
उदाहिणका लावग शाखा अवधकृ ि श्री हरि बहादिन िेपाल वजल्ला वििाचर्ि कायाचलय, िसिन ामा कायचिि िहेछि् । विजको
मावसक िलि रु. ३०,५००, िेड िकम रू. १,०१७ (एक िेड) स्थािीय भत्ता रु. १,२९०, वर्ल्ड भत्ता रु. शन्ू य, महङ्गी भत्ता रु.
१,०००, िहेछ । कायाचलयले विजको सचर्य कोषमा िलबको १० प्रविशि ि वबमा िकम रु. २०० थप साथै िा.ल.कोष एकमिन
रू. २,०००।, कसंकोष सापटी एकमिन रू. ३,०००। कट्टी गिे िहेछ भिे सोको देहाय बमोवजम लेखा प्रविवि गिचपन दचछ । कि
गणिा प्रयोजिका लावग विजले कि छनट पाउिे सवन िधामा एकल सवन िधा छिौट गिे का िहेछि ।
क) िलव खचचको लेखाङ्कन र्गदाच तनम्न बमोतजम भौचि ियाि र्गनचपु दचछ ।
खचच शीर्चक नं.
२११११
२१११२
२१११४
२१११३

तवविण
डे.ब.ख. िलब (सचर्य कोष ि वबमा
थप सवहि)
डे. ब.ख.स्थािीय भत्ता
डे. ब.ख.वर्ल्ड भत्ता,
डे. ब.ख.महङ्गी भत्ता,
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३४,८६८।७०
१,२९०
००
१,०००

क्रे.िकम रू
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खचच शीर्चक न.ं
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

खर्च लेखाङ्कि
तवविण
िे . कमचर्ािी सचर्य कोष
िे . वबमा
िे . िा. ल. कोष
िे . क सं कोष सापटी
िे . सा सन कि
िे . श्रोिमा कि कट्टी
िे . को.ले.वि.का.एकल कोष खािा
जम्मा

डे.िकम रू.

३७,१५८।७०

ख) कट्टी िकमको बैंक दातखलाको लेखाङ्कन र्गदाच तनम्न बमोतजम भौचि ियाि र्गनचपु दचछ ।
खचच शीर्चक न.ं
तवविण
डे. िकमरु
२११११
डे. कमचर्ािी सचर्य कोष
६,३०३।४०
xxxxx
डे. वबमा
४००
xxxxx
डे. िा. ल. कोष
२,०००
xxxxx
डे. क सं कोष सापटी
३,०००
xxxxx
डे. सा सन कि
२९१।६६
xxxxx
डे. श्रोिमा कि कट्टी
२१७।५१
िे .को.ले.वि.का.एकल कोष खािा
खािा
जम्मा
१२,२१२।५७
४.७.२

क्रे.िकम रू
६,३०३।४०
४००
२,०००
३,०००
२९१।६६
२१७।५१
२४,९४६।१३
३७१५८।७०

क्रे. िकमरु

१२,२१२।५७
१२,२१२।५७

सेवा मिसल
ू िथा भाडा (२२१००)
यसमा खर्च शीषचकमा सिकािी कायाचलयलाई आिश्यक पिे सेिा ि सम्पवत्तहरु बहालमा वलुँदाको भाडा खर्च समािेश गरिन्छ ।
सेिा महसल
ू अन्िगिच पािी िथा वबजल
न ी, सचर्ाि महसल
ू , िथा भाडा अन्िगचि घि भाडा, अन्य भाडा पदचछि् । सो खर्चको
कायचविवध ि लेखाङ्कि यस शीषचकमा समेवटएको छ ।
४.७.२.१ खचचको कायचतवतध
क) कायाचलयमा प्रयोग हुिे पािी, वबजल
न ी, सचर्ाि महसल
ू (र्न्टििेट समेि) जस्िा खर्चहरू सेिा महसल
ू वभत्र
पदचछि् ।
ख) सिकािी कामका लावग घि, जग्गा, गोदाम भाडा िा बहालमा वलिपन िे भएको खण्डमा अवििायच बहाल सम्झौिा
िथा घि जग्गा भाडा विधाचिण सवमविको विणचय सल
ं ग्ि गरििपन दचछ । सम्झौिामा स्पि रूपमा बहाल िकम,
त्यसमा लाग्िे कि व्यहोिे पक्ष, बहालमा वलएको सम्पवत्तको ममचि, भक्त
न ािी गिे अिवध खल
न ाउिन पदचछ ।
ग) सिकािी कामका लावग सिािी साधि, मेवसििी औजाि िथा अन्य वकवसमका साधिहरू भाडामा वलर्एकोमा
प्रर्वलि ऐि वियम अिसन ाि खरिद प्रविया िथा अन्य आिश्यक प्रविया पिू ा गिी अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट
त्यस्िो विणचय िा स्िीकृ वि भएको हुिपन दचछ ।
घ) वबलम्ब शल्न क भक्त
न ािी गिचपन िे भएमा सोको कािण खल
न ाई औवर्त्यपणू च भए अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट
त्यस्िो विणचय िा स्िीकृ वि गिाई भक्त
न ािी गिपचन दचछ ।
ङ) भाडा िृवद्ध गदाच विभागीय प्रमख
न को सहमवि ि वियम अिसन ाि को.ले.वि.का. ि महालेखा वियन्त्रक
कायाचलयबाट विणचय िथा समचथि भएको हुिपन दचछ ।
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र्) सेिा महसल
ू िथा भाडा सम्बन्धी धिौटी िाख्िपन िे भएमा त्यसिी धिौटी बापि िाखेको िकमको विििण
िोवकएको ढाुँर्ामा को.ले.वि.का.मा पठाउिपन िे छ ।
४.७.२.२ भक्त
ु ानी र्गदाच िाख्नुपने कार्गजाि
क) पािी वबजल
न ी िथा सचर्ाि महसल
ू का हकमा सम्बवन्धि विकायबाट जािी भएको वबल, बीजक ।
ख) घि भाडाको भक्त
न ािी गदाच घि जग्गा भाडा विधाचिण सवमविको विणचय, सम्झौिा िथा घि धिीबाट भाडा
भक्त
न ािीको वििेदि ।
ग) सिकािी प्रयोजिका लावग जग्गा भाडामा वलुँदा बालीिालीको क्षविपवू िच बापिका खर्च लेख्दा अवधकाि प्राप्त
अवधकािीबाट स्िीकृ ि हुिपन दचछ ।
घ) खरिद प्रवियामा पेश भएका आिश्यक कागजािहरू, सम्झौिा, विणचय ।
४.७.२.३ आन्िरिक तनयन्त्रण व्यवस्था
क) यस्िा महसल
ू हरू भक्त
न ािी गदाच सम्बवन्धि पक्षबाट भक्त
न ािी व्यिस्थामा छनट प्रस्िाि गिे को अिस्थामा छनट प्राप्त
गिे गिी भक्त
न ािी व्यिस्था वमलाउिन पदचछ ।
ख) सेिा, महसल
ू , भाडा भक्त
न ािी गिपचन दाच िोवकएको समयमा भक्त
न ािी गिपचन दचछ ।
ग) कायाचलय प्रयोजिको लावग प्रयोग गरिएको सेिा महसल
ू िथा भाडाको घि बहाल सम्झौिा पत्र, सेिा
महसल
ू को वबल हेिी कायाचलयको बजेटको सीमामा िही भक्त
न ािी गिपचन दचछ ।
घ) सम्झौिा पत्र संसोधि गरिएको अिस्थामा संसोधि िथा विणचय बमोवजम िकम भक्त
न ािी गिपचन दचछ ।
४.७.२.४ लेखा प्रतवति
(क) उदाहिणको लावग 'क' कायाचलयको पौष मवहिाको सचर्ाि महसल
ू भक्त
न ािी गिच िकम रु ५५०० खर्च िहेछ भिे
यसको लेखा प्रविवि विम्ि बमोवजम गरिन्छ ।
खचच शीर्चक नं.
तवविण
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
२२११२ डे. ब.ख.सचर्ाि महसल
५५००
ू
xxxxx
िे .को.ले.वि.का एकल कोष खािा
५५००
जम्मा
५५००
५५००
(ख) उदाहिणको लावग 'क' कायाचलयले पौष मवहिाको घि भाडा सम्झौिा बमोवजम रु ५०,००० िकम भक्त
न ािी गिचन
पिे िहेको वस्थविमा सोको भक्त
न ािीको लेखा विम्ि बमोवजम िहन्छ ।
खचच शीर्चक नं.
तवविण
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
२२१२१
डे. ब.ख.घि भाडा खर्च
५००००
xxxxx
िे . बहाल कि
५०००
xxxxx
िे .को.ले.वि.का एकल कोष खािा
४५०००
जम्मा
५००००
५००००
(ग) कट्टी िकमको दातखला भौचि
खचच शीर्चक नं.
तवविण
xxxxx डे. बहाल कि
xxxxx
िे .को.ले.वि.का एकल कोष खािा
जम्मा
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५०००
५०००

क्रे.िकम रू
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४.७.३ पुुँजीर्गि सम्पतिको सञ्चालन ि सम्भाि खचच (२२२००)
यस खर्च शीषचकमा पुँजन ीगि सम्पवत्त जस्िै सिकािी कामको वसलवसलामा प्रयोग हुिे सिािी साधि, मेवसििी औजािको लावग
आिश्यक पिे र्ालन खर्चहरु समािेश गरिन्छ । यस शीषचक अन्िगचि र्न्धि खर्च, सचर्ालि िथा ममचि सम्भाि खर्च, वबमा खर्चको
कायचविवध ि लेखाविवध समािेश गरिएको छ ।
४.७.३.१ खचचको कायचतवतध
क) र्न्धि माग गदाच माग र्ािम स्िीकृ ि गिी र्न्धि माग गिचपन दचछ । र्न्धि प्रयोग भर्सके पवछ प्रयोग भएको विििण िथा
परिमाण सवहि िोवकएको ढाुँर्ामा लग बक
न पेश गिपचन दचछ ।
ख) प्रर्वलि काििन ले र्न्धि सवन िधा पाउिे पदावधकािीहरुलाई र्न्धि उपलव्ध गिाउुँदा िोवकएको कोटा अिरू
न प उपलब्ध
गिाउिन पदचछ ।
ग) पुँजन ीगि सम्पवत्तको ममचि गदाच सम्बवन्धि कमचर्ािीबाट ममचि सम्भाि गिपचन िे सामािको विििण वलई लागि अिमन ाि
ियाि गिी प्राविवधकले जाुँर् गिी खरिद शाखाले अवख्ियाि प्राप्त अवधकािीबाट स्िीकृ ि वलर्च ममचि सम्भाि कायच
गिाउिन पदचछ ।
घ) ममचि सम्भाि गरिएका सामाि ममचि भएको कनिा सम्बवन्धि सिािी साधि िा मेवसििी सचर्ालि गिे कमचर्ािी िा
प्राविवधकबाट ममचि सम्पन्ि भएको प्रमावणि गिाउिन पदचछ ।
ङ) ममचि गरिएको सामािको पिन ािो पाटचपजन ाच सामाि भण्डाि वर्िाच गिे को हुिपन दचछ ।
र्) रू. २०,००० भन्दा बढीको खरिद म.न अ.कि.मा दिाच भएको र्मचहरूबाट गिचपन दचछ ।
छ) उपकिण, सिािी साधि, मेवसि आवदको वबमा खर्च ि िेस्रो पक्षको दावयत्ि भक्त
न ािी गदाच सम्बवन्धि अवख्ियािी प्राप्त
अवधकािीबाट विणचय भएको हुिपन दचछ ि वबमा खर्चको आदेश सल
ं ग्ि गिे को हुिपन दचछ ।
ज) सचर्ालि िथा ममिच सम्भाि कायच गिाउुँदा सािचजविक खरिद ऐि िथा वियमािलीको प्रविया अिलम्बि गिपचन दचछ ।
४.७.३.२ भक्त
ु ानी र्गदाच िाख्नुपने कार्गजाि
क) पुँजन ीगि सम्पवत्तको सचर्ालि ि सम्भाि खर्चको भक्त
न ािी गदाच वबल साथै खरिद आदेश (कनपि िा आदेश) ि प्रयोग
गरिएको लगबक
न सल
ं ग्ि गिे ।
ख) भण्डाि शाखाले प्रमावणि गिे को वजन्सी प्रवििेदि ि ममचि गरिएका सामिी दावखला भएको दावखला प्रवििेदि ।
ग) ममचिको लगि अिमन ाि, ममचि आदेश ि वबल, भिपाई ।
घ) वबमा िकम भक्त
न ािी गदाच ििीकिण गरिएको वबमा सम्झौिा, िवसद ि वबमा अवभलेख ।
ङ) वियमािसन ाि लाग्िे कि कट्टी गिे ि मात्र भक्त
न ािी वदिन पदचछ ।
४.७.३.३ आन्िरिक तनयन्त्रण व्यवस्था
क) ममचि गिे सामािको खरिद मल्ू य ि ममचि गदाच लाग्िे खर्चको िल
न िात्मक विििण ियाि गिी उपयक्त
न विणचय गिे ।
ख) ियाुँ सामाि खरिद गिच लाग्िे मल्ू य ि ममचि खर्चको अिपन ाि सन्िोषजिक हुिपन दचछ ।
ग) ममचि सम्भाि गिपचन िे सामािका लावग सम्बवन्धि शाखाबाट विििण उपलब्ध पश्चाि अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट
स्िीकृ ि आदेश उपलब्ध भएको हुिपन दचछ ।
घ) ममचि सम्भाि गरिएको सामाि ममचि भएको कनिा सम्बवन्धि सिािी साधि िा मेवसििी सचर्ालि गिे कमचर्ािी िा
प्राविवधकबाट ममचि सम्पन्ि भएको प्रमावणि गिाएि मात्र भक्त
न ािी वदिे ।
ङ) ममचिका लावग सामाि खरिद गिे को भए त्यस्िो सामाि सािचजविक खरिद सम्बन्धी ऐि िथा वियमािलीका अवधिमा
िही खरिद गिी वजन्सी खािामा आम्दािी जिाउिन पदचछ ।
र्) पेट्रोल पम्पबाट सीधै सिािी साधिमा र्न्धि ििाखी खरिद गिी कायाचलयमा मौज्दाि िाखीएको भए भक्त
न ािी वदुँदा माग
र्ािाम, खरिद आदेश, दावखला प्रवििेदि सल
न को व्यिस्था गिपचन दचछ ।
ं ग्ि गिी सोको लगबक
छ) ममचि गदाच सामाि र्े रिएको भएमा पिन ािो सामाि भण्डाि शाखामा दावखला गिे को हुिपन दचछ । रू पार् हजाि भन्दा बढी
मल्ू यको पाटचस परिििचि गरिएको भए ममचिको विििण म ले प र्ािम िं २ को ढाुँर्ामा िाख्िपन दचछ ।
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ज) विमाचण भईसके का सािचजविक सम्पवत्तको वबमा गिपचन दचछ ि म्याद सवकिन अगािै उक्त सम्पवत्तको पिन ः वबमा
गरििपन दचछ ।
४.७.३.४ लेखा प्रतवति
उदाहिणको लावग 'क' कायाचलयले सिािी साधिको ममचि िथा सम्भाि गिे िापि रू ११३००० (म.ू अ.कि समेि)
खर्च गिे को िहेछ ि उक्त खर्चको लेखा प्रविवि विम्ि बमोवजम गिचपन दचछ ।
खचच शीर्चक नं.
तवविण
डे. िकम रू
क्रे. िकम रू
२२२१२ डे.ब.ख. सचर्ालि िथा ममचि सम्भाि खर्च
११३०००
xxxxx
िे .को.ले.वि.का एकल कोष खािा
१११५००
xxxxx
िे .अविम आयकि कट्टी
१५००
जम्मा
११३०००
११३०००
अतिम आयकि कट्टी दातखलाको प्रतवति ४.७.२.४ (र्ग) अनस
ु ाि र्गनचपु दचछ ।
उदाहिणको लावग 'क' कायाचलयले मेवसििी औजाि वबमा गिे बापि रू रू ५६५०० खर्च गिे कोमा सोको लेखा प्रविवि
विम्ि बमोवजम गरिन्छ ।
िाजस्व शीर्चक न.
तवविण
डे. िकम रू
क्रे. िकम रू
२२२१३
डे. वबमा खर्च
५६५००
xxxxx
िे .को.ले.वि.का एकल कोष खािा
५६५००
जम्मा
५६५००
५६५००
४.७.४ कायाचलय सामान िथा सेवािरू सम्बन्धी खचचिरुको लेखाङ्कन (२२३००)
यस खर्च शीषचक अन्िगचि कायाचलय सम्बन्धी खर्च, पशन पंक्षीहरुको आहाि, पस्न िक िथा सामिी खर्च, र्न्धि अन्य प्रयोजि, विवमचि
सािचजविक सम्पविको ममचि सम्भाि खर्चको कायचविवध ि लेखा विवध समेवटएको छ ।
अ) कायाचलय सम्बन्धी खचच: यसमा देहायका खर्चहरू समािेश गरिन्छ ।
क) सिकािी सर्ू िा, वललाम, ठे क्का पट्टा, घटाघट, बढाबढ सम्बन्धी सर्ू िा प्रकाशिको खर्च ।
ख) बैंक दस्ििन , क्षविपवू िच ि अन्य यस्िै सेिा खर्च ।
ग) कायाचलयको दैविक प्रयोगमा ल्यार्िे कागज, खाम, र्ािाम, िे कडच र्ार्ल, स्टेपलि, पवन्र्ङ्ग मेवसि पेि ड्रार्भ जस्िा
मेवसि वयिका लावग र्ावहिे आिश्यक अन्य सामािहरू एिम् कलम, मसी, टोिि, वससाकलम आवद जस्िा कायाचलय
सम्बन्धी मसलन्द सामािहरूको मल्ू य ।
घ) एक िषचभन्दा कम वटकाउ हुिे अरू कायाचलय मालसामािहरू ि सिन क्षाका मेवसििी औजािका लावग आिश्यक स–
सािा सहयोगी सामिी आवद, एक िषच भन्दा बढी वटकाउ हुिे सामाि जस्िै पदाच जस्िा िस्िनहरू िि प्रवि र्कार् दर्न च हजाि
भन्दा कम मल्ू यका अरू कायाचलय मालसामािहरूको खर्च ।
ङ) कायाचलयका लावग आिश्यक छपार्को खर्च ।
र्) पत्रपवत्रका िथा कायाचलयको दैविक कायच सचर्ालिमा अिश्यक पिे पस्न िक सम्बन्धी खर्च ।
छ) सिकािी प्रयोगका सामािको ढनिािी खर्च ।
आ) पशपु क्ष
ं ीिरूको आिाि सम्बन्धी खचच ।
र्) पुस्िक िथा सामिी खचचः यसमा विद्यालयको वि:शल्न क रूपमा विद्याथीहरूलार्च विििण गिे पस्न िक, खेलकनद एिम्
शैवक्षक सामिी िथा सािचजविक पस्न िकालय प्रयोजिको लावग खरिद गरिएका पस्न िकको खर्च समािेश गरिन्छ ।
ई) इन्धन अन्य प्रयोजनः यसमा सिकािी काममा प्रयोग हुि मट्टीिेल, ग्यास, कोर्ला, दाउिा, मेवसििी औजािमा प्रयोग हुिे
र्न्धि खर्च ि सबै प्रकािका ब्याट्रीहरू सम्बन्धी खर्च समािेश गरिन्छ । िि सिािी साधिको लावग आिश्यक पिे ब्याट्री
सम्बन्धी खर्च सङ्के ि िं. २२२१२ मा समािेश गरिन्छ ।
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उ)

तनतमचि सावचजतनक सम्पतिको ममचि सम्भाि खचचः यसमा विमाचण भर्सके का सािचजविक सम्पवत्त जस्िैः सडक, पल
न ,
िहि, विद्यिन गृह, भिि आवदको वियवमि ममचि सम्भाि ि िङ्गिोगि खर्च समािेश गरिन्छ ।
४.७.४.१ खचचको कायचतवतध
क) कायाचलयलाई आिश्यक सामिी खरिद र्काईले पवहर्ाि गिी खरिद कायच अगाडीl बढाउिन पदचछ ।
ख) अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट स्िीकृ वि प्राप्त भए पवछ सामाि खरिद भई कायाचलयमा प्राप्त भएपश्चाि दावखला गिी सम्बवन्धि
वजन्सी खािामा आम्दािी बाुँध्िन पदचछ ।
ग) सिकािी विज्ञापि सर्ू िा प्रकावशि गिच आदेश पत्र हुिपन दचछ ।
घ) सामािको ढनिािी गदाच सामािको विििण, सामाि ढनिािीको दिन ी ि प्रर्वलि दि िे टका आधािमा खर्च भक्त
न ािी गिपचन दचछ ।
ङ) सिकािी सामाि, सिकािी साधिले ढनिािी गिे को भए सो साधिमा िाखेको र्न्धि खर्चको वबल साथै सोको लगबक
न वभडाि
गिचपन दचछ ।
र्) कायाचलय सामाि खरिद गदाच टनिे खरिद िगिी वमिव्ययी ढङ्गले खरिद गिचपन दचछ ।
छ) पशपन क्ष
ं ीको लगि अवभलेख िाखी आहाि भण्डािण ि सिन क्षा व्यिस्थाको यथेि प्रिन्ध गरििपन दचछ ।
ज) सािचजविक पस्न िकालयको विशल्न क प्रयोजिको लावग खरिद भएका पस्न िकको भक्त
न ािी गदाच सिकािी िीवि एिं कायचिम
अिसन ाि खरिद िथा विििण गरििपन दचछ ।
झ) रु. २०,००० भन्दा मावथको मल्ू य अवभिृवद्ध कि लाग्िे मालसामाि खरिद गदाच अवििायच रूपमा मल्ू य अवभिृवद्ध कि
दिाचिालाबाट खरिद गिपचन दचछ ।
ञ) प्रशासकीय कायचमा प्रयोग हुिे मट्टीिेल, ग्यास, कोर्ला, दाउिा अन्य र्न्धि ि सबै प्रकािका ब्याट्रीहरू सम्बन्धी (सिािी
साधिको ब्याट्री यस िकम िम्ििबाट खर्च लेख्ि वमल्दैि) खर्च गदाच कायाचलयको कामसुँग सम्बवन्धि भएको हुिपन दचछ ।
ट) जेििे े टि मेवसििी आवद सवभचवसङ गदाच प्रयोग गरिएको र्न्धि खर्च साथ लगबक
न सल
ं ग्ि गरििपन दचछ ।
ठ) सबै खरिद कायचहरू सािचजविक खरिद ऐि िथा वियमािलीको प्रविया अिलम्बि गिी गिपचन दचछ ।
४.७.४.२ भक्त
ु ानी र्गदाच िाख्नपु ने कार्गजाि
क) खर्च लेखाङ्कि गदाच अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट स्िीकृ ि माग र्ािम, वबल, खरिद आदेश ि दावखला रिपोटच संलग्ि
गिचपन दचछ ।
ख) सिकािी विज्ञापि, सर्ू िा पत्रपवत्रकामा प्रकाशि गिे िापि भक्त
न ािी गदाच सो विज्ञापि, सर्ू िा प्रकावशि गिे आदेशपत्र िथा
प्रकावशि सर्ू िाको एक प्रवि संलग्ि गिचपन दचछ ।
ग) ज्यालाको प्रमावणि सिकािी दििे ट प्रयोग गरिएको हुिपन दचछ ।
घ) पशपन क्ष
ं ी आहािको परिमाण, गणन स्िि ि लगि विििण ।
ङ) विद्यालयलाई पस्न िक िथा अन्य सामािहरु विििण गदाच विद्याथीको िे कडच ि विद्माथीले सामिी बवन झवलएको विििण ।
र्) खरिद प्रवियाका आिश्यक कागजािहरू ।
४.७.४.३ आन्िरिक तनयन्त्रण व्यवस्था
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
र्)
छ)

कायाचलय सम्बन्धी सामिी वजन्सी खािामा दावखला गिचपन दचछ ।
बढी पत्रर्ाि गिचपन िे कायाचलयले प्रयोग गिे सचर्ाि उपकिणको मविटि िवजस्टि िाख्िपन दचछ ।
विद्यालय सामिीको विििण गदाच विद्यालय िथा विद्याथीको अवभलेख अिसन ाि गिचपन दचछ ।
पशपन क्ष
न प आहािा खरिद िथा उपभोग गिचपन दचछ ।
ं ीको लगि िाखी आहािको मापदण्ड ि दिबन्दी अिरू
कायाचलयमा प्राप्त सामाि सिन वक्षि साथ िाख्िे व्यिस्था गिच पदचछ ।
कायाचलय सामािको मौज्दाि यवकि हुिे गिी भौविक पिीक्षण प्रवििेदि समय समयमा ियाि गिचपन दचछ ।
सिकािी काममा प्रयोग हुिे सिािी साधि बाहेकका अन्य प्रशासकीय कायचमा प्रयोग हुिे र्न्धि खर्चको लगबक
न िथा
लगि िाख्िपन दचछ ।
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४.७.४.४ लेखा प्रतवति
उदाहिणको लावग 'क' कायाचलयको लावग आिश्यक सामाि रु ३००० को खरिद गरियो । सबै प्रविया पिन ा गिी उक्त सामाि
आपवू िचकिाचको बीजक प्राप्त भएमा सोको लेखा प्रविवि विम्ि अिसन ाि गरिन्छ –
खचच शीर्चक नं.
तवविण
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
२२३११
डे. ब.ख. कायाचलय सामाि
३०००
xxxxx
िे . को.ले.वि.का एकल कोष खािा
३०००
जम्मा
३०००
३०००
उदाहिणको लावग पिन ाित्ि विभागले र्न्दिाथ मवन्दि परिसिको ममचि सम्भाि गिे को िहेछ । सो सािचजविक सम्पवत्तको ममचि
सम्भाि खर्च बापि रू. ५१,३४४.८९ सेिाप्रदायकलार्च भक्त
न ािी गरिएकोमा विम्ि लेखा प्रविवि गिपचन दचछ ।
खचच शीर्चक न.ं
तवविण
डेतवट िकम रू.
क्रेतडट िकम रू.
२२३११ डे.ब.ख.विवमचि सािचजविक सम्पवत्तको ममचि
५१,३४४.८९
सम्भाि खर्च
xxxxx
िे . अविम आय कि
६८१.५७
xxxxx
िे .को.ले.वि.का. एकल कोष खािा
५०६६३.३२
जम्मा
५१,३४४.८९
५१,३४४.८९
अतिम आय कि कट्टी दातखलाको प्रतवति ४.७.२.४ 'ग'अनुसाि र्गनचपु दचछ ।
उदाहिणको लावग 'क' कायाचलयले भिि विमाचण कायचको ठे क्का पट्टा सम्बन्धी सािचजविक सर्ू िा गोिखापत्रमा प्रकाशि
गिे को िहेछ । उक्त प्रकाशि बापि रू. ४५०००।– भक्त
न ािी गरिएको िहेछ भिे विम्ि बमोवजम लेखा प्रविि गिचपन दचछ ।
खचच शीर्चक नं.
तवविण
डेतवट िकम रू.
क्रेतडट िकम रू.
२२३१४
डे. ब.ख. कायाचलय खर्च
४५,०००।००
xxxxx
िे . को.ले.वि.का. एकल कोषखािा
४५,०००।००
जम्मा
४५,०००।००
४५,०००।००
उदाहिणको लावग 'ख' कायाचलयले कमचर्ािीका लावग मेस (Mess) सचर्ालिको लावग मरट्टिेल रू. ३२,०००।- बिाबि
साझा पेट्रोल पम्पबाट खरिद गिे को िहेछ भिे सोको विम्ि बमोवजम लेखा प्रविवि गरिन्छ ।
खचच शीर्चक नं.
तवविण
डेतवट िकम रू.
क्रेतडट िकम रू.
२२३१४
डे.ब.ख.र्न्धि अन्य प्रयोजि
३२,०००।००
xxxxx िे . को.ले.वि.का. एकल कोषखािा
३२,०००।००
जम्मा
३२,०००।००
३२,०००।००
४.७.५ सेवा िथा पिामशच (२२४००)
यस अन्िगचि सेिा िथा पिामशच प्राप्त गिचका लावग भक्त
न ािी गरििे शल्न क िा सेिा शल्न क सम्बन्धी खर्चहरु समािेश गरिन्छ । यस खर्च
शीषचक अन्िगचि सेिा िथा पिामशच खर्च, अन्य सेिा खर्चको कायचविवध ि लेखा विवध समेवटएको छ । सेिा ि पिामशच खर्चमा
देहायका खर्चहरू समािेश गरिन्छ ।
क) पुँज
न ीगि विमाचण अन्िगचि िपिे का िा त्यस्िै विमाचणसुँग सम्बवन्धि िभएका अध्ययि, अिसन न्धाि आवदको पारिश्रवमक ।
ख) छािवबि, जाुँर्बझ
न गिाए बापिको खर्च, विशेषज्ञबाट वलईिे पिामशच सेिा िथा विज्ञ ि सल्लाहकाि सेिा आवदको
पारिश्रवमक
ग) सफ्टिेयिको ििीकिण िथा अन्य सेिा शल्न क सम्बन्धी खर्च ।
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अन्य सेिा शल्न कमा कायाचलय सिन क्षा गिे, सिसर्ार् गिे, कायाचलयको वर्ट्ठी ओसािपसाि गिे, कृ वष प्रसाि, प्राथवमक
स्िास््य सेिाको सवन िधा, सिािी र्लाउिे, टेवलर्ोि, फ्याक्स, कम््यटन ि, र्ोटोकपी मेवसि जस्िा सामािहरूको सचर्ालि ि
सम्भाि आवद कायचको लावग आिवधक िा पटके रूपमा किाि सम्झौिा गिी सेिा वलए बापि वदर्िे सेिा शल्न क समािेश
गरिन्छ ।
४.७.५.१ खचचको कायचतवतध
घ)

पिामशच सेिाको भक्त
न ािी गदाच देहाय बमोवजम कायचविवध अपिाउिन पदचछ ।
क) सेिा वलिे विकायले सेिाका शिच अिरू
न प कायच भए िभएको एवकि गिी अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट स्िीकृ ि गिी सम्झौिा
बमोवजम भक्त
न ािी गिपचन दचछ ।
ख) बजेट सङ्के ि ि.ं २९७११ ि २९७१२ मा िपिे का अध्ययि िथा अिसन न्धाि गिाए बापिका भक्त
न ािी गदाच सम्झौिामा उल्लेख
भए बमोवजम गरििपन दचछ ।
ग) खरिद सम्बन्धी कायचविवध सािचजविक खरिद ऐि िथा वियमािलीको प्रािधाि अिसन ाि गिपचन दचछ ।
४.७.५.२ भक्त
ु ानी र्गदाच िाख्नुपने कार्गजाि
क) स्िीकृ ि कायचिम बमोवजमको सम्झौिा पत्र िथा सेिाका शिच ।
ख) िावषचक रूपमा सेिा प्रदाि गिे भएमा सोको सम्झौिा पत्र ।
ग) पिामशचदािाबाट किाि बमोवजम गरिएका कायचको प्रवििेदि सल
ं ग्ि गिपचन दचछ ।
घ) पिामशचदािाबाट सेिा िथा अन्य खर्चको वबल, बीजक सम्बन्धी कागजाि ।
ङ) िैदश
े ीक मद्रन ामा भएको सम्झौिा भएमा सोको कागजाि ि भक्त
न ािी गदाच गरिएको विविमय दिको गणिा ।
र्) दैविक रूपमा हावजि गिपचन िे भए हावजिको विििण
छ) सम्झौिामा समािेश िभएका कायच विििण थप गिपचन िे अिस्थामा सोसम्बन्धी कागजाि ।
ज) खरिद प्रवियामा पेश भएका िथा विणचय गरिएका आिश्यक कागजािहरू
४.७.५.३ आन्िरिक तनयन्त्रण व्यवस्था
क) पिामशचदािा आिश्यकिाको पवहर्ाि गिी विकायको जिशवक्तको क्षमिा मल्ू याङ्कि गिी आिश्यकिाको आधािमा
पिामशचदािा वियवन क्त गिपचन दचछ।
ख) पिामशचदािाले प्रदाि गिे को सेिाको समय समयमा सम्बवन्धि शाखाले िोवकएको शिच पालिा गिे िगिे को वििीक्षण गिपचन दचछ।
४.७.५.४ लेखा प्रतवति
सेिा किाि िा ज्यालादािीमा कायचिि व्यवक्तहरुको पारिश्रवमक भक्त
न ािी गदाचको भौर्ि प्रविवि विम्ि अिसन ाि गरिन्छ ।
खचच शीर्चक न.ं
तवविण
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
२२४१२ डे. ब.ख.अन्य सेिा
१००००
xxxxx
िे . सामावजक सिन क्षा कि कट्टी
१००
xxxxx
िे .को.ले.वि.का.एकल कोष खािा
९९००
जम्मा
१००००
१००००
सामातजक सिु क्षा कि कट्टी दातखलाको प्रतवति ४.७.२.४ 'र्ग' अनुसाि र्गनचपु दचछ उदाहिणका लावग 'क' कायाचलयले रु.१००००० को पिामशच सेिा खरिद गरिएको अिस्थामा उक्त पिामशचदािाबाट पवहलो
वकस्िा बापि रु ३०००० भक्त
न ािी पाउि Inception Report समेि संलग्ि गिी वबल ि वििेदि पेश भएमा विम्िािसन ाि भौर्ि
ियाि गिी लेखा िावखन्छ ।
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खचच शीर्चक न.ं
२२४११
xxxxx
xxxxx

तवविण
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
डे. ब.ख.पािमशच सेिा खर्च
३००००
िे . अविम आय कि
३९८.२३
िे . को.ले.वि.का एकल कोष खािा
२९६०१.६७
जम्मा
३००००
३००००
अविम आय कि कट्टी दावखलाको प्रविवि ४.७.२.४ 'ग' अिसन ाि गिपचन दचछ ।
उदाहिणका लावगः 'ग' कायाचलयले परियोजिा व्यिस्थापि सफ्टिेयि ििीकिणका लावग Oracle Nepal Pvt. Ltd लार्च
रू. ९१,३४०।१० भक्त
न ािी गिे को िहेछ सो िकमको विम्ि बमोवजम प्रविवि िहिेछ ।
खचच शीर्चक नं.
तवविण
डेतवट िकम रू.
क्रेतडट िकम रू.
२२४११
डे. ब.ख.सेिा पिामशच खर्च
९१३४०।१०
xxxxx
िे . अविम आय कि
१२१२.४८
xxxxx
िे . को.ले.वि.का. एकल कोष खािा
९०१२७.६२
जम्मा
९१३४०।१०
९१३४०।१०
अविम आय कि कट्टी दावखलाको प्रविवि ४.७.२.४ 'ग' अिसन ाि गिपचन दचछ ।
४.७.६ कायचक्रम सम्बन्धी खचचिरु (२२५००)
कायचिम सम्बन्धी खर्चहरुमा िावलम िथा गोष्ठी, उत्पादि सामिी/ सेिा िथा अन्य कायचिम सम्बन्धी खर्च ि औषधी खर्च पदचछि् ।
यस अन्िगचि कमचर्ािी िावलम, वसप विकास ि जिर्ेििा िावलम िथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, उत्पादि सामिी/ सेिा, कायचिम खर्च,
विविध कायचिम खर्च, औषधी खरिद कायचिम सम्बन्धी खर्चहरूमा कच्र्ा पदाथच िथा अन्य मालसामािमा श्रम िथा उत्पादिसुँग
सम्बवन्धि अन्य खर्च समेि प्रत्यक्ष रूपमा समािेश भई सामािहरु उत्पादि गदाच लाग्िे सबै प्रकािका लागिहरु िथा सािचजविक
गोवष्ठ, सािचजविक रूपमा वदर्िे िावलम सचर्ालि खर्च, र्ेिाििामल
न क सर्ू िा िथा विज्ञापि खर्च एिम् सेिािाही िगचलाई सेिा
वदुँदा लाग्िे स्रोि व्यवक्तको भत्ता खर्च समािेश गरिएको छ ।
यस शीषचक अन्िगचि कमचर्ािी िावलम, वसप विकास ि जिर्ेििा िावलम िथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, उत्पदाि सामिी सेिा, कायचिम
खर्च औषधी खरिद खर्चको कायचविवध ि लेखाविवध समािेश गरिएको छ ।
४.७.६.१ खचचको कायचतवतध
क) कायचिम खर्चको विवम्ि स्िीकृ ि लागि अिमन ाि विणचय आदेश ि वबल भपाचई अवख्ियाि प्राप्त अवधकािीबाट स्िीकृ ि
गिाई भक्त
न ािी गिचपन दचछ ।
ख) अथच मन्त्रालयबाट िोवकएको “कायच सचर्ालि विदेवशकाको” िम्सच िथा अन्य सम्बवन्धि विकायबाट स्िीकृ ि गिी
लागन गरिएको वियमको परिवधवभत्र िही भक्त
न ािी गिपचन दचछ ।
ग) कायच सम्पन्ि भए पश्चाि सोको प्रवििेदि ियाि गिी अवधकाि प्राप्त अवधकािी समक्ष पेश गिचपन दचछ ।
घ) कायचिम गोष्ठी िथा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गिाउदा वियम अिसन ाि स्िीकृ ि दििे टका आधािमा भक्त
न ािी गरििपन दचछ ।
ङ) उत्पादि सामिीको भण्डािण, सचर्य िथा विििण सम्बन्धी यथेि प्रिन्धको व्यिस्था भएको हुिपन दचछ ।
र्) खरिद सम्बन्धी कायचविवध सािचजविक खरिद ऐि िथा वियमािलीमा भए अिसन ाि अिलम्बि गिपचन दचछ ।
४.७.६.२ भक्त
ु ानी र्गदाच िाख्नुपने कार्गजाि
क) कायचिम सचर्ालि गिच वजम्मेिाि अवधकािीले कायचिम सचर्ालि गदाच पेश भएका कागजाि िाख्िपन दचछ ।
ख) स्िीकृ ि कायचिम सचर्ालि िममा कायचिममा सहभागी िथा प्रवशक्षक आवदलार्च विििण गरिएका सामिीको
विििण ।(जस्िै र्ार्ल र्ोल्डि,कपी,कलम,आवद) को वबल भपाचई ।
ग) िावलममा सहभागी, प्रवशक्षक ि सहयोगीको उपवस्थविको अवभलेख ।
घ) भत्ता विििणको अवभलेख ।
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ङ) स्िीकृ ि कायचिममा भएको लागि अिमन ाि बमोवजम मल्ू य खर्चको वबल िथा भपाचईहरु ।
र्) भ्रमण आदेश वबल िथा प्रवििेदि ।
छ) कायचिम सम्पन्ि प्रवििेदि ।
ज) खरिद प्रवियामा पेश भएका कागजाि िथा विणचय सम्बन्धी कागजािहरू ।
४.७.६.३ आन्िरिक तनयन्त्रण व्यवस्था
क) आवथचक प्रशासि शाखा िा कमचर्ािी प्रशासि शाखाबाट व्यवक्तको िाम िथा कायचिम वसर्ारिश भई अवधकाि प्राप्त
अवधकािीबाट स्िीकृ ि गिी विधाचरिि समयमा गोष्ठीमा सहभागी हुिक
े ो विििण आवथचक प्रशासि शाखामा पेश
गिचपन दचछ ।
ख) आवथचक प्रशासि शाखाले कायचिम सचर्ालिको लावग आवथचक प्रशासि शाखाबाट सम्पणू च प्रविया पिन याई
् आएमा
पेस्की िथा सामिीको माग र्ािम भिी आिश्यक सामिी वलिपन दचछ ।
ग) लवक्षि समहू मात्र सहभागी हुिे प्रिन्ध वमलाई सोको लगि ियाि गिचपन दचछ ।
घ) भत्ता लगायि अन्य सवन िधा विििण गदाच सोको िोवकएको िम्स ि दििे ट बमोवजम अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट
प्रमावणि भएको हुिपन दचछ ।
४.७.६.४ लेखा प्रतवति
उदाहिणको लावग कनिै कमचर्ािीलाई परियोजिा लेखा सम्बन्धी कायाचशालामा िीि वदिको लावग सहभागी भएकोमा
प्रवि वदि रु १५०० का दिले भत्ता उपलब्ध गिार्एको िहेछ । उक्त कायचिममा २० जिा सहभागीले सहभावगिा
जिाएकोमा सो खर्चको लेखा प्रविवि विम्ि बमोवजम िहिे गदचछ ।
खचच शीर्चक नं.

तवविण

२२५११

डे. ब.ख.कमचर्ािी िावलम खर्च
िे . पारिश्रवमक कि कट्टी १५ %
xxxxx
िे . को.ले.वि.का एकल कोष खािा
जम्मा
पारिश्रवमक कि कट्टी दावखलाको प्रविवि ४.७.२.४ 'ग' अिसन ाि गिपचन दचछ ।

डे.िकम रू.

क्रे.िकम रू

९००००

९००००

१३५००
७६५००
९००००

उदाहिणको लावग जम्न लाको कृ वष कायाचलयले स्थािीय स्याउ उत्पादिका लावग आिश्यक कलमी सेिा प्राविवधकको
सहयोगमा कृ वष कायचिम सचर्ालि गिे को िहेछ । उक्त सेिाका लावग रू. २४५५०।– खर्चको विम्ि बमोवजम
लेखाङ्कि गिचपन दचछ ।
खचच शीर्चक न.ं
तवविण
डेतवट िकम रू.
क्रेतडट िकम रू.
२२५२१
डे. ब.ख.उत्पादि सामिी सेिा
२४,५५०।००
XXXXX
िे . को.ले.वि.का. एकल कोष खािा
२४,५५०।००
जम्मा
२४,५५०।००
२४,५५०।००
४.७.७ अनुर्गमन मूल्याङ्कन ि भ्रमण खचच (२२६००)
यसमा अिगन मि िथा मल्न याकंि कायचमा हुिे खर्च ि सिकािी काम िा कायचिम कायाचन्यिि िथा सरुिाको वसलवसलामा स्िदेश िा
विदेशमा भ्रमण गदाच वियमािसन ाि पार्िे भ्रमण खर्च विवशि व्यवक्त िथा प्रविविवध मण्डलको भ्रमण खर्च ि अन्य भ्रमण खर्चको
कायचविवध ि लेखाविवध समेवटएको छ ।
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यसमा अिगन मि िथा मल्ू याङ्कि कायचमा हुिे खर्च ि सिकािी काम िा कायचिम कायाचन्ियि िथा सरूिाको वसलवसलामा स्िदेश
िा विदेशमा भ्रमण गदाच वियमािसन ाि पार्िे भ्रमण खर्च, दैविक भत्ता, िासस्थाि खर्च, िेिा भत्ता, विदेश जाुँदाको लगन ा भत्ता, र्नटकि
िथा भैपिी आउिे खर्चहरू समािेश गरिन्छ ।
४.७.७.१ खचचको कायचतवतध
क) भ्रमणमा खटाउदा भ्रमण आदेश (म.ले.प.र्ा.ि.ं ३) भिी अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट स्िीकृ ि वलिपन दचछ ।
ख) भ्रमणमा खवटिे कमचर्ािीको भ्रमण अवभलेख खािामा अध्यािवधक गरििपन दचछ ।
ग) िोवकएका अिवधभन्दा बढीको भ्रमण अिवध लवम्बएको भए सोको यथाथच आधाि प्रमाण संलग्ि गिी स्िीकृ विको लावग
पेश गिपचन दचछ ।
घ) भ्रमण सवकए पश्चाि विवश्चि अिवधवभत्र भ्रमण खर्च िथा दैविक भक्त
न ािीको लावग प्रवििेदि सवहि आवथचक प्रशासि
शाखामा पेश गिचपन दचछ ।
ङ) भक्त
न ािी वदुँदा भ्रमण आदेश, भ्रमण प्रवििेदि, साधि प्रयोग भएको भए सोको वटकट स्िीकृ ि भ्रमण दिको आधािमा
भक्त
न ािी गरििपन दचछ ।
र्) भ्रमण समाप्त भए पश्चाि ३५ वदिवभत्र पेस्कीको समेि वहसाब र्छ्यौट गिचपन दचछ ।
छ) वर्ल्ड भत्ता पाउिे कमचर्ािीले दैविक भत्ता पाएमा वर्ल्ड भत्ता कट्टा गिी भक्त
न ािी गरििपन दचछ ।
ज) िेपाल सिकाििादी हुिे मद्दन ामा सिकािी पक्षमा साक्षीको रूपमा वझकार्एको व्यवक्तको भ्रमण सम्बन्धी खर्च गदाच
वमिव्यवयिा अपिाएको ि वियमािसन ाि खर्च गिे को हुिपन दचछ ।
झ) भ्रमण सम्बन्धी खर्च गदाच भ्रमण खर्च वियमािली, २०६४ को प्रािधाि बमोजम हुिपन दचछ ।
४.७.७.२ भक्त
ु ानी र्गदाच िाख्नुपने कार्गजाि
क) म.ले.प.र्ा.िं ३ स्िीकृ ि भ्रमण आदेशको कागजाि, भ्रमण वबल, भ्रमणको प्रवििेदि ।
ख) विदेशी िावलममा भए स्िीकृ वि पत्र, प्रायोजक संस्थाको भ्रमण सम्बन्धी विििण ि व्यहोिे खर्च, िेपाल सिकािले व्यहोिे
खर्च, िैदवे शक िावलममा सहभावगिाको लावग सिकािी विणचय ।
ग) भ्रमण खर्च वियमािली, २०६४ को वियम २१ बमोवजम भ्रमणमा खवटिे कमचर्ािीहरूको भ्रमण अवभलेख खािा
िाख्िपन दचछ ।
घ) पेस्की िकमको र्छ्यौट सम्बन्धी विििण ।
ङ) भ्रमण गदाच प्रयोग भएका साधिको वटकट, बोवडगं पास, ट्याक्सी भाडाको भिपाई, यात्रा वबमाका वबमा िवसद, लगायि
अन्य खर्चको विििण ।
र्) भ्रमण खर्चको दािी विििण ि सोको पिन याई गिे कागजाि ।
छ) भ्रमण गिे अवधकािीले िोवकएको उद्देश्यको भ्रमण प्रवििेदि ।
४.७.७.३ आन्िरिक तनयन्त्रण व्यवस्था
क) भ्रमणमा खटाउुँ दा म.ले.प.र्ा.ि.३ भ्रमण आदेश भिी अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट स्िीकृ ि वलिपन दचछ ।
ख) सरुिा भएका कमचर्ािीको आफ्िो ि परििािको भ्रमण खर्च एक वजल्लाबाट अको वजल्ला िा सोही वजल्लाको एक
कायाचलयबाट २० वकलोवमटि भन्दा बढी दिन ी भएको अको कायाचलयमा सरुिा भएको अिस्थामा प्रमावणि दिन ी अिसन ाि
दािी गरिएको हुिपन दचछ ।
ग) विवशि व्यवक्त िथा प्रविविवध मण्डलको लावग हुिे यािायाि लगायि भ्रमण खर्च िेपाल सिकािबाट विणचय भएको स्िीकृ ि
मापदण्ड अिसन ाि भएको हुिपन दचछ ।
४.७.७.४ लेखा प्रतवति
उदाहिणको लावग वजल्ला वशक्षा अवधकािीद्वािा दगन मच वजल्लाका विद्यालयको शैवक्षक गणन स्िि सम्बन्धी अिगन मिका लावग
खवटएका िहेछि् । उक्त कायचका लावग अिगन मि खर्च रू. ३५,०००।०० खर्च भएको िहेछ भिे विम्ि बमोवजम लेखाङ्कि
गिचपन दचछ ।
54

सरकारी लेखा निर्देनिका, २०७३
खचच शीर्चक न.ं
२२६११
Xxxxx
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तवविण
डे. ब.ख.अिगन मि मल्ू याङ्कि खर्च
िे . को.ले.वि.का. एकल कोष खािा
जम्मा

डेतवट िकम रू.
३५,०००।००

क्रेतडट िकम रू.

३५,०००।००

३५,०००।००
३५,०००।००

उदाहिणको लावग धावदङ्ग वजल्लामा कायचिि गा.वि.स. सवर्ि धावदङ्गको के िलपिन गा.वि.स.बाट वि्लीङ्ग गा.वि.स.मा
सरुिा भएका िहेछि् । यस अिस्थामा विजले प्रविवदि पैदल भ्रमण गदाच २० वक.वम. दिन ी भएमा सोही अिसन ाि एक वदिको
भ्रमण खर्च पाुँउदछि् ।
खचच शीर्चक नं.
तवविण
डे. िकम
क्रे. िकम
२२६१२
डे. ब.ख.भ्रमण खर्च
रु १२००
xxxxx
िे .को.ले.वि.का एकल कोष खािा
रु १२००
जम्मा
रु १२००
रु १२००
२० वक.वम. भन्दा बढी दिन ी भएको अको कायाचलयमा सरुिा भएको अिस्थामा आफ्िो ि परििािको भ्रमण खर्च िथा दैविक
भत्ता पाउिे हुदुँ ा प्रमावणि दिन ी अिसन ाि दाबी गिे को हुिपन दचछ ।
४.७.८ तवतवध खचच (२२७००)
यस अन्िगचि सिकािी कामको वसलवसलामा आिश्यक पिे विवभन्ि वकवसमका विविध खर्चहरू समािेश गरिन्छ ।
क) स्िीकृ ि भएका मिोिचजि, प्रदचशि, वर्यापाि ि भोजहरु सम्बन्धी खर्च पदचछि ।
ख) सिन क्षा सम्बन्धी आिश्यक खर्च ।
ग) प्रविविवध मण्डलको स्िागि खर्च ि अविवथ सत्काि खर्च ।
घ) अन्य कनिै खर्च शीषचकमा िपिे को विविध खर्च
४.७.८.१ खचचको कायचतवतध
क) िक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्रहिी प्रधाि कायाचलय, िावरट्रय अिसन न्धाि विभाग िा यस्िै अन्य मन्त्रालय िथा मािहिका
विभाग ि कायाचलयले शावन्ि सिन क्षा सम्बन्धी काममा खर्च भएको िकम अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट समथचि भएको
हुिपन दचछ ।
ख) अवधकाि प्राप्त अवधकािीको खर्च गिच पाउिे अवधकािको सीमावभत्र िही खर्च स्िीकृ ि हुिपन दचछ .
४.७.८.२ भक्त
ु ानी र्गदाच िाख्नुपने कार्गजाि
क) मिोिचजि, प्रदशचि, वर्यापाि ि भोजहरु सम्बन्धी खर्चको वबल, भिपाई ।
ख) अवधकाि प्राप्त अवधकािीको कायचिम स्िीकृ िका र्ार्ल ि विणचय ।
४.७.८.३ आन्िरिक तनयन्त्रण व्यवस्था
क) प्रविविवध मण्डल स्िागि खर्च ि अविवथ सत्काि खर्च गदाच कवि जिाको प्रविविवध मण्डल वथयो ि कवि जिाको खर्च गरिएको
छ सोको जाुँर् गिपचन दचछ ।
ख) कायचिम माग भई अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट स्िीकृ ि हुिपन दचछ ।
४.७.८.४ लेखा प्रतवति
उदाहिणका लावग वर्िका विदेश मन्त्री िथा प्रविविवध मण्डलको ५ वदिे भमणका लावग रु ५००००० खर्च भएको िहेछ भिे
सोको लेखा प्रविवि विम्ि बमोवजम हुिे गदचछ ।
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खचच शीर्चक न.ं
२२७११
xxxxx
xxxxx

खर्च लेखाङ्कि
तवविण
डे. ब.ख.विविध खर्च
िे .अविम आयकि कट्टी
िे . को.ले.वि.का एकल कोष खािा
जम्मा

डे.िकम रू.
५०००००

५०००००

क्रे.िकम रू
६६३७।१७
४९३३६२।८३
५०००००

अविम आयकि कट्टी दावखलाको प्रविवि ४.७.२.४ 'ग' अिसन ाि गिपचन दचछ ।
४.७.९ भैपिी खचच (२२९००)
यस शीषचकमा र्ालन खर्चको बजेट एकमिन रूपमा प्रस्िाि गिे प्रयोजिको लावग मात्र व्यिस्था गरिएको हुन्छ । खर्चको बजेट िजचमन ा
गिे वसलवसलामा खर्चका िकमहरू यवकि गिी बजेट विवियोजि गिच सम्भि िभएको वस्थविमा खर्च गिचन अवघ सम्बवन्धि बजेट
िकमहरूमा बजेट बाुँडर्ाुँड गिे शिचमा बजेट प्रस्िाि गिे प्रयोजिको लावग मात्र व्यिस्था गरिएको हो ।
४.७.९.१ खचचको कायचतवतध
क) अन्य कनिै खर्च शीषचकमा िपिे को विविध खर्च मात्र यस शीषचक अन्िगचि खर्च लेख्िन पदचछ ।
ख) यस शीषचकबाट सोझै खर्च लेख्ि िवमल्िे हुदुँ ा अन्य सम्बवन्धि शीषचकमा अथच मन्त्रालयबाट स्िीकृ ि गिे बमोवजम बाुँडर्ाुँड
गिी सो शीषचकमा खर्च गिपचन दचछ ।
ग) खर्चको कायचविवध सम्बवन्धि शीषचकको कायचविवध बमोवजम हुिछ
े ।
४.७.१० ब्याज, सेवा शुल्क िथा बैंक कतमसन (२४०००), साियिा (२५०००), अनुदान िथा सियोर्गिरू (२६०००), सामातजक
सिु क्षा (२७०००) ि अन्य खचच (२८०००)
क) ब्याज, सेवा शल्ु क िथा बैंक कतमसन (२४०००)
िेपाल सिकािले कनिै वित्तीय सम्पवत्त िा दृश्य िथा अित्न पावदि सम्पवत्तको प्रयोग िापि भक्त
न ािी गिचन पिे ब्याज खर्च यसमा समाबेश
गरिन्छ । िैदवे शक ऋणको ब्याज िथा सेिा शल्न क, आन्िरिक ऋण िथा सापटीको ब्याज, सेिा शल्न क िथा बैंक कवमसि यस अन्िगचि
समािेश गरिन्छ ।
ख) साियिा (२५०००)
यसमा िेपाल सिकािद्वािा सािचजविक संस्थाि ि अन्य संस्थाहरूलार्च प्रदाि गरििे र्ालन प्रकृ विका सहायिा समािेश गरिन्छ । यसमा
िेपाल सिकािद्वािा सािचजविक संस्थािहरूलार्च प्रदाि गरििे र्ालन प्रकृ विको सहायिा समािेश गरिन्छ । यसमा िेपाल सिकािद्वािा
विजी व्यिसायहरूलार्च प्रदाि गरििे र्ालन प्रकृ विको सहायिा समािेश गरिन्छ ।
ग) अनदु ान िथा सियोर्गिरु (२६०००)
अिदन ाि (Grants) यसमा एक सिकािी र्कार्बाट अको सिकािी र्कार् िा अन्ििाचविय संगठिलार्च शल्न क एिं ििीकिण सम्बन्धी
खर्च समािेश गरिन्छ । यसमा िेपाल सिकािबाट अन्य मल
न क
न ि अन्ििाचविय सघं सस्ं थालार्च वदर्िे सहयोग, र्न्दा, सदस्यिा शल्न क
एिम् ििीकिण सम्बन्धी खर्च समािेश गरिन्छ ।
घ) सामातजक सिु क्षा (२७०००)
यसमा सामावजक सिन क्षा प्रदाि गिे उद्देश्यले िेपाल सिकािको िर्च बाट िगद िा वजन्सीको रूपमा व्यहोरििे खर्च िकमहरू समािेश
गरिन्छ ।
ङ) अन्य खचच (२८०००)
यसमा िेपाल सिकािको िर्च बाट गरििे सबै प्रकािका (िाजस्ि, न्यावयक, अन्य) वर्िाच खर्चहरू िथा सम्पवत्त सम्बन्धी खर्चमा जग्गा
भाडा समािेश गरिन्छ ।
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४.७.१०.१ खचचको कायचतवतध
क) प्रदेश/ स्थािीय सिकाि ि िेपाल सिकािका पणू च िा आंवशक स्िावमत्ि भएका गैि वित्तीय सािचजविक सस्ं थाि ि अन्य संस्थालाई
र्ालन िथा पुँजन ीगि प्रकृ विको खर्चको लावग वदर्िे सहायिा सम्बन्धी खर्च गदाच बजेट विवियोजि सवहिको स्िीकृ ि कायचिम
अिसन ाि गिपचन दचछ ।
ख) यसिी कायचिम स्िीकृ ि गदाच अिदन ाि सहायिाको खर्च के प्रयोजिको लावग गिे हो सोसुँग सम्बवन्धि शिचहरू के के िहिे हो भन्िे
कनिा स्पि रूपले उल्लेख भएको हुिपन दचछ ।
ग) सहायिा वदिे विकायले खर्च लेखाङ्कि गिे ि प्राप्त गिे विकायले आम्दािी बाुँधी खर्च गिे हुदुँ ा सो िकमको अन्ििविकाय
कािोबाि समायोजि गिपचन दचछ । यसको कायचविवध परिच्छे द १४ मा िोवकए बमोवजम हुिेछ ।
घ) अिदन ाि प्राप्त गिे विकायले सो िकमको सहायिा प्रदाि गिे विकायलाई िोवकएको ढाुँर्ा बमोवजम प्रवििेदि गिचपन दचछ ।
४.७.१०.२ सिायिा प्रदान एवम् प्राति र्गने तनकायले िाख्नुपने कार्गजाि
क) स्िीकृ ि कायचिम, विणचयका र्ार्ल, िावषचक कायचिम ।
ख) अवख्ियािी, अिदन ाि सम्झौिा, विगि िषचमा उपलब्ध गिार्एको खर्चको विििण आवद ।
ग) खर्च लेख्दा सो खर्चलार्च पिन ्यार्ुँ गिे आिश्यक वबल भिपाई आवद ।
४.७.१०.३ आन्िरिक तनयन्त्रण व्यवस्था
क) अवख्ियािी िा अिदन ाि सम्झौिा स्िीकृ ि कायचिम प्राप्त भए िभएको जाुँर् गिपचन दचछ ।
ख) स्िीकृ ि कायचिमवभत्र िहे ििहेको अवख्ियािी िा अन्य माध्यमबाट अिदन ाि िा सहायिा हस्िान्ििण गदाच पिू च जाुँर् गिपचन दचछ ।
ग) सहायिा िकम प्रदाि गदाच विकायले विकास गिे को अिदन ािको आन्िरिक वियन्त्रण विवध पालिा गरिएको हुिपन दचछ ।
घ) विगिका िषचमा उपलब्ध गिार्एको अिदन ािको अिस्था अिगन मि िथा वियन्त्रणको यथेि व्यिस्था वमलार्एको हुिपन दचछ ।
ङ) प्रदाि गरिएको सहायिा िकमको विधाचरिि समय वभत्र अवभलेख िथा प्रवििेदि माग गिी विििण अध्यािवधक गिपचन दचछ ।
४.७.१०.४ लेखा प्रतवति सिायिा
क) अनुदान वा सिायिा प्रदान र्गने तनकायले र्गनचपु ने लेखा प्रतवति
उदाहिणको लावग सर्ू िा िथा सचर्ाि मन्त्रालयले गोिखापत्र संस्थािलार्च रु २०,००,००० र्ालन अिदन ाि सहायिा उपलब्ध
गिाएकोमा उक्त सहायिाको लेखा प्रविवि विम्ि बमोवजम गिचपन दचछ ।
खचच शीर्चक नं.
तवविण
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
२५१११ डे.ब.ख.सहायिा र्ालन अिदन ाि खािा
२०,००,०००
xxxxx
िे . को.ले.वि.का एकल कोष खािा
२०,००,०००
जम्मा
२०,००,०००
२०,००,०००
ख) अनुदान वा सिायिा प्राि र्गने तनकायले र्गनचपु ने लेखा प्रतवति
खचच शीर्चक न.ं
तवविण
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
xxxxx डे. बैंक खािा
२०,००,०००
२५१११ िे .सहायिा र्ालन अिदन ाि सहायिा खािा
२०,००,०००
जम्मा
२०,००,०००
२०,००,०००
४.७.१०.५ अनुदानको लेखा प्रतवति
उदाहिणको लावग का.म.ि.पा.लाई स्िीकृ ि कायचिम अिसन ाि प्रविया पिन याई
् अवख्ियािी प्राप्त भए पश्चाि रु ३००००० िकमको
विकासा माग भएमा विम्ि लेखा प्रविवि गिपचन दचछ ।
खचच शीर्चक नं.
तवविण
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
२६३११
डे.ब.ख.स्थािीय विकाय विःशिच र्ालन अिदन ाि
३०००००
xxxxx
िे . को.ले.वि.का एकल कोष खािा
३०००००
जम्मा
३०००००
३०००००
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४.७.१०.६ लेखा प्रतवति सामातजक सिु क्षा
उदाहिणको लावग सामावजक सिन क्षा कायचिम अन्िगचि बृद्धहरुले बृद्ध भत्ता रु ४०,००० प्रदाि गरिएको िहेछ भिे विम्ि लेखा प्रविवि
गिचन पदचछ
खचच शीर्चक न.ं
तवविण
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
२७१११
डे. ब.ख.सामावजक सिन क्षा सःशिच
४०,०००
xxxxx
िे . को.ले.वि.का एकल कोष खािा
४०,०००
जम्मा
४०,०००
४०,०००
४.७.१०.७ लेखा प्रतवति अन्य खचच
उदाहिणको लावग कायाचलयले सिं ािी साधि िाख्िका लावग ३०० बगच वर्ट जग्गा मावसक भाडा रू ५००० वििे गिी बहाल सम्झौिा
गिे को िहेछ भिे उक्त भाडाको खर्च लेखा प्रविवि विम्ि बमोवजम गिचपन दचछ ।
खचच शीर्चक नं.
तवविण
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
२८१४१
डे. ब.ख.जग्गा भाडा खर्च
५०००
xxxxx
िे . िहाल कि
५००
xxxxx
िे . को.ले.वि.का. एकल कोष खािा
४५००
जम्मा
५०००
५०००
श्रोिमा कि कट्टी दावखलाको प्रविवि ४.७.२.४ 'ग' अिसन ाि गिचपन दचछ ।
४.८ पुँज
ु ीर्गि खचच (२९०००)
यसमा िेपाल सिकािको सबै पुँजन ीगि खर्चहरु समािेश गरिन्छ । यस अन्िगचि जग्गा, भिि, र्विचर्ि, सिािी साधि, मेवसििी औजाि,
सािचजविक विमाचण, पुँजन ीगि अिसन न्धाि िथा पिामशच, ि भैपिी आउिे - पुँजन ीगि सम्बन्धी पुँजन ीगि खर्च समािेश गरिन्छ । यसको विस्िृि
प्रविया विम्ि अिसन ाि हुन्छ ।
क) सम्पणू च पुँजन ीगि शीषचकमा खर्च भएका िकमलाई िगद आधािमा खर्च लेखाङकि गरिन्छ ।
ख) स्िीकृ ि िावषचक कायचिममा िहेका सािचजविक विमाचण कायच लगि र्वस्टमेट, ड्रर्ङ्ग, वडजार्ि ियाि गिी अवख्ियाि प्राप्त
विकायले सािचजविक खरिद ऐि अिसन ाि खरिद कायच गिपचन दचछ ।
ग) पुँजन ीगि खर्चको सम्बन्धमा प्राप्त िविङ्ग वबल, िापी वकिाब ि कायच सम्पन्ि प्रवििेदि प्राविवधकबाट प्रमावणि भएको हुिपन दचछ ।
घ) खरिद र्कार्बाट वसर्ारिश भए अिसन ाि विमाचण कायचको पुँजन ीगि खर्चहरुलाई प्राविवधकबाट जाुँर् गिार् सो सम्बवन्धि वबल,
भपाचई ि अन्य कागजाि भक्त
न ािीका लावग आवथचक प्रशासि शाखामा पठाउिपन दचछ ।
ङ) भक्त
न ािीका लावग प्राप्त कागज प्रमाणहरू आवथचक प्रशासि शाखाले आिश्यक जाुँर् गिी भक्त
न ािीका लावग पेश गिपचन दचछ ।
र्) पुँजन ीगि खर्च लेखाङकि गदाच म.ले.प. बाट वस्िकृ ि र्ािम प्रयोग गिचपन दचछ जस्िै, म.ले.प.र्ा.ि.ं १६६ कायच अवभलेख खािा,
म.ले.प.र्ा.िं.१६७ आर्टम िार्ज कायच अवभलेख खािा, म.ले.प.र्ा.िं.१६८ ठे क्का सम्बन्धी वबल, म.ले.प.र्ा.िं.१६९
ठे केदािको व्यवक्तगि खािा, म.ले.प.र्. िं. १७१ िापी वकिाब, म.ले.प.र्ा.ि.ं १७२ िापी वकिाब वियन्त्रण अवभलेख ि
म.ले.प.र्ा.ि.ं १७३ कायच सम्पन्ि प्रवििेदि ियाि गिी अध्यािवधक गिपचन दचछ ।
छ) विमाचण कायचको लेखाङकि िथा अवभलेखको लावग म.ले.प. बाट स्िीकृ ि र्ािाम (म.ले.प. १६६ देवख म.ले.प. १७९) प्रयोग
गिचपन दचछ ।
ज) सम्पवत्तको खरिद िथा वियन्त्रण विवध परिच्छे द ७ मा प्रस्िनि गरिएको छ ।
झ) प्रवििद्धिा सम्बन्धी कायचविवध परिच्छे द ५ मा प्रस्िनि गरिएको छ ।
ञ) पुँजन ीगि कायचको लावग एक विकायले अको विकायलाई अवख्ियािी वदएको भएमा सो सम्बन्धी कायच विवध परिच्छे द १४
“अन्ििविकाय कािोबाि” मा िोके बमोवजम हुिेछ ।
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४.८.१ कि कट्टा र्गनचपु ने िकम
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
र्)

आयकि ऎि, २०५८ िथा आयकि वियमािली, २०५९ बमोवजम गरििे कि कट्टी ।
वियमािसन ाि कट्टी गिपचन िे अविम आयकि कट्टा गिी िाजस्ि खािामा दावखल गिपचन दचछ ।
अन्य कट्टी ( पेस्की, धिौटी आवद वियमािसन ाि कट्टी गिी भक्त
न ािी गिे ।
ढनिािी, वबमा लगायिका अन्य िकम भक्त
न ािी भई कट्टी गिपचन िे िकम ।
मोवबलार्जेसि पेवश्क बाुँकी भएका दामासावह आधािमा पेस्की र्छ्यौट गिी बाुँकी िकम भक्त
न ािी गिपचन दचछ ।
वियमािसन ाि लाग्िे जरििािा िथा हजाचिा िकम ।

४.८.२ आन्िरिक तनयन्त्रण व्यवस्था
क) स्िीकृ ि िम्सचको आधािमा विमाचण कायचको ड्रर्ङ वडजार्ि ियाि गिी वजल्ला दििे ट िथा अन्य आधािमा दि विश्ले षण गिी
लगि अिमन ाि भए िभएको प्राविवधक शाखाले जाुँर् गिपचन दचछ ।
ख) योजिा शाखाले िावषचक स्िीकृ ि कायचिममा िहेका विमाचण कायच िथा पुँजन ीगि खर्चहरू विश्ले षण गिी कायच प्रगवि अिगन मि
मल्ू याङ्कि गिपचन दचछ ।
ग) आवथचक प्रशासि शाखाले कायच प्रगवि िथा प्राप्त वबलका आधािमा सम्झौिा बमोवजम भक्त
न ािी गिपचन दचछ ।
घ) एकै वबलको दोहोिो भक्त
न ािी वियन्त्रणका लावग वबलमा “भक्त
न ािी भएको” भन्िे छापको प्रयोग गिचपन दचछ ।
ङ) कायाचलयले विःशल्न क उपलब्ध गिाएको विमाचण कायचमा प्रयोग हुिे मेवसििी औजाि िथा उपकिणहरूको खर्च परिमाण सर्ू ी
(Bills of quantity) मा घटाउिे व्यिस्था वमलाउिन पदचछ ।
र्) विकायको आिश्यकिा अिरू
न प खर्च वियन्त्रण प्रणाली विकास गिचपन दचछ ।
४.९ शीर्चकर्गि तवस्िृि प्रतक्रया
४.९.१ जग्र्गा खरिद
यसमा जग्गा खरिद िा अवधिहण गिे वसलवसलामा लाग्िे मोल िा सो िापिको मआ
न ब्जा िथा जग्गा प्राप्त गदाच लाग्िे दस्ििन कि ि
अन्य सो सम्बन्धी खर्च यस शीषचकमा पदचछ ।
४.९.१.१ खचचको कायचतवतध
क) स्िीकृ ि कायचिम िथा बजेट परिवधवभत्र िही सािचजविक खरिद ऐि िथा वियमािली िथा जग्गा प्रावप्त सम्बन्धी ऐि
अिसन ाि िोवकएको प्रविया अपिाई खरिद गिपचन दचछ ।
ख) जग्गा अवधिहण गिी मआ
न ब्जा भक्त
न ािी वदुँदा जग्गा प्रावप्त ऐि, २०३४ बमोवजम गिपचन दचछ ।
ग) मआ
न ब्जा भक्त
न ािी वदर्एकोमा साविक जग्गाधिीको जग्गाधिी पजन ाच, मालपोि वििे को िवसद मालपोिबाट जग्गा
िोक्का िथा अन्य हक भोगका कागजािहरू सल
ं ग्ि हुिपन दचछ ।
घ) अवधिहण िा खरिद गरिएका जग्गाको मआ
न ब्जा विििण गरिसके पवछ जग्गाधिी प्रमाणपजन ाच प्राप्त गिपचन दचछ ।
ङ) जग्गा ि जग्गामा मौजदन ा िहेको अन्य सम्पवत्त कायाचलयको िाममा स्िावमत्ि हस्िान्ििण गिी वजन्सी खािामा
आम्दािी बाुँध्िन पदचछ ।
र्) खरिद गिच र्ाहेको जग्गामा मद्दन ा मावमला छ छै ि लालपजन ाच िथा मोठ वभडाि गिी एवकि गिचपन दचछ ।
४.९.१.२ भक्त
ु ानी र्गदाच िाख्नपु ने कार्गजाि
क) जग्गाधिी पजन ाच, जग्गाधिी पजन ाच प्राप्त भर् िसके को अिस्थामा जग्गा िोक्का िावखएको प्रमाण ि मअ
न ब्जा विधाचिण
गरिएको विणचय ।
ख) मआ
न ब्जा विििण गरििे भएमा सम्बवन्धि व्यवक्तले भक्त
न ािी पाउिे यथेि व्यिस्था ि सो पवन ि गिे कागजाि ।
ग) मआ
न ब्जा गणिा िथा विििण िावलका सम्बवन्धि अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट प्रमावणि गरिएको कागजाि जग्गा
िथा भिि खरिद गिे विणचयका र्ार्ल ।
घ) मालपोि वििे को िवसद, कि कट्टी िवसद
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ङ) जग्गा िथा भिि खरिद गरिएको अिस्थामा खरिद प्रवियासुँग सम्बवन्धि कागजाि, खरिद विणचय िथा आदेश,
सम्झौिाको कागजाि ।
४.९.१.३ लेखा प्रतवति
उदाहिणको लावग 'क' सिकािी विकायले १ िोपिी जग्गा रु १,००,००,००० कायाचलय प्रयोजिको लावग खरिद
गिे को िहेछ । उक्त खरिदको लेखा प्रविवि विम्ि बमोवजम िहदछ ।
खचच शीर्क नं.
तवविण
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
२९१११
डे. ब.ख.जग्गा खरिद खर्च
१,००,००,०००
xxxxx
िे . पुँजन ीगि लाभकि**
५,००,०००
xxxxx
िे . को.ले.वि.का.एकल कोष खािा
९५,००,०००
जम्मा
१,००,००,००० १,००,००,०००
**आयकि ऐिमा व्यिस्था भए बमोवजम प्रत्येक िषचको आवथचक ऐिमा विधाचरिि दिमा पुँजन ीगि लाभ कि असल
न गिपचन दचछ ।
पुँजन ीगि लाभकि कट्टी दावखलाको प्रविवि ४.७.२.४ 'ग' अिसन ाि गिपचन दचछ ।
४.९.२

भवन खरिद, भवन तनमाचण िथा पुुँजीर्गि सध
ु ाि खचच भवन (खचच सङ्के ि नं. २९२११, २९२२१ ि २९२३१)
भिि खरिदमा ियािी भिि ि त्यसले ओगटेको जग्गा समेि प्राप्त गदाच लाग्िे खर्च ि सो बापिको मआ
न ब्जा ि किहरू समािेश
गरिन्छ । यसमा भिि, गोठ ि टहिा विमाचण गिच लाग्िे विम्ि अिसन ािको सबै खर्चहरू समािेश गरिन्छ ।
क) कायाचलय, आिास भिि ि यसको कम्पाउन्डिाल आवदको विमाचण सम्बन्धी लागि खर्च ।
ख) भर्िहेको भििको कोठा िल्ला थप गिे खर्च ।
ग) भर्िहेको भिि सम्बन्धी संिर्िाको आयन थप हुिे गिी गरििे पुँजन ीगि प्रकृ विको खर्च ।
पुँजन ीगि सधन ाि खर्च भििमा भििको आयन थप हुिे गिी गरििे खर्चहरू समािेश गरिन्छ िि सिं र्िाको क्षमिा थप गिे िा
भएको आकाि िा लम्बार्च थप गिच लाग्िे खर्च सङ्के ि ि.ं २९२२१ मा समािेश गरिन्छ ।
४.९.२.१ खचचको कायचतवतध
क) कायाचलयको आिश्यकिा अिसन ाि स्िीकृ ि िावषचक कायचिम अिसन ाि सम्पादि गिपचन िे विमाणच कायचलार्च स्िीकृ ि
बजेटको परिवधवभत्र िही सािचजविक खरिद ऐि वियमको प्रविया पिू ा गिी ड्रर्ङ वडजार्ि लगि अिमन ाि स्िीकृ ि गिी
अवधकाि प्राप्त अवधकािीको विणचयािसन ाि खरिद कायच िथा विमाचण कायच गिाउिन पदचछ ।
ख) warranty/ guarantee िा defect liabilities period भक्त
न ािी भई िसके को अिस्थामा सम्झौिा अिसन ाि सो
कायचको ममचि सम्भािको वजम्मेिािी सम्बवन्धि विमाचण व्यिसायी िा आपवू िचकिाचको िहिे भएको िि त्यस्िो कायचको
खर्च सम्बवन्धिबाट हुि िसके मा विजबाट कट्टा गरिएको धिौटी िथा कायचसम्पादि जमाििबाट उक्त िकम असल
न
गिचपन दचछ ।
ग) िावषचक कायचिम वभत्र िहेको ि विमाचण कायच अवधकाि प्राप्त अवधकािीबाट स्िीकृ ि गिी खरिद िथा विमाचण कायच
सचर्ालि गिपचन दचछ ।
घ) भििको आयन थप हुिे गिी गरििे ममचि सम्भाि खर्च सङ्के ि ि. २९२३१ समािेश गिपचन दचछ ।
ङ) सिं र्िाको क्षमिा थप गिे िा भएको आकाि िा लम्बाई थप गिच लाग्िे खर्च, खर्च शीषचक ि.ं २९२२१ बाट खर्च
लेख्िन पदचछ ।
४.९.२.२ भक्त
ु ानी र्गदाच िाख्नुपने कार्गजाि
क) प्रािवधकबाट ियाि गरिएको लागि अिसन ाि िक्सा िथा स्पेवसवर्के सि बोलपत्र प्रवियादेवख वस्िकृ ि भए सम्मका
कागजाि,
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ख) आवधकारिक व्यवक्तले प्रमावणि गिे को Running bill, खर्च पिन ्याउिे कागजाि िथा िापी वकिाब, प्रयोगशाला
जाुँर्का कागजािहरू,
ग) कायच सम्पन्ि भएको अिस्थामा कायच सम्पन्ि प्रवििेदि,
घ) अवधकाि प्राप्त अवधकािीको विणचय,
४.९.२.३ लेखा प्रतवति
उदाहिणको लावग सिकािी विकायले कायाचलय प्रयोजिको लावग भिि विमाचण गदाच रु २,२६,००,००० लागि खर्च
भएको िहेछ । उक्त विमाचण कायचको लेखा प्रविवि विम्ि बमोवजम िहन्छ ।
खचच शीर्चक नं.
तवविण
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
२९२२१
डे. ब.ख.भिि विमाचण खर्च
२,२६,००,०००
िे . अविम आयकि
३००,०००
िे . धिौटी िकम कट्टी
१०,००,०००
िे . विमाचण व्यिसायी कोष कट्टी
२०,०००
िे . को.ले.वि.का एकल कोष खािा
२,१२,८०,०००
जम्मा
२,२६,००,००० २,२६,००,०००
कि कट्टी दातखला र्गदाच
खचच शीर्चक नं.
Xxxxx

तवविण
डे. अविम आयकि
डे. धिौटी िकम कट्टी
डे. विमाचण व्यिसायी कोष कट्टी
िे . को.ले.वि.का एकल कोष खािा
जम्मा

डे.िकम रू.
३००,०००
१०,००,०००
२०,०००
१३,२०,०००

क्रे.िकम रू

१३,२०,०००
१३,२०,०००

कायाचलयले भििको िङ्गिोगि िथा ममचि गिी भििको आयन थप हुिे भएमा उक्त खर्चलाई पुँजन ीगि खर्च मािी
लेखा प्रविवि गिपचन दचछ । सोको प्रविवि भिि विमाचणमा भए जस्िै गरिन्छ ।
Defect liabilities period भक्त
न ािी भर्सके को ि सम्झौिा अिसन ाि सो अिवधवभत्रको ममचि सम्भािको वजम्मेिािी
सम्बवन्धि विमाणच व्यिसायीबाट पिन ा भर्सके को ि म.न अ.कि समायोजिको पत्र समेि पेश हुि आई धिौटी वर्िाच गदाच
विम्ि बमोवजमको लेखा प्रविवि गिपचन दचछ ।
खचच शीर्चक नं.
Xxxxx

४.९.३

तवविण
डे. व्यवक्तगि धिौटी खािा
िे .को.ले.वि.का एकल कोष खािा
जम्मा

डे.िकम रू.
१०,००,०००
१०,००,०००

क्रे.िकम रू
१०,००,०००
१०,००,०००

ितनचचि िथा तिक्चसच, सवािी साधन, मेतसनिी औजाि (खचच सङ्के ि न.ं २९३११, २९४११, २९५११)
अ) सिकािी कायाचलयको प्रयोजिको लावग खरिद गरिएका र्विचर्ि िथा वर्क्र्सचमा विम्ि बमोवजमका खर्चहरू समािेश
गरिन्छ ।
क) खरिद मल्ू य,
ख) ढनिािी भाडा, मागचस्थ वबमा, कि, भन्साि सम्बन्धी खर्च ।
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आ) सिािी साधिमा देहायका खर्चहरू समािेश गरिन्छ ।
क) खरिद मल्ू य, (जस्िै हिार्जहाज, हेवलक्टि, वजप, मोटिकाि, बस, ट्रक, मोटि सार्कल, स्कनटि, सार्कल, ढनिािी
सम्बन्धी काम गिे ट्रयाक्टि, गाडा िान्िे जिाििहरू गोरू ि घोडा आवद)
ख) ढनिािी भाडा, मागचस्थ वबमा, कि, भन्साि सम्बन्धी खर्च,
ग) सिािी साधिको र्वन्जि परिििचि गिी ममिच गिे मा सोको मल्ू य ।
र्) मेवसििी औजािमा देहायका खर्चहरू समािेश गरिन्छ ।
क) विवभन्ि वकवसमका भािी मेवसिहरू, खेिी सम्बन्धी मेवसि ि औजािहरू, ट्रयाक्टि (ढनिािीको काममा प्रयोग हुिे बाहेक),
जेिेिेटि, ट्रान्सर्िमि, कािखािाको सामाि, विमाचण सम्बन्धी मेवसि, सचर्ािका सामाि, िैज्ञाविक यन्त्र ि सामाि, िाप िथा
िौलको सामाि, िवस्िि वखच्िे सामाि, प्राविवधक ड्राफ्टीङ्ग सम्बन्धी सामाि, कायाचलय मेवसि ि औजािहरू जस्िै
फ्याक्स, वमवमओिार्, कम््यटन ि, वप्रन्टि आवद मेवसि ि औजािको मल्ू य ।
ख) यस्िा मेवसििी औजािहरूको मख्न य भाग िै बदली ममचि गिचन पिे मा सोको खर्च ।
ग) सो सम्बन्धी आिश्यक भाडा भिौट, शल्न क, कि, भन्साि, मागचस्थ वबमा आवद खर्चहरू ।
घ) सिकािी कायाचयको लावग आिश्यक पिे एक िषच भन्दा बढी वटकाउ हुि सक्िे िा प्रवि र्कार् रू. २०००।– भन्दा बढी मोल पिे
खालका देहायका सामािको मल्ू य
अ) अस्पिालका लावग र्ावहिे औजािहरू ।
आ) वहटि, पङ्खा, टेवलर्ोि सेट, क्यालकनलेवटङग मेवसि, र्ेक िार्टि, वबजल
न ीको वमटि, टर्चलार्ट, टेवलर्ोि, सोलाि, र्न्भटचि
(ब्याट्री समेि), य.न वप.एस. हाडच वडस्क ि सोको जडाि सम्बन्धी खर्च, आकाशिाणी िथा िे वडयो, टेवलवभजिका लावग
आिश्यक पिे ससािा प्राविवधक सामािहरू आवद ।
र्) कृ वष औजाि, पशन वर्वकत्सा सम्बन्धी ससािा मालसामाि, ड्रर्ङग, वडजार्ि लगायिका प्राविवधक सामाि आवद ।
ई) सिन क्षा विकायमा प्रयोग हुिे सिन क्षा सम्बन्धी यन्त्र, उपकिण लगायिका सामािहरू ।
िि प्रवि र्कार् दर्न च हजाि रूपैंया भन्दा कम मल्ू यका सामाि खरिद गिचन पिे मा खर्च सङ्के ि िं २२३११, “कायाचलय सम्बन्धी
खर्च” मा खर्च लेख्िन पदचछ । यस्िो सामािको प्रयोग कहां भएको छ भिी स्पि देवखिे गिी लगि िाख्िपन दचछ ।
४.९.३.१ खचचको कायचतवतध
क) सम्बवन्धि महाशाखा/शाखाबाट माग भई आएमा त्यसको आिश्यकिा िा पवहर्ाि खरिद शाखाले गिचपन दचछ । आिश्यकिा
िथा कायचिम िहेको खण्डमा सम्बवन्धि शाखाले सािचजविक खरिद ऐि वियम अिसन ाि खरिद प्रविया सरुन गिपचन दचछ ।
ख) खरिद भएका सामािहरूको भक्त
न ािी गदाच खरिद आदेश, दावखला रिपोटच ि िी सामािहरुको विस्िृि विििण (वकवसम, मोडेल,
मल्ू य, कम्पिी आवद उल्लेख भएको वबल प्राविवधक जाुँर्) का आधािमा भक्त
न ािी गिचपन दचछ ।
ग) प्रवििपत्रबाट र्विचर्ि, सिािी साधि ि मेवसििी औजाि वझकाउुँदा सामाि प्राप्त गिी प्राविवधक पिीक्षण गिी अवन्िम भक्त
न ािी भई
सके पवछ प्रवििपत्र बन्द गिी प्रवििपत्रको पेस्की र्छ्यौट गिचपन दचछ ।
घ) सिकािी कायाचलयको प्रयोजिको लावग खरिद गरिएका र्विचर्ि, र्विचवसङ्ग िथा वर्क्र्सचको खरिद मल्ू य, ढनिािी भाडा,
मागचस्थ वबमा, कि, भन्साि सम्बन्धी खर्च यस शीषचक अन्िगचि लेखाङ्कि गिचपन दचछ ।
ङ) खरिद गदाच िाखीएको कायचसम्पादि जमािि प्रािवधकबाट जाुँर् भर् स्िीकायच प्रमाण पत्र जािी भएपवछ िथा िािे न्टी भएका
मालसामािको हकमा िािे न्टी अिधी समाप्त भए पवछ मात्र र्नकनिा िा वर्िाच गिपचन दचछ ।
र्) सिािी खरिदमा सिािी साधि सम्बवन्धि कायाचलयको िाममा यािायाि कायाचलयमा दिाच गिपचन दचछ । दिाच पश्चाि ब्लन बक
न प्राप्त
गिी िाख्िपन दचछ ।
छ) खरिद भएका िा दािृपक्षहरूबाट िस्िनगि सहायिा अन्िचगि प्राप्त भएका सामािहरू वजन्सी खािामा आम्दािी बाुँध्िन पदचछ ि
आम्दािी बाुँध्दा विस्िृि विििण (दािृ पक्षले पठाएको पत्र, भन्साि प्रज्ञापि पत्र, दावखला प्रवििेदि ि वजन्सी खािा पािा िं) ि
मल्ू य उल्लेख गरिएको हुिपन दचछ ।
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ज) िैदवे शक श्रोि समािेश भएकोमा दािृ पक्षको खरिद विदेवशकाको procurement guidelines को अवधिमा िही खरिद
गिचपन दचछ ।
झ) खरिद गरिएको सामिी कायाचलयमा प्राप्त भई, प्राविवधकबाट वििीक्षण भए पश्चाि दावखला प्रवििेदि ियाि गिी भण्डािमा
त्यसको लगि अवभलेख िाख्िपन दचछ ।
४.९.३.२ भक्त
ु ानी र्गदाच िाख्नुपने कार्गजाि
क) खरिद सम्बन्धी माग र्ािम, स्िीकृ ि खरिद आदेश, दावखला प्रवििेदि ि खरिद प्रवियासुँग सम्बवन्धि कागजािहरू
ख) प्रवििपत्र खोली सामाि खरिद गरिएको भएमा भन्साि पत्र बैंक सम्बवन्धि कागजाि, ढनिािीका कागजाि, ्यावकङ्ग वलि,
वबल बीजक हेिी दावखला प्रवििेदि ियाि गिपचन दचछ ।
ग) प्राविवधकबाट सम्बवन्धि खरिदको स्पेवसवर्के शि जाुँर् प्रवििेदि
घ) वबमा सम्बन्धी कागजाि,
ङ) र्वन्जि, च्यावशस ि., मोडल ि., खरिदको सम्झौिा,
र्) गाडीको हकमा ब्लन बक
न को प्रविवलवप,
छ) खरिदको बीजक, िािे न्टी, ग्यािे न्टी लगायि खरिद पश्चािको सेिाका कागजाि ि
ज) पेस्की भक्त
न ािी गदाचको पेस्की जिामि,
४.९.३.३ लेखा प्रतवति
उदाहिणको लावग 'क' विकायले विदेशबाट सिािी साधि खरिद गिे को िहेछ । उक्त खरिद गदाच सम्बवन्धि खरिद गरिएको देशमा बीजक
िापि रु १,१०,५०,०००। भक्त
न ािी गिे को िहेछ । सो खरिद गदाच वबमा िापि रु १००,०००। ि पाििहि िापि रु १५०,०००। खर्च
भएको िहेछ । उक्त खरिदमा भएको खर्चको लेखा प्रविवि विम्ि बमोवजम िहन्छ ।
खचच शीर्क
तवविण
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
२९४११ डे.ब.ख.सिािी साधि खर्च
१,१३,००,०००
Xxxxx
िे . अविम आयकि कट्टी
१५०,०००
िे . को.ले.वि.का.एकल कोष खािा
१,११,५०,०००
जम्मा
११३,००,०००
११३,००,०००
अविम आयकि दावखलाको प्रविवि ४.७.२.४ 'ग' अिसन ाि गिचपन दचछ ।
४.९.४ सावचजतनक तनमाचण, पुुँजीर्गि सध
ु ाि खचच/सावचजतनक तनमाचण, (खचच सङ्के ि नं. २९६११, २९६२१)
यसमा सािचजविक विमाचण ि पुँजन ीगि सधन ाि सम्बन्धी खर्च समािेश गरिन्छ । यस अन्िगचि िाजमागच, सडक, पल
न , िज्जमन ागच (िोपिे),
हिार्च मैदाि, सचर्ाि, विद्यिू , पािी, िहि, िि, खािी सम्बन्धी आयोजिा आवदको खर्च समािेश गरिन्छ । साथै देहायका खर्च समेि
यस अन्ििगि समािेश गरिन्छ ।
क) विमाचण सम्बन्धी लागि खर्च ।
ख) विमाचण कायचसुँग प्रत्यक्ष सम्बवन्धि र्न्धि खर्च ।
ग) िसचिी विमाचण ि िृक्षािोपण जस्िा खर्च ।
घ) सिन क्षा प्रयोजिका लावग बिार्िे सिन क्षा घेिा सम्बन्धी खर्च ।
पुँजन ीगि सधन ाि खर्च/ सािचजविक विमाचण ि पुँजन ीगि सिं र्िाको आयन थप हुिे गिी गरििे खर्चहरू समािेश गरिन्छ । िि संिर्िाको
आकाि िा लम्िार्च थप गिच लाग्िे पुँजन ीगि विमाचण सम्बन्धी खर्च िकम सङ्के ि िं. २९६११ मा समािेश गिपचन दचछ । उदाहिणको लावग
५० वकलोवमटि लामो विद्ममाि सडकको स्िि िृवद्ध गिे खर्च यस अन्िचगि पदचछ भिे सो सडकको लम्िार्च १० वकलोवमटि थप गिपचन दाच
लाग्िे खर्च भिे िकम सङ्के ि २९६११ मा समािेश गरिन्छ ।
४.९.४.१ खचचको कायचतवतध
क) सािचजविक विमाचण कायचका लावग स्िीकृ ि योजिा िथा कायचिम िजमचन ा भई बजेट विवियोजि भएको यवकि गिचपन दचछ ।
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ख) स्िीकृ ि कायचिमको खरिद विमाचणका लावग सािचजविक खरिद ऐिमा िोवकएको सम्पणू च खरिद प्रविया सम्पन्ि गिी सेिा
प्रदायकसुँग सम्झौिा गिी विमाचण कायच अगावड बढाउिन पदचछ ।
ग) सम्झौिामा उल्लेख गरिएको पेस्की िकम िोवकएको समयमा सेिा प्रदायकलार्च भक्त
न ािी गरििपन दचछ ।
घ) र्िणबद्ध रूपमा सम्झौिामा िोवकए बमोवजम कायच प्रगवि विििण पेश हुि आएमा सम्बवन्धि प्राविवधकबाट जाुँर् गिी
आिश्यक कागजाि सल
ं ग्ि गिी बदुँन ा ि.ं ४.८.१ को (६) मा िोवकएका म.ले.प. र्ािमहरू अध्यािवधक गिचपन दचछ ।
ङ) प्राप्त वबल बीजकका आधािमा भक्त
न ािी गदाच विकासा गरिएको पेस्की िकम संझौिा अिसन ाि र्छच यौट गिी लेखा अध्यािवधक
गिचपन दचछ ।
र्) सम्झौिामा कनल बजेट िकम, Escalation Clause, कामको परिमाण ि समयािवध जस्िा विषयमा सश
ं ोधि गरिएमा सोको
व्यहोिा अध्यािवधक गिचपन दचछ ।
छ) विमाचण सम्पन्ि भएको प्रवििेदि ि अवन्िम वबल पेश भएमा सम्झौिा बमोवजम स्िीकृ ि गिार्च रिटेन्सि िकम ि अन्य कि िकम
कट्टी गिी बाुँकी िकम भक्त
न ािी गिी सोको लेखा िाख्िपन दचछ ।
ज) विमाचण सम्पन्ि पश्चाि Defect Liability Period (DLP) वभत्र विमाचण कायचमा त्रवन ट भएको पार्एमा सम्बवन्धि विमाचण
व्यिसायीबाट उक्त कायच सम्पन्ि गिाउिन पदचछ । यवद विजबाट कायचसम्पन्ि िगिे मा धिौटी िकमबाट खर्च गिी ममचि गिचपन दचछ ।
झ) समयमै विमाचण कायच सम्पन्ि िभएको हकमा वियम बमोवजम Liquidity Damages िकम कट्टा गिी भक्त
न ािीको लावग कायच
अवघ बढाउिे । Defect Liability Period (DLP) समाप्त पश्चाि बाुँकी िहेको धिौटी िकम भक्त
न ािी गिी खािा अध्यािवधक
गिचपन दचछ ।
४.९.४.२ भक्त
ु ानी र्गदाच िाख्नुपने कार्गजाि
क) खरिद प्रवियासुँग सम्बवन्धि कागजािहरू,
ख) प्राविवधकबाट जाुँर् गिी प्रमावणि गरिएका विमाचण सम्बवन्धि कागजािहरु जस्िै िविङ्ग वबल, िापी वकिाब, डोि हावजिी
र्ािाम, प्रयोगशाला जाुँर् प्रवििेदि आवद,
ग) र्ार्िल भक्त
न ािीको लावग कायच सम्पन्ि प्रवििेदि,
घ) सम्झौिामा िोवकए बमोवजमका कायच सम्पादि जमािि लगायिका बैंक कागजाि,
ङ) पेस्की भक्त
न ािी गदाच पेस्की जमािि,
४.९.४.३ लेखा प्रतवति
उदाहिणको लावग क विकायले कणाचली िाजमागच विमाचण गिच रू २ अिचको सझं ौिा गिे को िहेछ । िोवकएको समयवभत्र कायचसम्पन्ि
िगिे कोले संझौिा बमोवजम वदि गवन्ि गदाच ५% पिू च विधाचरिि क्षविपवू िच कट्टा गिचन पिे देवखएकोले भक्त
न ािीका लावग पेश हुि आएको
वबल रू. ११३,००,००,००० मध्ये पिू च विधाचरिि क्षविपवू िच, धिौटी, अविम आयकि ि विमाचण ब्यिसायी कोष कट्टी गिी भक्त
न ािी गदाचको
लेखा प्रविवि विम्ि बमोवजम गिचपन दचछ ।
खचच शीर्चक नं.
२९६११

तवविण
डे. ब.ख.सािचजविक विमाचण खर्च
िे . अविम आयकि
िे . पिू च विधाचरिि क्षविपवू िच कट्टी
िे . धिौटी कट्टी
िे . विमाचण ब्यिसायी कोष कट्टी
िे . को.ले.वि.का एकल कोष खािा
जम्मा
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कट्टी िकम दातखला र्गदाचको लेखा प्रतवति तनम्न बमोतजम िुनेछ ।
खचच शीर्चक न.ं
तवविण
Xxxxx
डे. अविम आयकि
डे. पिू च विधाचरिि क्षविपवू िच कट्टी
डे. धिौटी कट्टी
डे. विमाचण ब्यिसायी कोष कट्टी
िे .को.ले.वि.का एकल कोष खािा
जम्मा

डे.िकम रू.
१,५०,००,०००
१०,००,००,०००
५,००,००,०००
१०,००,०००
१५,२५,००,०००

क्रे.िकम रू

१५,२५,००,०००
१५,२५,००,०००

४.९.५ सफ्टवेयि तनमाचण ि खरिद खचच (सङ्के ि न.ं २९७१२)
यसमा सबै सफ्टिेयि विमाचण (पिामशचदािाको खर्च समेि), खरिद ि सािभिू प्रभाि पािे गिी सफ्टिेयिमा स्ििोन्ििी गदाचको लागि समािेश
गरिन्छ ।
४.९.५.१ खचचको कायचतवतध
क) िावषचक स्िीकृ ि कायचिममा भए बमोवजम सािचजविक खरिद ऐि िथा वियमािली अिसन ाि सेिाका शिचहरू ि लागि
अिमन ाि स्िीकृ ि गिी खरिद गिपचन दचछ ।
ख) सबै प्रकािका सफ्टिेयि विमाचण (पिामशचदािाको खर्च समेि), खरिद ि सािभिू रूपमा प्रभाि पािे गिी सफ्टिेयिमा
स्ििोन्ििी गदाच लाग्िे खर्च स्िीकृ ि कायचिम अिसन ाि गिचन पदचछ।
ग) सफ्टिेयि विमाचणको लावग अध्ययि गिी सम्बवन्धि शाखाका सम्बवन्धि प्रािवधकबाट जाुँर् गिी आिश्यकिा पवहर्ाि
गिचपन दचछ ।
घ) सफ्टिेयि सचर्ालिको लावग अिमन विपत्र वलिपन िे भएमा सो अिमन विपत्र वलएको प्रमाण कायाचलयले सिन वक्षि
िाख्िपन दचछ ।
४.९.५.२ भक्त
ु ानी र्गदाच िाख्नुपने कार्गजाि
क) खरिद प्रवियासुँग सम्बवन्धि कागजािहरू ।
ख) सफ्टिेयि विमाचणका लावग प्रस्िाि गरिएको कायच क्षेत्रगि शिचमा उल्लेख भए अिसन ाि िै सफ्टिेयि विमाचण भएको
प्राविवधकबाट प्रमावणि गिे कागजाि सलंग्ि गिचपन दचछ ।
ग) सफ्टिेयि विमाचण गरिए पश्चाि त्यसको अवधकाि ि सोको विििण अवधकाि सम्बवन्धि विकायमा सिन वक्षि गरिएको
हुिपन दचछ ।
घ) सफ्टिेयि विमाचण कायचको अिमन वि वलएको प्रमाण पत्रको प्रविवलवप ि सोको अिवध पवन ि हुिे कागजाि ।
ङ) प्रयोगकिाचको सचर्ालि कायचविवध (user manual) िथा विदेवशका (guideline) को र्जाजिको प्रमाण ि भक्त
न ािी
पवन िको कागजाि ।
र्) सेिा खरिदको बीजक सम्बन्धी कागजाि ।
छ) पेस्की उपलब्ध गिाउुँदा सम्झौिा अिसन ाि प्रािवम्भक वििीक्षण प्रवििेदि (inception report) िाख्िपन दचछ ।
४.९.५.३ आन्िरिक तनयन्त्रण व्यवस्था
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)

विकायको आिश्यकिा अिसन ािको सफ्टिेयि खरिदको योजिा िय गिचपन दचछ ।
सफ्टिेयि विमाचणका िममा खरिद योजिा बमोवजम विमाणच भए िभएको जाुँर् गिपचन दचछ ।
अपिार्एको सिन क्षा विवध ि आिश्यक पिू ाचधािको विकास गिे ि मात्र खरिद प्रविया अपिाउिन पदचछ ।
संझौिाको शिच अिसन ाि सफ्टिेि बिे िबिेको सो वबषयसुँग सम्बवन्धि प्राविवधकबाट एवकि गिाउिन पदचछ ।
विमाचणकिाचले सचर्ालि कायचविवध (user manual) उपलब्ध गिाउि सक्िे सक्षम भए/िभएको मल्ू याकंि गिे ।
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र्) सफ्टिेयिमा थप सवन िधा उपलब्ध हुिे िहुिे िथा अन्य सफ्टिेयिसुँग विमाणाचवधि सफ्टिेयि एवककिण ि पािस्परिक
अन्िि सम्बवन्धि (intergrate & interface) हुिसक्िे िसक्िे जाुँर् गिचपन दचछ ।
छ) विमाणचकिाचको अिमन विपत्रको म्याद समय समयमा जाुँर् गरििपन दचछ ि म्याद सवकिन अगािै ििीकिण गिच लगाउिन
पदचछ ।
४.९.५.४ लेखा प्रतवति
उदाहिणको लावग विकायले सम्झौिा बमोवजम सफ्टिेयि विमाचण गिच रू ३३९०००० खर्च गिे कोमा सोको लेखा प्रविवि विम्ि
बमोवजम गिपचन दचछ ।
खचच शीर्चक नं.
२९६१२
xxxxx
xxxxx

तवविण
डे ब.ख.सफ्टिेयि विमाचण खर्च
िे . अविम आयकि
िे . को.ले.वि.का एकल कोष खािा
जम्मा
अविम आयकि दावखलाको प्रविवि ४.७.२.४ 'ग' अिसन ाि गिचपन दचछ ।

डे.िकम रू.
३३९००००

३३९००००

क्रे.िकम रू
४५०००
३३४५०००
३३९००००

४.१० आतथचक वर्च अन्िको कायचतवतध
क) आवथचक िषचको अन्िमा सो आ.ि.मा भएका सम्पणू च खर्च आम्दािी लगायि वित्तीय कािोबािको लेखाङ्कि भए िभएको जाुँर् गिे,
ख) सम्बवन्धि आ.ि.को खर्च सोही आ.ि.मा मात्र खर्च लेखाङ्कि गिच वमल्िे हुदुँ ा सम्पणू च खर्च लेखाङ्कि गिचपन दचछ ।
ग) को.ले.वि.का. सुँग विििण प्राप्त गिी विकासा िथा खर्चको वहसाब वभडाि गिी र्िक पिाचको कािणको विििण ियाि गिी लेखा
अध्यािवधक गिपचन दचछ ।
घ) कट्टी गरिएका िकमहरु िोवकएको वमवि वभत्र सम्बवन्धि विकायमा जम्मा गिी कट्टी िकमहरुको वहसाब वभडाि गिपचन दचछ ।
ङ) किाि िापिको भक्त
न ािीको हकमा किाि बमोवजम भक्त
न ािी भए िभएको जाुँर् गिी लेखा अध्यािवधक गिपचन दचछ ।
र्) वस्िकृ ि बजेट सीमा ि सोमा भएको िकमान्िि , श्रोिान्िि विििण प्राप्त गिी अवन्िम प्रवििेदि ियाि गिचपन दचछ ।
छ) सम्पवत्त, दावयत्ि, पेस्की, धिौटीको कच्र्ािािी ियाि गिी खािा बन्दी गिचपन दचछ ि अको िषच मौज्दाि सािपचन दचछ ।
ज) बजेट विज िहुिे विकायको हकमा सोको ब्यहोिा खल
न ाई म.ले.वि.का.लाई जािकािी गिाउिन पदचछ ।
झ) मावथका प्रविया पश्चाि प्रत्येक विकायले िावषचक वित्तीय विििण ियाि गिचपन दचछ । वित्तीय विििण ियाि गिे कायचविवध परिच्छे द १५
मा िोवकए बमोवजम गिपचन दचछ ।
ञ) िषचको अन्िमा गरििे लेखा प्रविविहरु विम्ि बमोवजम गिपचन दचछ ।
४.१०.१ खािा बन्दी
आतथचक वर्चको अन्िमा बातर्चक कािोबािको खािा बन्द र्गनचपु दचछ ।
क) खर्च गिे कायाचलयले विवियोजिको खािा बन्दी गदाच विम्ि अिसन ािको लेखा प्रविवि गिपचन दचछ ।
शीर्चक
तवविण
डे.िकम रू.
xxxxx डे. बजेट विकासा खािा
xxxxx
िे . बजेट खर्च खािा
िे . बजेट बाुँकी खािा
जम्मा

xxxxx
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४.१०.२ चेक जािी भएको िि चेक नसातटएको
आवथचक िषच समाप्त भर्सके को ि र्ेकको म्याद समाप्त भर्सके को अिस्थामा सटही हुि िसके को र्ेकहरू र्ालन आवथचक िषचमा
भक्त
न ािी गिच वमल्दैि । गि आवथचक िषचको आवथचक विििण ियाि गदाच यस्िा सटही हुि बाुँकी र्ेकको विििण भिे बजेट खर्चमा
िघटाईकि कै वर्यि महलमा स्पि खोली जिाउिन पदचछ ।
४.११ खचचको प्रतिवेदन
क) दैविक रूपमा ियाि गरिएको खर्च भौर्ि खािामा, बैंक िगदी वकिाब, बजेट वहसाब खािा ि पेस्की खािामा िकम र्ढाई जोड
जम्मा गिी खािा अद्यािवधक गिचपन दचछ ।
ख) मावसक रूपमा खर्चको र्ाुँटिािी ियाि गिे म.ले.प.र्ा.ि.ं १३, २१३ को ढाुँर्ामा प्रवििेदि वदिन पदचछ ।
ग) आवथचक िषच समाप्त भएपवछ िावषचक वित्तीय विििण म.ले.प.र्ा.िं. १७, २०८ ियाि गिचपन दचछ ।
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चित्र ५ लेखाप्रणालीको प्रवाह
कारोबार वववरण जस्ितैः माग फारम,
भ्रमण आदे श बबल भरपार्च आदद

गोश्वारा भौर्र ियार गने म.ले.प. १०

बैंक नगदी

सहायक खािा

ककिाब म.ले.प. ५

म.ले.प.नं. २२

बजेट खािा
म.ले.प.नं. ८

नेपाल स्रोि मात्र हो होर्न

म.ले.प.नं. २१३ वतदेशशक
श्रोि समावेश फााँटवारी

म.ले.प.नं. १३ खर्चको फााँटवारी

(नेपाल सरकार श्रोि मात्र)

र्ौमाशसक ववत्िीय वववरण वतदेशशक
स्रोि समावेश भएको आयोजनाको
हकमा

म.ले.प.नं. २०८ वतदेशशक
श्रोि समावेश भएको

म.ले.प.नं. १७ वावषचक आ.वव
नेपाल श्रोि

बजेटको वावषचक आ.वव

म.ले.प.नं. २१० वतदेशशक श्रोि समावेश
भएको केन्द्रीय आ.वव

म.ले.प.नं. २०९ नेपाल श्रोि समावेश
भएको] केन्द्रीय आ.वव

म.ले.प.नं. २११ सङ्क्षिति वावषचक
एवम ् कायच सम्पादन प्रतिवेदन

४.१२ खचचको तिसाब तभडान
क)
ख)
ग)
घ)

एकल खािा कोष सचर्ालि पश्चाि विकासा ि खर्च बिाबि हुिपन दचछ ।
विकायले आफ्िो खर्चको वहसाब वठक भए िभएको यवकि गिच अवख्ियािीसुँग खर्च वभडाि गिी बाुँकी बजेट मौज्दाि जाुँर् गिचपन दचछ ।
अवख्ियािी सीमावभत्र िहे ििहेको समेि यवकि गिपचन दचछ ।
मवहिा समाप्त भएको साि वदिवभत्र म.ले.प.र्ा.िं. १३ ि २१३ दईन दईन प्रविका दिले ियाि गिी कोलेविका पठाउिपन दचछ । यसिी प्राप्त हुि
आएको र्ाुँटिािी कोलेविका वहसाबसुँग वभडाई प्रमावणि गिी एक प्रवि सम्बवन्धि कायाचलयलाई वर्िाच गिचपन दचछ । सो अिसन ाि वभडाि
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भएको प्रवििेदिमात्र िालनक विकायमा पठाउिन पछच । वहसाब र्िक पिे को अिस्थामा र्िक पिचक
न ो कािण जिाई वहसाब वभडाि
प्रवििेदि ियाि गिपचन दचछ ।
ङ) को.ले.वि.का. सुँग वहसाब र्िक पिे मा समायोजिको लावग को.ले.वि.का मा समायोजि भक्त
न ािी आदेश पठाउिपन दचछ ।
४.१३ लेखाको त्रुतट ि सोको सध
ु ाि सम्बन्धी कायचतवतध
लेखाङ्कि गदाच खर्च िकमको श्रोि, बजेट उपशीषचकको र्िक, खर्च शीषचक िथा िकमको र्िक पिच गर्च लेखामा त्रवन टहरू हुि सक्दछ । यस
वकवसमका त्रवन टहरूलार्च लेखामा समायोजि भौर्ि मार्च ि सधन ाि गिचपन दचछ । यसमा विम्ि बमोवजमका विवभन्ि त्रवन टहरू पदचछि् ।
क) खर्च गरििे िकम प्राप्त हुिे स्रोिमा र्िक पिच गई हुिे त्रवन ट
ख) बजेट उपशीषचक र्िक पिच गई हुिे त्रवन ट
ग) खर्च शीषचकमा र्िक पिच गई हुिे त्रवन ट
त्रवन ट सधन ाि सम्बन्धीको कायचविवध विम्िािसन ाि उल्लेख गरिएको छ ।
क) भौर्ि ियािीको िममा गलि िकम गणिा भएमा सही िकम गणिा गिी समायोजि भौर्ि ियाि गिपचन दचछ ि सो भौर्िमा ब्यहोिा
उल्लेख गिी कायाचलय प्रमख
न बाट प्रमावणि गिाउिन पदचछ ।
ख) गलि गणिाका कािण बढी कि िकम कट्टी भएमा समायोजि गिच सवकिे हदसम्म पवछल्ला भक्त
न ािीहरुमा समायोजि गदै जािपन दचछ ।
समायोजि हुि िसके को हकमा िाजस्ि वर्िाचमा उल्लेख गरिए अिसन ािको कािबाही गिे ।
ग) सम्पणू च प्रविया पिन याई
न प भौर्ि ियाि गिचपन दचछ ।
् िल उल्लेख गरिएको विवध अिरू
घ) गि. आ.ि. को वहसाब कनिै कािणले र्िक पिी यस आ.ि. मा बेरूजन दावखला गदाच क १ छ बेरुजन (िाजस्ि शीषचक िं.१५११२) मा
आम्दािी जिाउिन पदचछ िि बजेट खर्च भिे घटाउि वमल्दैि ।
ङ) गोश्वािा भौर्ि ियाि गदाच भएका प्राविवधक िथा लेखा त्रवन टलाई सधन ाि गिचपन दाच उक्त त्रवन ट भएको भौर्िलाई िहटाई त्यसको ियाुँ
समायोजि भौर्ि ियाि गिचपन दचछ । त्रवन ट सधन ाि गरिएको भौर्ि अवधकाि प्राप्त अवधकािीले स्िीकृ ि गिचपन दचछ ।
४.१३.१ खचच शीर्चक ििक पदाचको रिभसच भौचि ियाि र्गने तवतध
मािौ िलि खर्चको रु ७००० खर्च शीषचक िं. २११११ मा प्रविवि हुिपन िेमा पोशाक खर्च शीषचक िं. २११२१ मा प्रविवि भएको िहेछ ।
सोको सधन ाि विम्ि अिसन ाि गरिन्छ ।
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
खर्च शीषचक िं.
विििण
२११११
२११२१

डे. ब. ख. िलब
िे . पोशाक खर्च

७०००
जम्मा

७०००
७०००

७०००

४.१३.२ स्रोि ििक पदाचको रिभसच भौचि ियाि र्गने तवतध
मािौ िलि खर्चको रु ४७००० खर्च शीषचक ि.ं २११११ (स्रोिः िेपाल सिकाि, िगद) मा प्रविवि हुिपन िेमा खर्च शीषचक िं. २११११
(स्रोिः आर्वडए सोधभिाच हुिे अिदन ाि)) मा प्रविवि भएको िहेछ । सोको सधन ाि विम्ि अिसन ाि गरिन्छ ।
खर्च शीषचक िं.
विििण
२११११
डे. ब. ख. िलब (स्रोिः िेपाल सिकाि, िगद)
२११११
िे .ब.ख. िलब (स्रोिः आर्वडए सोधभिाच हुिे अिदन ाि)
जम्मा
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४.१३.३ तबल िकम भन्दा बढी भुक्तानी भएमा िुने लेखा प्रतवति
वबल भन्दा बढी भक्त
न ािी भएको िकम वर्िाच गिी वहसाब समायोजि गदाच कोलेविका एकल कोष खािा र्ालन खर्चको र्ालमन ा, पुँजन ीगि
खर्चको पुँजन ीगिमा ि वित्तीय व्यिस्थाको वित्तीय व्यिस्थामा िकम जम्मा गिपचन दचछ । उदाहिणको लावग कनिै कायाचलयले भििको
िङ्गिोगि गिच रु. ३०००० खर्च गिे को िहेछ िि भक्त
न ािी वदुँदा ४०००० भएमा सोही व्यवक्तको अन्य वबल भक्त
न ािी बाुँकी भएको
अिस्थामा बाुँकी िकममा वमलाि गिचपन दचछ । विजलाई अन्य भक्त
न ािी वदि बाुँकी िभएको अिस्थामा सो व्यवक्त िा विकायसुँग वर्िाच माग
गिी प्राप्त हुि आएको िकम कोलेविका एकल कोष खािा (र्ालन खािा) मा जम्मा गिी रिभसच भौर्ि ियाि गिपचन दचछ । सोको भौर्ि प्रविवि
विम्ि बमोवजम ियाि गरिन्छ ।
खचच शीर्चक नं.
तवविण
डे. िकम रू
क्रे. िकम रू
डे. को.ले.वि.का एकल कोष खािा
१००००
२२२१२
िे .ब.ख.सचर्ालि िथा ममचि सम्भाि खर्च
१००००
जम्मा
१००००
१००००
४.१४ खचचको िाुँटवािी (म.ले.प.िा.न.ं १३, २१३) ियाि र्गने िरिका
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
र्)
छ)
ज)

बजेट उपशीषचक अिसन ाि यो र्ाुँटिािी ियाि गिपचन दचछ । यो बजेट वहसाब खािा ि बैंक िगदी वकिाबका आधािमा ियाि गिपचन दचछ ।
यो र्ाुँटिािीको "...मवहिाको खर्च" महलमा ियाि गरििे मवहिाको खर्च प्रविवि गिपचन दचछ ।
दोस्रो महल (...सम्मको विकासा) मा र्ाुँटिािी ियाि गरििे मवहिासम्मको विकासालाई प्रविवि गिपचन दचछ ।
िेस्रो ि र्ौथो महल (िमशः खर्च सङ्के ि िं ि खर्च शीषचक) सम्बवन्धि खर्च शीषचक िं. ि खर्च शीषचक उल्लेख गिपचन दचछ ।
पाुँर्ौ ुँ महल (अवन्िम बजेट) मा सम्बवन्धि बजेट शीषचकको खर्च शीषचक अिसन ािको स्िीकृ ि अवन्िम बजेट प्रविवि गिपचन दचछ ।
छै ठौ महल (... मवहिासम्मको खर्च) मा र्ाुँटिािी ियाि गरििे मवहिासम्मको खर्चलाई प्रविवि गिपचन दचछ ।
बाुँकी महलमा िमशः अवन्िम बजेटबाट र्ाुँटिािी ियाि गरिएको मवहिासम्मको खर्च घटाएि आएको िकमलाई प्रविवि गिपचन दचछ ।
अथच बजेट, सवं र्ि वबदा, उपदािबाट प्राप्त िकम समेिलाई विवियोजि िर्च को जोड जम्मा पवछ उल्लेख गिी सोसमेि जोडी कनल
जम्मा गिपचन दचछ ।
झ) िैदवे शक श्रोि समेि खर्च व्यहोिे गिी बजेट विवियोजि भएको उपशीषचक भएमा यो र्ािमको सट्टा म.ले.प.र्ा.िं. २१३ प्रयोग
गिचपन दचछ ।
ञ) अवन्िम बजेट भन्िाले थपघट भई कायम भएको अवन्िम बजेटलाई जिाउुँदछ ।
४.१५ अथच बजेट खचच कायचतवतध
क) अथच मन्त्रालयबाट सम्बवन्धि खर्च शीषचकमा विकासा हुन्छ । विकासा प्राप्त भएपवछ महालेखा वियन्त्रक कायाचलयबाट विकास
आदेश प्राप्त गिचपन दचछ ।
ख) महालेखा वियन्त्रक कायाचलयबाट विकासा आदेश प्राप्त भएपवछ सेिा वििृि कमचर्ािीको सवन िधाको हकमा अथच बजेटको खर्च शीषचक िं
२७३१४, २७३१२, २७३१३ बाट सम्बवन्धि को.ले.वि.का मार्च ि भक्त
न ािी विकासा वलिपन दचछ । बहालिाला कमचर्ािीको हकमा अथच
बजेटको खर्च शीषचक िं २११२३ ि २११११ मा अवख्ियािी प्राप्त गिी सम्बवन्धि को.ले.वि.का मार्च ि भक्त
न ािी विकासा वलिपन दचछ ।
ग) भक्त
न ािी वदिे को.ले.वि.का.ले सम्बवन्धि कायाचलय मार्च ि भक्त
न ािी वदर्च सोको अवभलेख िाखी प्रवििेदि गिचपन दचछ ।
घ) प्रत्येक कायाचलयले अथच बजेटको छनट्टै आवथचक विििण ियाि गिचपन दचछ ि सोको कायचविवध विवियोजि खर्च सिह हुिछ
े ।
अथच बजेटबाट सेिा वििृत्त कमचर्ािीको उपदाि खर्च गिे कायाचलयले विम्ि बमोवजमको लेखा प्रविवि गिपचन दचछ ।
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू
खर्च शीषचक िं.
विििण
२७३१२ डे. ब.ख. उपदाि खर्च
xxxxx
िे . पारिश्रवमक कि कट्टी
xxxxx
िे .को.ले.वि.का एकल कोष खािा
xxxxx
जम्मा
xxxxx
xxxxx
यसिी िै सेिा वििृत्त कमचर्ािी सवन िधा ि बहालिाला कमचर्ािीको सवन िधा अथच बजेटबाट भक्त
न ािी वदुँदा छनट्टाछनट्टै बजेट उपशीषचक
अिसन ाि सवं र्ि वबदा, औषधी उपर्ाि खर्चको गोश्वािा भौर्ि प्रविवि गिचपन दचछ ।
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५.१ प्रतिबद्धिा लेखा परिचय
कार्ाालर्ले खरिद गर्ापन र्े मालसामार्, पिामर्ा सेवा, सावाजनर्क नर्मााण ि अन्र् सेवाका लानग सेवा प्रदार्कसँग भएको सम्झौता वा
नदइएको आदेर्बाट नसनजात दानर्त्व वा र्ेपाल सिकािले नतर्पान र्े अन्र् कनर्ै दानर्त्व िकमको लेखाङ्कर् एवं प्रनतवेदर्लाई प्रनतबद्धता लेखा
भर्ेि बनन झन्छ । र्गदमा आधारित लेखाङ्कर् भएकाले दानर्त्व लेखाङ्कर् र्गरिर्े ति र्सको लगत कार्म गर्ान पदाछ । िकम भक्त
न ार्ी भए
पश्चात सो लगत अध्र्ावनधक गरिन्छ ।
क) नवनर्र्ोनजत िकम ि र्थाथा खर्ा नबर् निसाब नमलाउर्े आर्ाम (Matching Concept) का रूपमा प्रनतबद्धताको निसाब
िाख्र्पन दाछ । र्स लेखा प्रणालीमा वास्तनवक भक्त
न ार्ीको आधािलाई र्भइ प्रनतबद्धताको आधािमा लेखाङ्कर् गरिन्छ ।
ख) कार्ाालर्मा उपलब्ध भइसके को मालसामार्को मल्ू र् वा उपलब्ध भइसके को सेवा बापतको भक्त
न ार्ी नदर् बाँकी िकम वा सझं ौता
भइ कार्ासम्पन्र् िुर् बाँकी कार्ाको भक्त
न ार्ी बाँकी िकमिरु प्रनतबद्धता िकममा पदाछर्् ।
ग) प्रनतबद्धताको निसाबका लानग परिमानजात र्गदमा आधारित प्रणालीका आधािमा लेखाङ्कर् गर्पान र्े िुन्छ ।
घ) ऋण सम्बन्धी दानर्त्वको लेखा कार्ानवनध परिच्छे द १० नवत्तीर् व्र्वस्था अन्तगात प्रस्तनत गरिएको छ ।
ङ) र्स परिच्छे दमा र्ालन दानर्त्व सम्बन्धी कार्ानवनध समावेर् गरिएको छै र् । जस्तै, कमार्ािी सम्बन्धी दानर्त्व र्स परिच्छे दमा
समाबेर् गरिएको छै र् ।
र्) Below the line Item मा समावेर् गरिर्े कार्ानवनध तथा लेखा नर्र्मिरु र्स परिच्छे दमा प्रस्तनत गरिएको छ । Below the
line item भन्र्ाले प्रोदभावी आधािमा िुर्े लेखाङ्कर् नवनधिरू पदाछर्् । र्स लेखा नवनधलाइा नवत्तीर् नवविणको अनभंन्र्
अङ्ग र्मानर्र्े ति खल
न ासाका (Disclosure) लानग आवश्र्क सर्ू र्ा प्रदार् गदाछ ।
५.२ लेखा नीति
नवगतको कािोबािवाट भक्त
न ार्ी गर्ापन र्े नजम्मेवािी नसजार्ा िुर्न वा नर्कार्को आनथाक श्रोत वनिगामर् िुर्े अवस्थामा दानर्त्व पनिर्ार्
गर्ापन दाछ । र्सका लानग नर्म्र् र्तािरु पिू ा भएको िुर्न पदाछ ।
क) नर्कार्को नवत्तीर् श्रोतको बनििगमर् (Outflow)
ख) सो दानर्त्वलाई िकममा मापर् गर्ा सनकर्े अवस्था
५.३ प्रतिबद्धिाको काययतिति
खर्ा सम्बन्धी नवनर्र्ोजर् सोिी र्ीर्ाक ि सोिी वर्ामा र्ै खर्ा जर्ाउर्े अवधािणा (Matching Concept) अर्रू
न प जर्ाउर्पन र्े िुदँ ा र्गदमा
आधारित लेखालाई परिमानजात गिी त्र्स प्रकृ नतका खर्ालाई प्रनतबद्धता खर्ाका रूपमा पनिर्ार् गर्ान पदाछ । प्रनतबद्धाताको खर्ा पँजन ीगत
प्रकृ नतका मित्वको खर्ालाई अपर्ाईन्छ । र्समा साधािण तथा र्ालन प्रकृ नतका सार्ा खर्ालाई समावेर् गरिदैर् । र्स कािोबािको लगत
तर्ाि गरिन्छ । र्सका लानग प्रनतबद्धता अनभलेख फािम नवकास गरिएको छ । उक्त फािम अर्सन र्ू ी ४ मा नदईएको छ । प्रनतबद्धता नर्धाािण
तथा पनिर्ार्का क्रममा नर्म्र् मापदण्डिरु लागन गरिर्ेछ ।
क) खर्ाका लानग स्वीकृ त खरिद आदेर् पेर् भएको, किाि वा सम्झौता भएको ।
ख) सम्झौता तथा खरिद आदेर्मा िकम स्पष्ट उल्लेख भएको ।
ग) अनख्तर्ाि प्राप्त व्र्नक्तवाट (अनधकाि प्रत्र्ार्ोजर्) प्रनतबद्धता स्वीकृ त गरिएको ।
घ) संलग्र् िकम (खर्ा) रु १००,००० भन्दा मानथ भएको ।
प्रनतबद्धता अनभलेख फािाम भिी खरिद मिार्ाखा वा र्ाखा वा इकाइले आनथाक प्रर्ासर् र्ाखा प्रमख
न माफा त कार्ाालर् प्रमख
न वा
अनधकाि प्राप्त अनधकािी समक्ष पेर् गिी प्रमानणत गिाई िाख्र्न पदाछ । सो फािामसँग खरिद आदेर्, सम्झौता लगार्त सम्बनन्धत कागजात
संलग्र् गर्ान पदाछ । तल उनल्लनखत र्ता/ नर्देर्र् बािेक एक पटक अनभलेख भइसके को प्रनतबद्धता पर्न श्चः संर्ोधर् गर्ा पाइर्े छै र् ।
क) भक्त
न ार्ी गरिसके को वा
ख) खरिद आदेर् वा अन्र् कनर्ै कार्र्न ी रूपमा वाध्र्कािी सम्झौताद्वािा िद्द गरिएको ि प्रनतबद्धतामा उनल्लनखत िकम अनख्तर्ाि प्राप्त
अनधकािीद्वािा उक्त िकम खर्ा र्गर्े गिी नर्णार् भएमा ।
आ.ब.को अन्तमा भक्त
न ार्ी र्भएका प्रनतबद्धताको लगत तर्ाि गिी जाँर् गिी आगामी आ.व. मा नजम्मेवािी सार्ान पदाछ । आगामी आ.व.मा
भक्त
न ार्ीको लानग र्थेष्ट बजेटको प्रवन्ध नमलाउर्न पदाछ । र्वीकिण र्भएको प्रनतबद्धता िद्द भए सिि मानर्र्ेछ ।
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५.४ प्रतिबद्धिाको लेखा प्रतिति

प्रनिबद्धिाको लेखा िथा र्दानित्व

५.४.१ लेखा प्रतिति
र्समा कोर् िकम नवनर्र्ोजर् गदाा लेखा प्रनवनष्ट नर्म्र्ार्सन ाि गर्ापन दाछ –
र्ीर्ाक र्.
XXXXX

नवविण
डे. प्रनतबद्धता खर्ा निसाब खाता
क्रे. प्रनतबद्धता खाता
जम्मा

वास्तनवक भक्त
न ार्ी भएमा लेखा प्रनवनष्ट नर्म्र्ार्सन ाि गर्ापन दाछ –
र्ीर्ाक र्.
नवविण
XXXXX
डे. वास्तनवक खर्ा
क्रे. को.ले.नर्.का एकल कोर् खाता
जम्मा

डे.िकम रू.
XXXXX
XXXXX
डे.िकम रू.
XXXXX
XXXXX

क्रे.िकम रू.
XXXXX
XXXXX
क्रे.िकम रू.
XXXXX
XXXXX

वास्तनवक खर्ाको समार्ोजर् लेखा प्रनवनष्ट नर्म्र्ार्सन ाि गर्ापन दाछ –
र्ीर्ाक र्.
नवविण
डे.िकम रू.
क्रे.िकम रू.
XXXXX
डे. प्रनतबद्धता कोर्
XXXXX
क्रे. प्रनतबद्धता खर्ा निसाब खाता
XXXXX
जम्मा
XXXXX
XXXXX
प्रनतबद्धतालाई लेखाङ्कर् गर्ा आवश्र्क कागजात जस्तै माग फािम, खरिद आदेर्, नबल नबजक, किाि तथा सम्झौता आनदलाई
नलर्पन दाछ ।
५.४.२ भक्त
ु ानी तिन बााँकी लगि ियाि गने तिति
क) भक्त
न ार्ी नदर् बाँकी िकमको िकमा त्र्स्तो िकमको भक्त
न ार्ी नदर् बाँकी िकमको कच्र्ावािी (म.ले.प.फा.र्ं. १८) तर्ाि गर्ान पदाछ । सो
सम्बन्धी आवश्र्क कागजातिरू संलग्र् गर्ान पदाछ ।
ख) भक्त
न ार्ी नदर् बाँकीको कच्र्ावािी श्रावण १५ गतेनभत्र आनथाक प्रर्ासर् र्ाखा प्रमख
न ि अनधकाि प्राप्त अनधकािीले प्रमानणत गिी
अद्यावनधक गर्ान पदाछ । सोको नवविण कोर् तथा लेखा नर्र्न्त्रक कार्ाालर्बाट प्रमानणत गिाउर्न पदाछ ।
ग) नर्मााण कार्ाको भक्त
न ार्ी नदर् बाँकी िकम र्ापी नकताब (म.ले.प.फा.र्.ं १७१) ि अन्र् सम्बनन्धत फािमिरुमा उल्लेख गर्ान पदाछ ।
घ) प्रमानणत भएको प्रस्तनत कच्र्ावािी (म.ले.प.फा.र्ं. १८) लाई आनथाक नवविण साथ तालनक कार्ाालर्मा अनर्वार्ा रूपमा पठाउर्न पदाछ ।
ङ) उक्त कच्र्ावािी तर्ाि गदाा तलब (स्वीकृ त दिबन्दीको), भत्ता, सरूवा भ्रमण खर्ा तथा दैनर्क भत्ता, भाडा, लनगा तथा खाद्य पदाथा,
नबिामी ि बन्दीको नसदा, कनर्ै व्र्नक्त व्र्नक्त, फमा, संस्था वा कम्पनर्सँग भएको संझौता बमोनजमको िकम, दावी प्राप्त भइसके को सेवा
नर्वृत्त सनन वधाको िकम सम्बनन्धत खर्ा र्ीर्ाकमा मात्र खर्ा िुर्े गिी तर्ाि गर्ान पदाछ ।
र्) र्ालन वर्ाको सम्बनन्धत बजेट िकमबाट पग्न र्े देनखएमा मानथ बँदन ा र्ं. मा (ङ) मा उल्लेख भए अर्सन ािका र्ीर्ाकिरुमा मात्र गत वर्ाको
भक्त
न ार्ी गर्ा बाँकी ििेको िकम भक्त
न ार्ी नदर् सनकर्े िुदँ ा सोिी अर्रू
न प भक्त
न ार्ी भएको िुर्पन दाछ ।
५.४.३ िातयत्िको लेखाङ्कन काययतिति
क) आ.व.को अन्तमा प्रत्र्ेक नर्कार्ले बँदन ा र्ं ५.२. मा उनल्लनखत पनिर्ार्को र्ता अर्रू
न प दानर्त्वको लगत तर्ाि गर्ापन दाछ ।
ख) सो लगत कार्ाालर् प्रमख
न बाट प्रमानणत गिाई अद्यावनधक गर्पान दाछ ।
ग) उनल्लनखत नवविण आनथाक नवविणको तर्ािीका क्रममा लेखा नटप्पणीमा खल
न ासा गरिर्पन दाछ ।
घ) र्ससँग सम्बनन्धत लेखा ढाँर्ा अर्सन र्ू ी ५ मा उल्लेख गरिएको छ ।
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खररर्द

परिच्छेद ६

खरिद
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खररर्द

६.१ परिचय
कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गने वा कुनै ननमाशण कायश गने गराउने कायशलाई खररद बनु िन्छ । यस पररच्छे दमा
मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा वा कुनै ननमाशण सम्बन्धी खररदको आन्तररक ननयन्रण व्यवस्थालाई समेत समेनिएको छ ।
खररद कायशको निम्मेवारी खररद महार्ाखा, र्ाखा वा एकाइको हुनेछ । यसले खररद आवश्यकताको पनहचान, लागत अनमु ान तयार र
स्वीकृ नत, खररद योिना तयार, खररद नवनध छनौि गने लगायतका कायशहरू सम्पादन गदशछ ।
६.२ खरिद विवि
सावशिननक ननकायमा तोनकएको अवस्था वा लागत मल्ू यको आधारमा खररद नवनध छनौि गररन्छ । मालसामान, ननमाशण कायश वा अन्य
सेवा खररद गनशु पदाश अन्तराशनिय स्तरको खल
ु ा बोलपर, रानरिय स्तरमा खल
ु ा बोलपर, नसलबन्दी दरभाउपर, सोिै खररद, अमानत, एकमिु
दर नवनध, उत्पादकद्वारा तोनकएको दरमा खररद, नसनमत बोलपरदाताले भाग नलने नवनध, नयााँ नलने परु ानो नदने खररद नवनध, उपभोक्ता
सनमनत मार्श त खररद नवनध अपनाउनु पदशछ । खररद प्रनिया र नवनधलाई सावशिननक खररद ऐन, २०६३ तथा ननयमावली, २०६४ बमोनिम
गनशु पदशछ । खररद कायश प्रवाह तलको नचरमा देखाइएको छ ।
वचत्र ६ खरिद कायय प्रिाह
खररद आवश्यकता
पनहचान र्ाखा महार्ाखाहरु

लागत अनमु ान
तयारी र स्वीकृ नत

खररद नवनध ननधाशरण

बोलपर/ प्रस्ताव मल्ू याङ्कन

बोलपर/ प्रास्ताव स्वीकृ नत

खररद महार्ाखा/ र्ाखा/
एकाइ: खररद नववरण,
अनभलेख, मौज्दात नभडान

प्याके ि ननधाशरण
अनभलेख

खररद योिना तयार

बोलपर/ प्रस्ताव पेर् गने

करार सम्िौता गने
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प्रानवनधक नववरण, आकार,
नडिाइन, स्पेनसनर्के र्न, बिार अध्ययन,
नवगतको खररद अनभलेख

खररद नववरण, पररमाण, प्रकार,
गुणास्तर, समय
अनभलेख

पवू श योग्यता, बोलपर, प्रस्ताव
उपलब्ध गराउने

पवू श प्रस्ताव/ बोलपर बैठक

सम्िौता प्रर्ासनः अनगु मन र
गुणस्तर परीक्षण, मालसामान, सेवा
प्रानप्त
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खररर्द

६.३ लेखाङ्कन प्रविवि
खररदको लेखाङ्कन यसै ननदेनर्काको पररच्छे द ४ मा उल्लेख भए अनसु ार खचश लेखाङ्कन गनशपु दशछ । मालसामान बािोमा रहेको
अवस्थामा भएको नोक्सानीलाई नबमा कम्पनीले स्वीकार गरी भक्त
ु ानी प्राप्त गरे को अवस्थामा रािस्व आम्दानी भए सरह मानी पररच्छे द ८
बमोनिम लेखाङ्कन प्रनवनि गनपशु दशछ ।
६.४ उपभोक्ता/ लाभग्राही समूहको योगदानको लेखाङकन
आयोिनाहरूमा आयोिनाको प्रकृ नत अनरू
ु प स्थानीय उपभोक्ता/ िनता/ लाभग्राहीहरूद्भारा गररएको नगद, वस्तुगत, प्रानवनधक श्रम
लगायतका मल्ू यलाइश आयोिनामा लेखाङ्कन गनशपु दशछ । आयोिनाको प्रकृ नत र्रक रहनाले सो बमोनिमका सम्िौतामा िनसहभानगताको
अर्
ं र्रक र्रक हुन सक्दछ । िनसहभानगता अर्
ं को देहायको कायशनवनध अपनाइश लेखाङ्कन गनशपु दशछ ।
क) सवशप्रथम उपभोक्ता स्थानीय समहू / लाभग्राहीसाँग आयोिना सञ्चालन गनशु अनि योगदानको र्तश प्रनतर्त खल
ु ाइश सम्िौता गनशु
पदशछ ।
ख) आयोिना सम्िौतामा तोनकएको र्तश बमोनिम िनसहभानगताको अनपु ात र अर्
ं यनकन गनपशु दशछ ।
ग) सम्बनन्धत प्रानवनधक कमशचारीबाि आयोिना अवनधमा गररएको नगद, वस्तुगत प्रानवनधक लगायत अन्य योगदानको नववरण
तयार गनशपु दशछ ।
ि) प्राप्त लगतको नववरणको हाल प्रचनलत बिार मल्ू य (Fair Market value) का आधारमा सो योगदानको मल्ू य ननधाशरण गरी
नापी नकताबमा पररमाण, दर र रकम खल्ु ने गरी प्रनवनि गनशपु दशछ ।
ङ) अनधकार प्राप्त अनधकारीबाि सो कायम गररएको मल्ू य स्वीकृ त गराइश लेखा प्रनवनि तयारी गनशपु दशछ ।
च) नगदमा आधाररत लेखा भएकाले योगदानको खचश/ आम्दानी िनाउन नसनकनाले Below the line item मा यसको लेखा
प्रनवनि गनशु पदशछ ।
उदाहरणः कणाशली रािमागशको ननमाशणमा नवननयोिन तर्श बाि रकमको ३ अबश खचश भएको रहेछ । साथै स्थानीयस्तरबाि
१००० िना नागररकहरू ५० नदन बराबर काम गरी श्रमदान गरे छन् । सोही कामको लानग प्रनतनदन प्रनतव्यनक्त ज्याला रू. ३००
रहेछ भने उक्त श्रमदानको मल्ू याङ्कन गरी सो ननकायले लेखा राख्नपु दशछ ।
खचश र्ीर्शक न.ं
xxxxx

नववरण
डे. सावशिननक ननमाणश (१००० * ५० * ३००)
िे . उपभोक्ता समहू को योगदान (Below the line
item)
जम्मा

डे. रकमरु

िे . रकमरु

१,५०,००,०००
१,५०,००,०००
१,५०,००,००० १,५०,००,०००

सरकारी ननकाय र गैर सरकारी संस्थाको संयक्त
ु योगदानमा वा गैर सरकारी संस्थाको लगानीमा सञ्चानलत कायशिममा भएको
खचशको समेत यसै बमोनिम लेखा राख्नु पदशछ ।
६.५ किािको भुक्तानी काययविवि
नेपाल सरकारको मन्रालय र मातहतका कायाशलय तथा संवैधाननक ननकायहरूले चालु तथा पाँिु ीगत प्रकृ नतका सामान, वस्त,ु सेवा
तथा ननमाशण कायश आनद गराउाँदा अवलम्वन गनपशु ने खररद नवनध, राख्नपु ने कागिात तथा प्रनिया यसमा समेनिएको छ । करार
अन्तगशत भएको खचशको भक्त
ु ानी अनसु ार करार रकमको मापन रहन्छ । मालसामान, ननमाशण कायश वा अन्य सेवा खररद गदाश भएको
करार संिौताको गोश्वारा अनभलेख र संिौता अनसु ार छुट्टाछुट्टै सहायक अनभलेख समेत राख्नु पदशछ । यस्तो अनभलेखमा खररद
प्रनियाका मख्ु य मख्ु य नववरण, सिं ौता नमनत, अङ्क, सम्बनन्धत पक्षको नाम, ठे गाना, कायशसम्पादन र पेस्की िमानत नदने बैंकको
नाम, रकम, नदएको नमनत र िमानतको म्याद, सम्िौतामा माइल स्िोन नननित गररएको भए सोको समाप्त हुने अवनध, संिौता
अनसु ार सम्पन्न भएका कायश र भक्त
ु ानीको नववरण, म्याद थप, भेररएसन आदेर् तथा मल्ू य समायोिन िस्ता नवर्यहरू स्पि खल
ु ाई
अनभलेख राख्नु पदशछ ।
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परिच्छेद ७

सम्पत्ति ि त्तिन्सी
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७.१ परिचय
सार्वजनिक निकायको स्र्ानित्र्िा रहेको (Controlled by the Entity) र भनर्ष्यिा त्यस्तो निकायलार्व आनथवक लाभ निलाउिे
(Contributing to Future Economic Benefit) तथा उपयोगी प्रकारको भौनतक र्स्तल
ु ार्व सम्पनि भनिन्छ ।
िेपाल सरकारका सार्वजनिक निकायहरूले िख्ु यतः बजेटिा व्यर्स्था भएको रकिबाट खररि गरी सम्पनिको प्रानि गिवछि् । यस बाहेक
अन्य निकायबाट हस्तान्तरण भएर, र्ैिने िक सहायताबाट सञ्चालि भएका आयोजिािा र्स्तगु त सहायताबाट र्ा टिव की आयोजिाबाट र
कुिै व्यनि र्ा निकायबाट अििु ािका रूपिा पनि सम्पनिको प्रानि हुिगे िवछ ।
७.२ सम्पत्तिको वर्गीकिण
क) सरकारले प्राि गिे नजन्सी सम्पनिको उपयोग र व्यर्स्थापििा सहजताका दृनिकोणले यस्ता सम्पनिलार्व चालु र पुँजु ीगत सम्पनि गरी
िर्ु व प्रकारिा र्गीकरण गररएको छ।
ख) प्रानि हुिासाथ उपयोगिा आर्व एक र्र्वनभत्र उपयोग भर्वसक्िे र्ा सािान्यतया एक र्र्वभन्िा कि अर्नि खप्िे सम्पनिलार्व चालु
सम्पनिका रूपिा नलर्न्छ । चालु सम्पनििा िल्ू यका नहसाबले तोनकएको रकिभन्िा कि िल्ू य पिे सम्पनिलार्व सिेत सिार्ेि गिे
गररन्छ ।
ग) प्रानि हुिासाथ उपयोगिा आउिे भएतापनि एक र्र्व भन्िा बढी अर्नि खप्िे र्ा बहु उपयोगिा आउिे र िल्ू यका नहसाबले तोनकएको
(आनथवक कायवनर्नि नियि र्ा िेपाल सरकारको निणवयबाट) रकिभन्िा बढी िल्ू य पिे नस्थर प्रकारका सम्पनिलार्व पुँजु ीगत सम्पनि र्ा
खप्िे सम्पनिका रूपिा नलर्न्छ ।
घ) िेपाल सरकारको लेखा प्रणालीिा चालु सम्पनिलार्व खचव भएर जािे नजन्सी सािाि र पुँजु ीगत सम्पनिलार्व खचव भएर िजािे नजन्सी
सािािका रूपिा नलर्एको छ ।
७.३ नेपाल सिकािको सम्पत्तिको लेखाङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था
िेपाल सरकारको लेखाप्रणालीिा सम्पनिको लेखाङ्किलार्व नजन्सी स्रेस्ता प्रणाली अन्तगवत रानखएको छ ।
िेपाल सरकारका निकायहरूिा सम्पनिको प्रानि सार्वजनिक खररि सम्बन्िी ऐि तथा नियिार्लीबाट नििावररत खररि सम्बन्िी कायवनर्नि
अर्लम्बि गरी गिपवु िवछ । यस्ता सम्पनिको उपयोग र व्यर्स्थापिका लानग आनथवक कायवनर्नि सम्बन्िी ऐि तथा नियिार्लीको
व्यर्स्थालार्व अर्लम्बि गिपवु िवछ ।
यस पररच्छे ििा िेपाल सरकारका निकायहरूिा सम्पनिको प्रानि र लेखाङ्कि र उपयोग सम्बन्िी व्यर्स्था सिार्ेि गररएको छ । सम्पनि
प्रानि गिाव बजेट खचवको प्रनिया भिे यसै नििेनिकाको खचव लेखाङ्कि पररच्छे ििा उल्लेख भए बिोनजि हुिेछ ।
७.४ साधािण नीत्ति
क) िेपाल सरकारको लेखा िगि आिारिा रानखिे भएकोले सम्पनिको प्रानि तथा हस्तान्तरण सिेत िगि भि
ु ािी र्ा प्रानि भएका बखत िै
लेखाङ्कि तथा लगत तयार गररन्छ ।
ख) िगििा आिाररत लेखाप्रणालीिा सम्पनिको ह्रासकट्टी (Depreciation) लेखाङ्कि गररुँ ििै ।
ग) खचव भएर जािे र खचव िहुिे सम्पनिको लेखापालि छुट्टाछुट्टै खातािा गररन्छ ।
घ) खररि र्ा अन्य िाध्यिबाट प्राि हुिे खचव भएर िजािे सम्पतीको लगत खररि िल्ू य र्ा सम्पनि प्राि हुिे आनिकाररक नर्र्रणिा
उनल्लनखत िल्ू यका आिारिा राख्िपु िवछ ।
ङ) सम्पनिको अपलेखि र्ा निःसगव/ पत्रु (scrap) तथा नबिी सम्बन्िी कायव प्रचनलत आनथवक कायवनर्नि सम्बन्िी ऐि नियििा व्यर्स्था
भए बिोनजि गिवपु िवछ । सम्पनिको अपलेखि, पत्रु (scrap) कायि गररए तथा नबिी भएिा लगत कट्टा गरी अनभलेख अद्यार्निक
गिवपु िवछ ।
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७.५ सम्पत्तिको लेखा िाख्ने िथा सिं क्षण र्गने सम्बन्धी व्यवस्था
क) िेपाल सरकारका सबै निकायको सम्पनिको एकीकृ त नर्र्रण तयार गिे नजम्िेर्ारी िहालेखा नियन्त्रक कायावलयको हो । यसै अिरू
ु प
िहालेखा नियन्त्रक कायावलयले सबै निकायहरूबाट सम्पनिको लगत प्राि गरी िेपाल सरकारको सम्पनिको एकीकृ त नर्र्रण तयार गिवपु िवछ ।
ख) प्रत्येक कायावलयको सम्पनिको उनचत व्यर्स्थापि गिे नजम्िेर्ारी सम्बनन्ित कायावलयको प्रिख
ु को हुन्छ ।
ग) कायावलय प्रिख
ु ले तोके बिोनजि उपलब्िी सञ्चय अनिकृ त र्ा भण्डार अनिकृ त र्ा भण्डार सहायकले सम्पणू व सम्पनिको लेखा
राख्िपु िवछ ।
घ) खचव भएर िजािे कुिै सम्पनिको उपयोग, हस्तान्तरण, नबिी र्ा अपलेखि/ निःसगव गररएको सियिा िै त्यस्तो सम्पनिको अनभलेख
अद्यार्निक गिपवु िवछ ।
ङ) सबै सम्पनिको अनभलेख सम्पनि अनभलेख खाता र्ा नजन्सी खातािा राख्िपु िवछ । खचव भएर िजािे सम्पनिको अनभलेखलार्व
अद्यार्निक गिै जािपु िवछ ।
च) सम्पनिको अनभलेखिा निम्ि बिोनजिका नर्र्रणहरू उल्लेख भएको हुिपु िवछ ।
क) सम्पनिको स्पेनसनिके सि (ब्राण्ड िाि सनहत)
ख) उत्पािि गिे कम्पिीको िाि र िल
ु क
ु
ग) सार्ज र क्षिता
घ) अििु ानित आयु
ङ) सािाि प्राि भएको स्रोत
च) र्ैिने िक सहायताबाट प्राि सम्पनििा राजस्र् छुट भएको भए सोको नर्र्रण
छ) पररिाण
ज) ह्रासकट्टी लागु हुिे भए ह्रास कट्टीको िर
झ) कै नियत
७.६ सम्पत्ति व्यवस्थापन
क) सरकारी सम्पनिको नजम्िा, अनभलेख, लेखाङ्कि, प्रनतर्ेिि, संरक्षण, ििवत सम्भार तथा नललाि नबिी जस्ता कायवको नजम्िेर्ारी
सम्बनन्ित निकायका प्रिख
ु को हुन्छ । निजले यस्तो नजम्िेर्ारी उपलब्घी सञ्चय अनिकृ त, भण्डार अनिकृ त र्ा सहायकलाई अनिकार
प्रत्यायोजि गिव सक्िेछ ।
ख) सरकारी सम्पनिको नहिानििा िहुिे गरी लगत श्रेस्ता सनहत त्यसको सरं क्षण गिे कतवव्य त्यस्तो सम्पनि नजम्िा नलिे सम्बनन्ित किवचारी र
कायावलय प्रिख
े ।
ु को हुिछ
ग) खचव िहुिे सम्पनि तथा नजन्सी िालसािाि र तत् सम्बन्िी श्रेस्ता उपलनब्ि सञ्चय अनिकृ त र्ा भण्डार अनिकृ त र्ा भण्डार सहायकको
नजम्िािा रहिेछ ।
घ) उपलनब्ि सञ्चय अनिकृ त, भण्डार अनिकृ त र्ा भण्डार सहायक िभएको भए कायावलय प्रिख
ु ले तोके को किवचारीले यस्तो कायव गिेछ ।
ङ) प्रानर्निक काििा प्रयोगिा ल्यार्िे नजन्सी िालसािािको हकिा लगत तयार गिाव सम्बनन्ित कायावलयको प्रानर्निक किव चारीबाट जुँचाई
प्रिानणत गराई लगत खडा गिवपु िवछ ।
च) कायावलयिा िौज्िात रहेका िालसािाि िध्ये परु ािा िालसािािको िल्ू य कारणर्ि खल्ु ि िसके को अर्स्थािा प्रचनलत आनथवक
कायवनर्नि नियि बिोनजि त्यस्तो िालसािािको अर्स्था र प्रचनलत बजार िल्ू य सिेत नर्चार गरी िल्ू य कायि गराउिु पिेछ ।
छ) नजन्सी निरीक्षण प्रनतर्ेिििा नललाि गिवपु िे भिी उल्लेख भएका सािािहरु प्रचनलत आनथवक कायवनर्नि नियि बिोनजिको प्रनियाबाट
नललाि नबिी गिवपु िवछ ।
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७.७ वैदेत्तिक सहायिाबाट प्राप्त हुने सम्पत्तिको अत्तिलेख
क) र्ैिने िक सहायताबाट र्स्तुगत सहायताको रूपिा सिेत िेपाल सरकारलार्व नस्थर सम्पनि प्राि हुि सक्छ । यसरी प्राि हुिे सम्पनिको
अनभलेख सिेत प्रचनलत आनथवक कायवनर्नि सम्बन्िी नियि बिोनजि िै राख्िपु िवछ ।
ख) र्ैिने िक सहायता सम्बन्िी सम्झौतािा र्स्तगु त सहायता पनि सिार्ेि भएकोिा त्यसको प्रनतनलनप अथव िन्त्रालयको र्ैिने िक
सहायता सिन्र्य िहािाखाले सम्झौता भएको तीस नििनभत्र िहालेखा नियन्त्रक कायावलयिा पठाउिु पिवछ ।
ग) र्स्तुगत सहायता अन्तगवत प्राि गररएको सहायताको नर्र्रण सम्बनन्ित िातृ पक्षबाट प्राि गरी त्यस्तो र्ैिने िक सहायताको सिन्र्य
गिे आयोजिा सिन्र्य कायावलय र्ा सम्बनन्ित िन्त्रालयले िहालेखा नियन्त्रक कायावलयलाई उपलब्ि गराउिु पिवछ ।
घ) कायावलय र्ा आयोजिाले र्ैिने िक सहायताबाट प्राि हुिे नजन्सी िालसािाि र्ा अन्य कुिै प्रकारको र्स्तगु त सहायता प्राि गरे पनछ
सोको अनभलेख राखी त्यसको जािकारी तालुक िन्त्रालय र्ा सनचर्ालय र्ा आयोग र्ा नर्भाग र िहालेखा नियन्त्रक कायावलयलार्व
पन्र नििनभत्र नििु पिवछ ।
ङ) यसरी जािकारी प्राि भएपनछ िन्त्रालय र्ा नर्भागले सिेत आफ्िो लगत अद्यार्निक गिवु पिवछ ।
च) िहालेखा नियन्त्रक कायावलयले र्ैिने िक सहायता अन्तगवत र्स्तगु त सहायताबाट प्राि नजन्सी िालसिािको नर्र्रण िेपाल
सरकारको के न्रीय आनथवक नर्र्रणिा सिार्ेि गिवपु िवछ । यस्तो िालसिािको निरीक्षण िलेनिका आिैं र्ा सम्बनन्ित
कोलेनिकाबाट गराउिु पिवछ ।
छ) र्ैिने िक सहायता सम्बन्िी सम्झौता अन्तगवत प्राि भएको र्स्तगु त सहायतािा राजस्र् छुट निएको भए सोको नर्र्रण अथव
िन्त्रालयले िहालेखा नियन्त्रक कायावलयिा पठाउिु पिवछ । सम्बनन्ित कायावलयले यसरी र्स्तगु त सहायतािा प्राि भएको राजस्र्
छुटको अनभलेख सिेत अद्यार्निक गरी राख्िपु िवछ ।
ज) िेपाल सरकारले नििावररत राजस्र्को िरिा छुट निई कुिै आयोजिा र्ा कायावलयको िाििा िालसािाि पैठारी गिव स्र्ीकृ नत निएको
भए सो िालसािािको पैठारी लगत सम्बनन्ित आयोजिा र्ा कायावलयले राख्िपु िवछ । त्यसरी पैठारी भएको िालसािाि पनछ
हस्तान्तरण भई िेपाल सरकारको स्र्ानित्र्िा आएिा त्यस्तो िालसािािको नर्र्रण आयोजिा र्ा कायावलयको सहायक खातािा
राखी प्रयोग गिेको िाििािेसी खल
ु ाई राख्िपु िवछ ।
झ) र्स्तुगत सहायता अन्तगवत कुिै एक आयोजिा र्ा कायावलयले िालसािाि प्राि गरी नर्नभन्ि आयोजिा र्ा कायावलयिा त्यस्तो
िालसािाि बाुँडिाुँड र्ा हस्तान्तरण गिे भएिा हस्तान्तरण गिाव प्रनत र्काई िल्ू य, प्राि निनत, िालसािािको नर्र्रण र भन्सार छुट
भए र्ा िभएको व्यहोरा सिेत खल
ु ाउि पिवछ ।
ञ) नििावण कायवको खररििा सपु ररर्ेक्षण तथा नििावण कायवका लागी नलर्िे सर्ारी सािि, िेनसिरी औजार तथा अन्य सम्पनििा कर छुट
निर्व प्राि गिव सनकिे गरी सम्झौता भएको भए सोको अनभलेख सम्बनन्ित कायावलयले र एकीकृ त अनभलेख तयार गरी सम्बनन्ित
नर्भाग र्ा िन्त्रालयले राख्िपु िवछ । सोको जािकारी िलेनिकालार्व सिेत गराउिु पिवछ ।
ट) र्ैिने िक सहायता अन्तगवत प्राि िालसािािहरुको िल्ू याङ्कि गरी आनथवक नर्र्रणिा सिार्ेि गिपवु िवछ ।
७.८ टननकी आयोजना ि सम्पत्तिको लेखाङ्कन
क) र्ैिने िक ऋण/ अििु ािको संझौता अिसु ार नििावण सम्पन्ि गरी िेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गररिे नर्निलाई टिवकी (Turn-Key) िा
आिाररत खररि नर्नि भनिन्छ । टिवकी अन्तगवतको सम्पनिको नडजार्ि, उपयोनगता र कायव क्षिताको काििु ी िानयत्र् सम्बनन्ित
नििावण व्यर्सायीिा निनहत रहिे गिवछ । टिवकी सम्झौतािा जिार्एको प्रनतबद्धता रकिलाई त्यस्तो नर्निबाट प्राि सम्पनिको िल्ू यको
रूपिा आिार नलर्न्छ ।
ख) टिवकीिा आिाररत सम्झौता पश्चात सम्पणू व कायव िातृ निकायबाट िै सञ्चालि हुिे हुिुँ ा यसिा भएको खचव तथा आम्िािीिा िेपाल
सरकारको कुिै सहभानगता रहुँििै ।
ग) टिवकीिा आिाररत आयोजिाको सम्पणू व नििावण कायव सम्पन्ि भए पश्चात िात्र सरकारलाई हस्तान्तरण हुिे हुिुँ ा यसबाट प्राि हुिे
सम्पनिको अनभलेख व्यर्स्थापि गिव र्स्तगु त सहायताको कायवनर्नि अपिाउिु पिवछ ।
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७.९ सम्पत्ति/त्तजन्सीको अत्तिलेख व्यवस्था
क) सम्पनिको लेखाङ्कि गिाव खररि र्ा प्रानिको स्रोतलार्व खचव जिार् प्राि सम्पनिलार्व आम्िािी जिाउिु पिवछ । सम्पनिको
अनभलेखको लानग नििावररत िलेप िारािलार्व िल
ू अनभलेख कायि गिवपु िवछ ।
ख) भण्डारको नजम्िेबारी तोनकएको किवचारीले खचव भएर िजािे सम्पनिका लानग िलेपिा िं ४७ र खचव भएर जािे सम्पनिका लानग
िलेपिा िं ५२ अिसु ारको अनभलेख खाता तयार गरी प्रत्येक सम्पनिका लानग छुट्टाछुट्टै पािािा अनभलेख राख्िपु िवछ ।
ग) नस्थर सम्पनि अनभलेखलार्व सम्पनिको भण्डारण स्थाि तथा आर्श्यकता अिसु ार उनचत कोड सिेतको आिारिा अद्यार्निक गिवपु िवछ ।
घ) सम्पनििा भएको थप/ घट, अपलेखि/ निःसगव र हस्तान्तरणको नर्र्रण अद्यार्निक गरी राख्िपु िवछ ।
ङ) सम्पनिको अनभलेख खातािा सम्पनिको प्रानि हुिुँ ा तयार भएका भौचरका आिारिा खचव िहुिे नजन्सी खातािा सम्पनि खररि र्ा
प्रानिसुँग सम्बनन्ित अनभलेख र्ा प्रिाण सल
ं ग्ि गिपवु िवछ । सम्पनिको अनभलेखिा यसै पररच्छे िको बुँिु ा ि.ं ७.५ को च िा
उनल्लनखत नर्र्रणहरू खल
ु ाउिु पिवछ । यस्तो सम्पनि प्रानिसुँग सम्बनन्ित कागजातहरू छुट्टै िार्ल खडा गरी राख्िपु िवछ ।
७.१० सम्पत्ति/ त्तजन्सीको लेखा प्रत्तवत्ति
सम्पनि प्रानि गरे पनछ सोको भौचर तयार गरी अनभलेख नकतार्िा नर्र्रण चढाउिु पिवछ र प्रत्येक र्र्वको अन्तिा नस्थर सम्पनिको
नर्र्रण अद्यार्निक गिवु र सोको प्रनतर्ेिि तयार गिवपु िवछ । सम्पनिको सिनु चत व्यर्स्थापिको लानग ि.ले.प.िाराि ४५ िेनख ५७ सम्ि
१३ र्टा िारािहरुको प्रयोग गिवपु िवछ । सम्पनिको लेखाङ्किका नििावररत िलेप िारािहरूको प्रयोग निम्ि बिोनजि गिवपु िवछ ।
क) गोश्वारा भौचर तयार गिे (िलेपिाि.ं १०)
ख) अनभलेख नकताब/खातािा प्रनर्नि गिे (िलेपिाि.ं ४७, ५२)
ग) अन्य खाता र िारािहरू तयार गिे (िलेपिाि.ं ४५, ४६, ४८, ५०, ५१, ५३, ५५, ५६)
जिु सक
ु ै प्रकारबाट प्राि भएको सम्पनिलार्व सम्पनिको प्रकार तथा प्रचनलत सम्पनि र्गीकृ त सम्बन्िी व्यर्स्था बिोनजि खचव हुिे र खचव
िहुिे सम्पनििा र्गीकृ त गिवपु िवछ । खचव हुिे सम्पनिलार्व िलेप िाराि ि. ५२ िा र खचव िहुिे सम्पनिलार्व िलेप िाराि िं. ४७ िा
प्रनर्नि गिवु र्ा आम्िािी बाध्िु पिवछ । सम्पनिको लेखाकंि िेहाय र्िोनजि गिपवु िवछ ।
सम्पनिको खररि र्ा प्रानि गिाव नर्नियोनजत रकि खचव लेख्िु पिवछ । त्यसरी खचव लेख्िे कायव खचवको लेखाङ्कििा हुिे भए तापनि त्यो
खचवसुँग िात्र सम्बनन्ित हुिे भएकोले नजन्सी खातािा सम्पनिको अनभलेख राख्िे प्रयोजिका लानग छुट्टै भौचर उठाउिु पिवछ । यस प्रकारको
भौचर उठाउुँिा जिु िीर्वक र्ा स्रोतबाट सम्पनि खररि र्ा प्राि भएको हुन्छ त्यस िीर्वकलार्व डेनबट र सम्पनि अनभलेख गिे जिु खाता र्ा
नजन्सी नकताबिा आम्िािी गररएको हुन्छ सो खाता नकताबलार्व िे नडट गिवपु िवछ । सम्पनिको लेखाङ्किको नर्नि तल प्रस्तुत गररएको छ ।
७.१०.१ र्गोश्वािा िौचि (मलेपफानं.१०) ियाि र्गने
(क) आम्दानीको र्गोश्वािा िौचि
अ) सम्पत्तिको आम्दानी हुुँदा ियाि र्गननपने िौचि
बजारबाट सािाि खररि गिवपु िे नजन्सी िालसािािको खररिको लानग सम्बनन्ित किवचारी र्ा िाखाबाट िाग िाराि
(ि.ले.प.िा.ि.ं ५१) प्राि गरी सोिा अनिकार प्राि अनिकारीको स्र्ीकृ नत नलर्व खररि आिेि (ि.ले.प.िा.ि.ं ४५) सिेत
स्र्ीकृ त गराई र्ा स्र्ीकृ त कायविि र खररि योजिा बिोनजि खररि गिवपु िवछ ।
खररि भर्व प्राि भएका सािािहरु खररि आिेिको स्पेनसनिके सि अिसु ारकै प्राि भएको भिी सम्बनन्ित नर्िेर्ज्ञ र्ा
अनिकारीबाट प्रिानणत गराउिु पिवछ । सम्बनन्ित किवचारीले िालसािाि उपलब्ि भए अिसु ार िानखला प्रनतर्ेिि तयार गरी
प्रिानणत गरार्व सािािको प्रकृ नत अिसु ार खचव िहुिे नजन्सी खाता र्ा खचव भएर जािे नजन्सी खातािा प्रनर्नि गिपवु िवछ ।
(आ) िवन त्तनमानणसुँर्ग सम्बत्तन्धि सम्पत्तिको आम्दानी र्गोश्वािा िौचि
िािौं कुिै भर्ि नििावण गिाव जग्गाको िआ
ु ब्जा बापत रू. ३५,००,०००। कम्पाउन्ड नििावण र्ापत रू. ४,५०,०००।
भर्ि नििावण लागत रू. ६५,००,०००। र सो सम्बन्िी अन्य नििावण खचव रू. ३,५०,०००। सिेत रू. १,०८,००,०००।
लागेको रहेछ भिे सो भर्ि सम्पनि खातािा आम्िािी गिाव निम्ि बिोनजि भौचर तयार गिपवु िवछ ।
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नर्र्रण

नजन्सी खाता
पािा ि.ं

डे.रकि रु

डे. ब.ख.भर्ि नििावण खचव
१,०८,००,०००
िे . सम्पनि अनभलेख (खचव िहुिे
नजन्सी खाता)
भर्ि नििावण िीर्वकबाट प्राि सम्पनिको निम्िािसु ार आम्िािी बाुँनिएको ।
िआ
रु ३५,००,०००
ु ब्जा खचव
कम्पाउन्ड नििावण रु ४,५०,०००
भर्ि नििावण खचव रु ६५,००,०००
अन्य नििावण खचव
रु ३,५०,०००
जम्मा
रु १,०८,००,०००

िे . रकि रु

२९२२१

१,०८,००,०००

यसिा कायव सम्पन्ि भएको प्रिाण कागजातहरूको प्रनतनलनप, जग्गा ििी प्रिाणपजू ाव, कायव सम्पन्ि प्रनतर्ेिि र िापी
नकताब आनि कागजहरू सल
ं ग्ि गिवपु िवछ ।
(इ) सवािी साधनसम्बन्धी सम्पत्तिको आम्दानी र्गोश्वािा िौचि
िािौं, कायावलयले िोटर सार्कल रु १८५,००० िा खररि गररएको रहेछ भिे सोको गोश्वारा भौचर निम्ि अिसु ार
प्रनर्नि गररन्छ ।
खचव िीर्वक
नर्र्रण
नजन्सी खाता
िं.
पािा िं.
२९४११ डे.ब.ख.सर्ारी सािि खचव
िे .सम्पनि अनभलेख (खचव िहुिे नजन्सी
खाता)

डे.रकि रु

िे . रकि रु

१८५,०००
१८५,०००

यसिा खररिको नबल, नबल बक
ु , िताव नकताब जस्ता कागजातहरू संलग्ि गिवपु िे हुन्छ ।
(ई) अन्य सम्पत्तिको आम्दानी र्गोश्वािा िौचि
कायावलयिा प्राि हुिे अन्य सम्पनिहरू आम्िािी गिाव सिेत खचव लेनखिे िीर्वक र सम्पनि अनभलेख खातालार्व डेनर्ट र
िे नडट गिपवु िवछ । उिाहरणको रूपिा िािौ कायावलयिा आर्श्यक एक थाि टेनलिोि सेट रू. २,००० र नप्रन्टर रू.
९,५०० िा खररि गरे को रहेछ भिे सोको लेखा प्रनर्नि निम्ि बिोनजि गररन्छ ।
खचव िीर्वक
नर्र्रण
नजन्सी खाता डे.रकि रु
िं.
पािा िं.
२२३११ डे. ब.ख.कायावलय सम्बन्िी खचव
२,०००
२९५११ डे. ब.ख.िेनसिरी औजार खचव
९,५००
िे . सम्पनि अनभलेख (खचव िहुिे नजन्सी
खाता)
जम्िा
११,५००
कायावलयको लानग आर्श्यक टेनलिोि सेट र नप्रन्टर खररि गरी नजन्सी अनभलेख बाुँनिएको ।
टेनलिोि सेट रू. २,०००
नप्रन्टर
रू. ९,५००
जम्मा
रू. ११,५००

िे . रकि रु

११,५००
११,५००

यसिा टेनलिोि तथा नप्रन्टर खररिको नबल र खररिको निणवयसुँग सम्बनन्ित कागजातहरू सल
ं ग्ि गिवपु िे हुन्छ ।
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(उ) हस्िान्ििण िथा वाह्य सहायिावाट प्राप्त सम्पत्तिको लेखाङ्कन
कायावलयिा बाह्य सहायता र्ा हस्तान्तरणबाट प्राि हुिे सम्पनिहरू आम्िािी गिाव सिेत खचव लेनखिे िीर्वक र सम्पनि
अनभलेख खातालार्व डेनर्ट र िे नडट गिपवु िवछ । उिाहरणको रूपिा िािौ कायावलयिा रू २० लाख िल्ू यको सर्ारी
सािि (जीप) एक थाि बाह्य सहायता स्र्रूप प्राि भएिा सोको लेखा प्रनर्नि निम्ि बिोनजि गररन्छ ।
खचव िीर्वक
नर्र्रण
नजन्सी खाता
पािा िं.
िं.
−−−−
डे. हस्तान्तरण गिे पक्ष र्ा सहायता नििे िातृ पक्ष
−−−−
िे . सम्बनन्ित सम्पती अनभलेख खाता
(……िाताबाट प्राि सम्पनि आम्िािी गररएको)
जम्िा
िोटः हस्तान्तरण भर् आएका िालसािािहरुिा राजस्र् छुट निएको भए सो
राख्िपु िवछ ।

डे.रकि रु

िे . रकि रु

२००००००
२००००००
२०००००० २००००००
कुरा सिेत खल
ु ार्व अनभलेख

ख) सम्पत्तिको खचन जनाउने र्गौश्वािा िौचि
अ) हस्िान्ििण र्गदानको र्गोश्वािा िौचि
कुिै एउटा कायावलयबाट अको कायावलयलाई सम्पनि हस्तान्तरण गरी खचव जिाउुँिा सम्पनि अनभलेख खाता र सम्बनन्ित
निकायको हस्तान्तरण खातालार्व डेनर्ट र िे नडट गिवपु िवछ । उिाहरणको रूपिा िािौ एउटा कायावलयले रू १० लाख िल्ू यको
सर्ारी सािि (कार) एक थाि हस्तान्तरण गरी अको कायावलयलाई पठाएकोिा सोको लेखा प्रनर्नि निम्ि बिोनजि गिपवु िवछ ।
खचव िीर्वक
नर्र्रण
नजन्सी खाता पािा ि.ं डे.रकि रु
िं.
−−−− डे. हस्तान्तररत सम्पती अनभलेख खाता
१००००००
−−−−
िे .हस्तान्तरण गररएको निकायको िाि
(कायावलयको निनत ........ को निणवयािसु ार उनल्लनखत सम्पनि हस्तान्तरण गररएको )
जम्िा
१००००००

िे . रकि रु

१००००००
१००००००

यसिा हस्तान्तरणको निणवय र प्राि गिे निकायले प्राि गरी निएको प्रिाण संलग्ि गिवपु िे हुन्छ ।
आ) त्तस्थि सम्पत्तिको त्तललाम वा त्तबक्री सम्बन्धी व्यवस्था
आनथवक कायवनर्नि ऐि र नियिले तोके को नललाि प्रनिया अपिाई नललाि गिपवु िवछ । नललाि गररएको सािग्रीको
नर्र्रण तयार गरी सम्बनन्ित लगत नकताबबाट लगत कट्टी गिपवु िवछ । नललाि सम्बन्िी िार्ल तथा निणवय संलग्ि गरी
नललािबाट प्राि रकि राजस्र् िानखला गिपवु िवछ । उिाहरणको रूपिा िािौ एउटा कायावलयले रू ४ लाखिा खररि
गरे को सािाि प्रचनलत िल्ू याङकि रू ८० हजार भएकोिा रू १ लाख िल्ू यिा सािाि नललाि गरी रकि प्राि गिावको
लेखा प्रनर्नि निम्ि बिोनजि गिवपु िवछ ।
खचव
नर्र्रण
नजन्सी खाता पािा ि.ं
िीर्वक ि.ं
−−−−
डे. िगि र्ा चेक
डे.सम्पनिको िल्ू य ह्रास (िोक्सािी)
−−−−
िे .सम्बनन्ित सम्पनि अनभलेख खाता
( कायावलयको निनत ........ को निणवयािसु ार नललाि भएका सम्पनिहरू खचव जिाएर्को)
जम्िा
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४०००००
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यसिा नललाि नबिीसुँग सम्बनन्ित निणवय र नललाि सकारे को कागजात सल
ं ग्ि गिवपु िे हुन्छ ।
उल्लेनखत िगि र्ा चेक रकि सम्बनन्ित राजस्र् खाता जम्िा गिाव निम्ि बिोनजिको लेखा प्रनर्नि गिपवु िवछ ।
खचव िीर्वक
िं.

नर्र्रण

नजन्सी
खाता
पािा िं.

डे.रकि रु

−−−−
डे. एकल कोर् खाता
१०००००
−−−−
िे . िगि र्ा चेक
(नललािबाट प्राि िगि र्ा चेक राजस्र् खातािा जम्िा गररयो)
जम्िा
१०००००
राजस्र् आम्िािी जिाउुँिा तयार गिवपु िे गोश्वारा भौचर पररच्छे ि ८.७.२ बिोनजि हुिछ
े ।
(इ) त्तस्थि सम्पत्ति अपलेखन/त्तनिःसर्गन/पत्रन त्तमन्हा र्गने

िे . रकि रु

१०००००
१०००००

क) भण्डार प्रिख
ु ले नजन्सीिा रहेका सम्पणू व सािािको नर्र्रण तयार गिपवु िवछ । नजन्सी निरीक्षणबाट काि िलाग्िे भई
नललाि नबिी गिवपु िे िेनखएका िालसािािको हकिा नजन्सी निरीक्षण प्रनतर्ेिि प्राि गरी आनथवक कायवनर्नि
नियिार्ली बिोनजि नललाि नबिी सम्बन्िी कारर्ाही अनघ बढाउिपु िवछ । नजन्सी निरीक्षण गिव प्रनर्निक सहयोग
सिेत नलिपु िवछ ।
ख) नस्थर सम्पनिलाई अपलेखि/ निःसगव गिाव र्ा पत्रु कायि गिाव प्रचनलत आनथवक कायवनर्नि नियिहरूिा भएको
व्यर्स्था बिोनजिको प्रनिया परू ा गरी अनिकार प्राि अनिकारीको स्र्ीकृ नत नलिु पिवछ । भण्डार िाखाले काि
िलाग्िे िालसािािलाई नजन्सी सचू ीबाट हटाउि प्रानर्निक सल्लाह अिसु ार निःसगव गिवपु िवछ ।
ग) सम्पनि नबिी गिाव प्राि भएको रकि राजस्र् खातािा जम्िा गिवपु िवछ ।
घ) सम्पनिको िोक्सािी र्ा घाटा हुिबाट रोक्िका लानग सरु क्षात्िक उपायस्र्रूप सम्पनिको यथोनचत नबिा गराउिु
पिवछ । नबिा प्रयोजिको लानग सिय सियिा प्रनतस्थापि सचू ी तयार गरी आर्श्यकता अिसु ार सम्पनिको पिु ः
िल्ू याङ्कि सिेत गिपवु िवछ ।
ङ) कुिै सम्पनिको घाटा/ िोक्सािी भएको अर्स्थािा ती सम्पनिको नबिा गराएको भए नबिा कम्पिीबाट सोको िाबी
गरी िल्ू य प्रानि गिवपु िवछ । यसका लानग भण्डार िाखाले नर्र्रण अद्यार्निक गिपवु िवछ । यस्तो नर्र्रणिा नबिा
रकि र नबिा िाबी गिव सनकिे अर्स्था र्ा अन्य ितवहरू उल्लेख गिवपु िवछ ।
च) सम्पनिको घाटा र्ा िोक्साि भएको सम्पनि नबिा प्राि भएपनछ आर्श्यक स्र्ीकृ नत नलर्व अनभलेखबाट हटाउिु
पिवछ । यसरी प्राि भएको नबिा रकि राजस्र् खातािा िानखला गिपवु िवछ ।
छ) नजन्सी अपलेखि/ निःसगव/ निन्हा गिवपु िे अर्स्थािा अनिकार प्राि अनिकारीबाट निणवय गराउिपु िवछ । यस
प्रयोजिका लानग ि.ले.प.िा.ि.ं ५० भरी सम्बनन्ित नजन्सी खाताबाट घटाउिपु िवछ ।
ज) नजन्सी िाखाले निःसगव गिाव िईु प्रनत भण्डार सिायोजि भौचर तयार गरी सक्कल प्रनत नजन्सी खातािा राख्िे र
िोस्रो प्रनत नबि काडव अद्यार्निक गिवको लानग पठाउिपु िवछ ।
झ) नस्थर सम्पनि अपलेखि/ निन्हा/ निःसगव गिावको भौचर निम्ि अिसु ार प्रनर्नि गिवपु िवछ –
खचव िीर्वक
नर्र्रण
नजन्सी खाता पािा ि.ं
डे.रकि रु
िं.
−−−−
डे. निःसगव/अपलेखि गररएको सम्पती
अनभलेख खाता
−−−−
िे . निःसगव/अपलेखि खाता
(कायावलयको निनत ... को निणवयािसु ार उनल्लनखत सम्पनि निःसगव/अपलेखि गररएको )
जम्िा
87
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यसिा निःसगव, अपलेखि र्ा निन्हा गिे निणवयसुँग सम्बनन्ित कागजातहरू संलग्ि गिपवु िे हुन्छ ।
(इन) खचन िएका मालसामानको अत्तिलेख
क) िालसािाि प्रयोगकताव र्ा िाग गिे िाखाले िाग गररएको सािािको नजन्सी निकासी िाराि अनिकार प्राि
अनिकारीबाट स्र्ीकृ त गराई भण्डार िाखािा पठाउिु पिवछ ।
ख) भण्डार िाखाले स्र्ीकृ त िाग िाराि प्राि गरे पनछ सक्कल प्रनत आिूसुँग राख्िपु िवछ । जसिध्ये सक्कल प्रनत
नजन्सी प्रनर्निको लानग र िोस्रो प्रनत नबि काडव अद्यार्निक गिवको लानग राख्िपु िवछ ।
ग) स्र्ीकृ त िाग िारि प्राि भएपनछ सािाि प्रिाि गरी सोको आिारिा नजन्सी खातािा खचव जिाउिु पिवछ ।
िालसािाि खचव जिाउिा पनहला प्राि भएका सािािलाई पनहला खचव जिाउिपु िवछ ।
घ) भण्डार िाखाले िालसािाि खचव भएपनछ सोको नर्र्रण तत्काल तयार गिपवु िवछ ।
ङ) नस्थर सम्पनि प्रयोग गिे गरी कुिै किवचारीलार्व नजम्िा नििे गरी सािाि खचव जिाउुँिाको गोश्वारा भौचर
निम्िािसु ार हुन्छ ।
िािौ,ुँ भण्डार िाखाले खचव भएर िजािे नजन्सी खातािा िानखला भएको सम्पनि स्र्ीकृ त िाग िाराि बिोनजि
कुिै िाखा र्ा व्यनिलाई प्रयोग गिव निुँिा तपनिल बिोनजि अनभलेख राख्िपु िवछ । उिाहरणका लानग रु
१००००.०० को १ थाि अनिस टेर्ल िा.स.ु राि प्रसाि अयावल (किवचारी प्रिासि िाखा) ले प्रयोग गिे गरी
स्र्ीकृ त िाग िाराि बिोनजि निुँिाको लेखा प्रनर्नि निम्िािसु ार गिवपु िवछ –
खचव िीर्वक
नर्र्रण
नजन्सी खाता
ि.ं
पािा ि.ं
xxxx
डे. नजन्सी सहायक खाता (िा.स.ु राि
प्रसाि अयावल, किवचारी प्रिासि
िाखा)
xxxx
िे . खप्िे नजन्सी सािािको खाता
(ि.ले.प.िा. िं ४७)
जम्मा

डे.रकि रु

िे . रकि रु

१००००

१००००
१००००

१००००

(उ) खचन िएि जाने वा उपयोर्ग िएका सम्पत्तिको अत्तिलेख
खचव हुिे नजन्सी िालसािाि नजन्सी खातािा िानखला भर्वसके पनछ उपयोग गिाव िाग िाराि स्र्ीकृ त गरार्व सोको
अनभलेख अद्यार्निक गिपवु िवछ । यसका लानग निम्ि अिसु ारको गोश्वारा भौचर तयार गिवपु िवछ ।
खचव िीर्वक
नर्र्रण
नजन्सी खाता डे.रकि रु िे . रकि रु
िं.
पािा िं.
−−−− डे. सम्बनन्ित सम्पनि अनभलेख खाता आम्िािी िहल
−−−−
िे . सोही खाताको सम्पनि खचव िहल
(स्र्ीकृ त िाग िाराि अिसु ार सािाि निई खचव भएर जािे खाताको खचव िहलिा जिार्एको
जम्िा
७.१०.२ अत्तिलेख खािा
नजन्सी सम्पनिको आम्िािी जिार्सके पनछ खचव भएर जािे सािािको हकिा िलेपिा िं ५२ र खचव िभएर िजािे सािािको
हकिा िलेपिा ि.ं ४७ िा अनभलेख जिाउिु पिवछ ।
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क) खचव भएर िजािे नजन्सी खाता (िलेपिा िं. ४७)
गोश्वारा भौचरिा प्रारनम्भक अनभलेख जिार्एका िालसिािहरू खप्िे प्रकृ नतका भए यस खाताको छुट्टाछुट्टै
पािािा प्रनर्नि गिपवु िवछ । यस्तो अनभलेख खाता १० र्र्वसम्ि पररर्तवि गिवु हुिुँ िै , एउटै राख्िु पिवछ ।
ख) खचव भएर जािे नजन्सी खाता (िलेपिा ि.ं ५२)
गोश्वारा भौचरिा प्रारनम्भक अनभलेख जिार्एका िालसिािहरू चालु प्रकृ नतका भए यस खाताको छुट्टाछुट्टै
पािािा प्रनर्नि गिपवु िवछ । यस्तो अनभलेख खाता प्रत्येक र्र्वका लानग तयार गररन्छ । र्र्वको अन्तिा सािािको
िौज्िात बाुँकी रहेिा आगािी र्र्वका लानग नजम्िेबारी सािवु पिवछ ।
७.१०.३ अन्य खािा िथा फािामहरू
क) खरिद आदेि (मलेपफा नं. ४५)

ख)

र्ग)

घ)

ङ)

च)

छ)

खररि गिपवु िे िालसािाि र्ा सम्पनिको लानग िाग िाराि स्र्ीकृ त भएपनछ तीि प्रनत खररि आिेि तयार गरी सम्बनन्ित
आपनू तवकतावलार्व िईु प्रनत पठाउिपु िवछ । सोको एक प्रनत सािाि आपनू तव गिाव आपनू तवले सािािको बीजक साथ पेि
गिवपु िवछ । खररि आिेिलार्व नसलनसलेर्ार रूपिा अनभलेख गिपवु िवछ ।
दात्तखला प्रत्तिवेदन (मलेपफा नं. ४६)
बजारर्ाट खररि भई आएका सािािहरूको खचव हुिे र्ा िहुिे खातािा िानखला गिवु पर्ू व िानखला प्रनतर्ेिि िाराि भिवु
पिवछ । नजन्सी सािािको खाता पािा िं. उल्लेख गरी सो आिारिा सम्बनन्ित खातािा प्रनर्ि गिपवु िवछ ।
हस्िान्ििण फािाम (मलेपफा न.ं ४८)
एक निकायबाट अको निकायिा िालसिाि पठाउिपु रे िा हस्तान्तरण िाराि ३ प्रनत भिपवु िवछ । एक प्रनत आफ्िो
कायावलयिा राख्िे । बाुँकी २ प्रनत सािािसुँगै सािाि प्राि गिे कायावलयिा पठाउिपु िवछ । प्राि भएको सािाि जाुँच गरी
िानखला प्रनतर्ेिि भरी िानखला गिवपु िवछ । खप्िे सािाि भए िलेपिा ि.ं ४७ र खचव भएर जािे सािाि भए िलेपिा ि.ं ५२
िा आम्िािी जिाई सोको छाुँयाप्रनत सनहत एक प्रनत हस्तान्तरण िाराि सािाि पठाउिे निकायलाई पठाउिु पिवछ ।
तिपश्चात िात्र खचव जिाउि पार्न्छ । िलेपिा ि.ं ४८ अनभलेख खाता तथा िाराि िबु ैको रूपिा प्रयोग हुन्छ ।
हस्तान्तरण भई गएको सािाि पिु ः निताव भर् प्राि हुि आएिा नजन्सी आम्िािी बाुँध्िु पिवछ । निताव पठाउिे कायावलयले
हस्तान्तरण िाराि सनहत निताव पठाएकोिा िानथ उल्लेनखत कायवनर्नि परू ा गिपवु िवछ ।
त्तन:सर्गन/ त्तमन्हा फािाम (मलेपफा नं. ५०)
कायावलयले नललाि गरे का र्ा नियिािसु ार निन्हा गरे का िालसािािको अनभलेखका लानग नजन्सी निःसगव निन्हा िारि
प्रयोग गिवपु िवछ । यसिा परल िल्ू य र हालको िल्ू य सिेत उल्लेख गरी यो िाराि पणू व रूपिा भिवु पिवछ । यो िाराि तयार
गररसके पनछ निःसगव र निन्हा भएका िालसािाि गोश्वारा भौचर तयार गरी सम्बनन्ित अनभलेख खाताबाट लगत कट्टा
जिाउिु पिवछ ।
मार्ग फािाम (मलेपफा न.ं ५१)
बजारबाट िालसािाि खररि गिव र्ा नजन्सी खातािा िानखला भर्सके को र्स्तु उपयोग गिवका लानग िाग िाराि प्रयोग
गिवपु िवछ । खररि गिपवु िे सािािको लानग िाग िाराििा नजन्सी खाता पािा ि.ं उल्लेख गिवु पिैि भिे आम्िािी भर्सके को
सािाि उपयोग गिपवु िाव िाराििा नजन्सी खाता पािा िं. सिेत उल्लेख गरी सम्बनन्ित खातािा प्रनर्नि गिवपु िवछ । िाग
िारािको अनभलेख नसलनसलेर्ार रूपिा राख्िपु िवछ ।
घि जग्र्गाको लर्गि त्तकिाब (मलेपफा न.ं ५३)
कायावलयको िाििा घर र्ा जग्गा र्ा िर्ु ै प्राि हुिुँ ा सोको नकनसि, िल्ू य, स्थाि, ििीको िाि, क्षेत्रिल, िक्सा नसट ि.ं ,
नकिा ि.ं प्राि भएको निनत सिेत खल
ु ाई लगत अनभलेख राख्िपु िवछ ।
सम्पत्ति िाडामा त्तलने/त्तदने खािा (मलेपफा नं. ५५/५६)
कुिै निकायले निजी सम्पनि आफ्िो प्रायोजििा भाडािा नलिपु िे र्ा आफ्िो स्र्ानित्र्को सम्पनि भाडािा नििपु िे भएिा
िििः िलेपिा ि.ं ५५ र ५६ िा अनभलेख राख्िपु िवछ । कायावलयिा रहेको सम्पनि कुिै कायावलय र्ा व्यनिलाई भाडािा
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निुँिा ि.ले.प.िा.िं. ५५ िा अनभलेख राख्िपु िवछ । अन्य कुिै व्यनि, निकाय र्ा कायावलयबाट कुिै नजन्सी सम्पनि र्ा िेनसि
औजार भाडािा नलएकोिा सोको नर्र्रण ि.ले.प.िा.ि.ं ५६ िा चढाई अनभलेख अद्यार्निक गरी राख्िपु िवछ ।
७.११ त्तस्थि सम्पत्तिको त्तबमाको लेखाङ्कन
नबिा गररएका सबै सम्पनिको अनभलेख खल
ु ाएर अद्यार्निक गरी राख्िपु िवछ । नििावण भर् सके को सार्वजनिक सम्पनि जस्तैः सडक,
पल
ु , िहर, नर्द्यतु गृह, भर्ि तथा सर्ारी सािि एर्ि् िेनसिरी उपकरण आनिको नबिा खचव र तेश्रो पक्षको िानयत्र् नबिाको भि
ु ािी
गिाव कनत अर्निको लानग कुि नबिा कम्पिीसुँग, के कनत रकिको नबिा गररएको हो भन्िे व्यहोरा नबिा गिव स्र्ीकृ नत प्रिाि गिे
पिानिकारीको निणवय/ आिेि बिोनजि अनभलेख अद्यार्निक गरे र राख्िपु िवछ ।
नबिा िनर्करण गिाव कनत अर्निको लानग कुि नबिा कम्पिीसुँग, के कनत रकिको नबिा गररएको हो ? नबिा गिव स्र्ीकृ त प्रिाि गिे
पिानिकारीको निणवय/ आिेि सिार्ेि भएको हुिपु िवछ । नििावण सम्पन्ि भर्सके का र्ा चालु अर्स्थािा रहेका सम्पनिको नबिा खचव
सक
ं े त ि.ं २२२१३ बाट लेख्िपु िवछ ।
नििावणानिि सम्पनिको नबिा गिपवु िाव सो सम्पनि नििावणको अर्स्थािा भएकोिा जिु खचव िीर्वकबाट नििावण खचव लेनखिे हो सोही खचव
िीर्वकबाट नबिा खचव सिेत लेखाङ्कि गिपवु िवछ । नबिा गररएको नििावण कायवको ठे क्काको म्याि थनपएको भए सो अिरुु प नबिा अर्नि
सिेत थप भएको हुिपु िवछ ।
७.१२ त्तस्थि सम्पत्तिको िौत्तिक पिीक्षण
कायावलयको भण्डार िाखािा रहेको सबै प्रकारको िालसािािको कायावलय प्रिख
ु ले तोके अिसु ार भौनतक परीक्षण कायव गराउिु
पिवछ । कायावलय प्रिख
ु र्ा निजले तोके को व्यनिले कनम्तिा र्र्वको एक पटक सम्पणू व सम्पनिको भौनतक परीक्षण गिपवु िवछ ।
भौनतक परीक्षण/ निरीक्षण गिाव िालसािाि बढी/ घटी प्राि भएिा त्यस्ता िालसािािको प्रनतर्ेिि कायावलय प्रिख
ु लाई निई सोको
प्रिानणत गरी नलई िात्र सिायोजि गिवपु िवछ । भौनतक परीक्षण गिाव चालु अर्स्थािा रहेका, ििवत गिपवु िे तथा नललाि नबिी र्ा निन्हा/
अपलेखि/ निःसगव गिवपु िे सम्पनिको नर्र्रण तयार गिपवु िवछ ।
भण्डार िाखाले भौनतक परीक्षण पश्चात सम्पणू व नर्र्रण खल
ु ेको प्रनतर्ेिि कायावलय प्रिख
ु सिक्ष पेि गिपवु िवछ । त्यसको लानग खचव हुिे
सािाि तथा िहुिे सिािको नजन्सी निरीक्षण िाराि (िलेपिा ि.ं ४९) को प्रयोग गिपवु िवछ ।
७.१३ त्तबन काडन
नबि काडवले प्रत्येक सािािको भौनतक अर्स्थाको नचत्रण गिवछ । प्रत्येक र्र्व सािािको बेग्लाबेग्लै नबि काडव तयार गररन्छ । नबि काडवले
सािािको नर्र्रण र त्यसको सािाि थप गिाव र्ा सािाि निष्कािि गिाव नबि काडविा सािािको पररिाण थप्िे र्ा घटार्िे गररन्छ ।
भौनतक परीक्षण गिाव नबि काडविा उल्लेनखत पररिाण र भण्डारिा रहेको र्ास्तनर्क सािािको गन्ती गरी नर्र्रण तयार गररन्छ । सािाि
बनु झनलिे पक्ष सिेतको नर्र्रण उल्लेख गिपवु िवछ । नबि काडवको िििु ा अिसु चू ी ७ अिसु ार हुिेछ ।
७.१४ सम्पत्ति/ त्तजन्सीको प्रत्तिवेदन
क) सम्पत्ति/ त्तजन्सीको वात्तषनक प्रत्तिवेदन (मलेपफान.ं ५७)
नजन्सी सािािको भौनतक अर्स्था र पररिाण गणिा गरी ि.ले.प ५७ नजन्सीको र्ानर्वक नर्र्रण तयार गिपवु िवछ ।
ज) त्तजन्सी त्तनिीक्षण प्रत्तिवेदन
सािािको अर्स्था र भौनतक अर्स्था जाुँच गरी िल्ू य सिेत प्रनतर्िििा अद्यार्निक गरी तोनकएको सिय र निकायिा प्रनतर्ेिि पेि
गिवपु िवछ । त्यसको लानग खचव हुिे सािाि तथा िहुिे सिािको नजन्सी निरीक्षण गिाव ि.ले.प. ४९ लाई छुट्टाछुट्टै प्रयोग गिवपु िवछ ।
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८.१ परिचय
नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने कर, अन्य राजस्व तथा बेरुजु असल
ु ी रकमलाई राजस्वको रुपमा ललइन्छ । असल
ु ी गने तररकाको आधारमा
राजस्व रकमलाई लगती र हसवली गरी दईु लकलसमले समेत वगीकरण गनन सलकन्छ । यस पररच्छे दमा राजस्व लेखा नीलत, प्रालप्तका आधार
तथा लेखाङ्कन लवलधलाई समेलिएको छ ।
८.२ साधािण नीति
क) राजस्व भन्नाले नेपाल सरकारले प्रचललत काननु बमोलजम सङ्कलन गरे को नगद वा सो सरहको प्रालप्त (Cash & Cash
Equivalent) लाई सम्झनु पदनछ ।
ख) राजस्व प्रालप्तलाई कुल रकममा (Gross Amount) लेखाङ्कन गररन्छ । राजस्व लितान रकमलाई राजस्व प्रालप्तसँग खदु लहसाब
(Net-Off) गरी लेखाङ्कन गररँ दनै ।
ग) राजस्व तिन को बैंलकङ्ग कारोबार एकल खाता कोष प्रणाली अन्तगनत सञ्चालन गररन्छ ।
घ) आन्तररक रुपमा प्राप्त हुने राजस्वको अलतररक्त वैदले िक अनदु ानलाई पलन राजस्व सरह लेखाङ्कन एवम् प्रलतवेदन गररन्छ ।
ङ) राजस्व लेखा सम्बन्धी कायनलवलध यस लनदेलिकामा उल्लेख भएकोमा यसै बमोलजम र उल्लेख नभएकाको हकमा एकल खाता
कोष प्रणाली सञ्चालन लनदेलिका, २०७२ को भाग ४ मा उल्लेख गरे बमोलजम हुनछ
े ।
च) राजस्व लेखाका लालग िीषनक उपिीषनकहरुको व्यवस्था नेपाल सरकारको आलथनक सङ्के त तथा वगीकरण र व्याख्या, २०६७
बमोलजम हुनेछ ।
८.३ िाजस्व वर्गीकिण
राजस्वको प्रकृ लतको आधारमा कर राजस्व र अन्य राजस्व साथै असल
ु गने तररकाको आधारमा लगती र हसवली गरी दईु लकलसमले
वगीकरण गनन सलकन्छ ।
८.३.१ कि िाजस्व
प्रत्यक्ष रुपमा कुनै सेवा वा वस्तु प्रदान नगरी काननु बमोलजम नागररकहरुबाि असल
ु गररने रकमलाई कर राजस्व सम्झनु पदनछ ।
नेपाल सरकारले यस प्रकारको राजस्व सङ्कलन गरे बापत प्रत्यक्ष रुपमा करदाताहरुलाई कुनै सेवा उपलब्ध गराउँदनै । भन्सार
महिल
ु , अन्तःिल्ु क, आयकर, मल्ू य अलभवृलि कर, सवारी साधन कर, घर जग्गा बहाल कर, सम्पलि कर आलद कर राजस्व
अन्तगनत पदनछन् ।
८.३.२ अन्य िाजस्व
सबै प्रकारको दस्तरु , सेवा िल्ु क, रोयल्िी, लाभाांि, साँवा ब्याज लगायत प्रचललत काननु बमोलजम असल
ु गररने सबै िल्ु क
समेतलाई अन्य राजस्व सम्झनपु छन । सरकारले कुनै सेवा प्रदान गरे बापत प्राप्त हुने रकम, काननु बमोलजम गररएको दण्ड जररवाना
वा जित र सरकारी सम्पलि लबक्री तथा लगानीबाि प्राप्त हुने प्रलतिल जस्ता राजस्वहरु यस अन्तगनत पदनछन् ।
८.४ लेखा नीति
क) राजस्व प्राप्त गने लनकायले प्राप्त गरे को राजस्व तत्काल लेखाङ्कन गनपनु दनछ ।
ख) नगदमा आधाररत लेखाप्रणाली अनसु रण गररएकोले उठ्न बाँकी राजस्वको आम्दानी जनाउनु पदैन । तर सम्बलन्धत लनकायले
सोको लगत राख्नपु दनछ ।
ग) अनदु ान रकम प्रालप्तको आधार मानी प्रालप्तको लेखाङ्कन गननपु दनछ ।
घ) राजस्वको लेखाङ्कन नेपाली मद्रु ामा गररन्छ ।
ङ) राजस्व तथा वक्यौता रकम, नगद, चेक, बैंक दालखला, ड्रािि वा अन्य माध्यमबाि प्रालप्त गनन सलकनेछ ।
च) चेक मािन त प्राप्त भएको रकम बैंक दालखला गरी सरकारी कोषमा दालखला भएको लमलतमा राजस्व लेखाङ्कन गररन्छ ।
छ) नेपाल सरकारबाि लनणनय भएमा लवद्यतु ीय माध्यमबाि प्राप्त हुने राजस्वको पलन लेखाङ्कन एवम् प्रलतवेदन गनपनु दनछ ।
ज) अलिम रुपमा प्राप्त भएको राजस्वको हकमा आम्दानी भए सरह मानी लेखाङ्कन तथा प्रलतवेदन गररन्छ ।
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८.५ िाजस्व लेखाको तजम्मेवािी
राजस्वको लेखा राख्ने वा राख्न लगाउने लजम्मेवारी राजस्व आजनन गने लनकायका अलधकार प्राप्त अलधकारीको हुनेछ । लगती तथा
हसबली राजस्व आम्दानी दालखला गरी स्वीकृ त ढाँचामा लेखा अद्यावलधक गरी राख्नपु ने छ ।
८.६ िाजस्व लेखाङ्कन तवतध
क) काननु ले तोके बमोलजम वा अलधकार प्राप्त अलधाकारीबाि लनधानरण भए बमोलजमको राजस्व उठाउने लजम्मेवारी सम्बलन्धत
लनकायको हुनेछ ।
ख) नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सम्पणू न राजस्व रकम सम्बलन्धत लजल्लाको कोष तथा लेखा लनयन्रक कायानलयको नाममा सरकारी
कारोबार गने बैंकमा खोललएको रकम जम्मा गनन मार लमल्ने (Non इperative) राजस्व खातामा दालखला गनपनु दनछ ।
ग) सांकलन भएको राजस्व रकम र उठ्न बाँकी राजस्व रकमको लगत तयार गरी लेखा अध्यावलधक गरी राख्नपु दनछ ।
घ) नगद (चेक तथा ड्राफ्ि समेत) वा बैंक भौचरको रुपमा राजस्व प्राप्त गरे पलछ आम्दानी रलसद लदनपु दनछ ।
ङ) आम्दानी रलसद लसललसलेवार रुपमा नदोहोररने गरी रलसद नां. छालपएको हुनपु दनछ । आम्दानी रलसद प्रयोग गदान रलसद लनयन्रण
खाता राखी सोबाि लनकासा ललएर मार गनपनु नेछ । नेपाल सरकारले स्वीकृ त गरी लागु गररएका कम््यिु र सफ्िवेयरमा आधाररत
प्रणालीको प्रयोग गरी राजस्व सङ्कलन गने व्यवस्था गररएको खण्डमा प्रणाली (System) बाि जारी हुने रलसदलाई समेत मान्यता
लदईएको छ । रद्द गररएको रलसद ठे ललमा सांलग्न गरी राख्नपु दनछ ।
च) कायानलयमा नगद वा बैंक भौचरको रुपमा राजस्व प्राप्त भएपलछ म.ले.प.िा.नां. १० क को ढाँचामा राजस्वको गोश्वारा भौचर तयार
गरी राजस्व िीषनक खल्ु ने गरी सम्बलन्धत मलेपिारमहरु २३, १०८ क, १०८ ख र १०८ मा प्रलवलि गनपनु दनछ ।
छ) नगद प्राप्त रकम सोही लदन वा सोको भोललपल्ि वा तोलकएको अवलधलभर मलेपिा नां. १०९ तयार गरी राजस्व खातामा बैंक
दालखला गननपु दनछ ।
ज) कायानलयमा प्राप्त भएको तर दालखला हुन बाँकी चेक तथा ड्राफ्िको लगत राखी अनगु मन गननपु ने छ ।
झ) राजस्व आम्दानीको कोषको अवस्था, राजस्व सांकलन खाता र एकल कोष खातामा रहेको राजस्व रकम लभडान गरी िरक भएमा
बैंक लहसाब लमलान लववरण (म.ले.प.िा.नां. १५क) तयार गननपु दनछ । राजस्व आजनन गने कायानलयको दईु वा सो भन्दा बढी
बैंकहरूमा खाता रहेकोमा राजस्वको बैंक लहसाब लववरण समायोजन िाराम (एकल खाता कोष प्रणाली सञ्चालन लनदेलिका,
२०७२, अनसु चू ी ४५) तयार गनपनु दनछ ।
ञ) गत आ.व.को नगद मौज्दात चालु आ.व.मा दालखला भएमा सोको प्रलतवेदन तयार गननपु दनछ । जनु जनु राजस्व िीषनकमा नगद
जम्मा गनन बाँकी लथयो सोही िीषनकमा यस आ.व.मा बैंक दालखला गननपु दनछ ।
ि) कर राजस्वसँग सम्बलन्धत बेरुजु असल
ु उपर भएमा सम्बलन्धत कर राजस्व िीषनकमा र अन्य राजस्वसँग सम्बलन्धत बेरुजु भए बेरुजु
िीषनकमा लेखाङ्कन गननपु दनछ ।
ठ) सरकारको राजस्व रकम बक्यौता भएको खण्डमा लनयम बमोलजम जररवाना समेत असल
ु हुदँ ा असल
ु हुने जररवाना रकम पलन
बक्यौता रहेको राजस्व िीषनकमा नै लेखाङ्कन गनपनु दनछ ।
८.७ िाजस्वको लेखा प्रतवति
राजस्व आम्दानी गरी सम्बलन्धत खातामा प्रलवलि गदान तपलिल बमोलजम गननपु दनछ ।
८.७.१ आम्दानी ितसद (मलेपफा नं. ११)
सरकारी कायानलयमा नगद वा बैंक भौचर मािन त राजस्व प्राप्त हुदँ ा राजस्व जम्मा गने पक्ष, राजस्व रकम, राजस्व िीषनक र कुन
प्रयोजनका लालग राजस्व प्राप्त हुन आएको हो सोको व्यहोरा खल
ु ाइएको लनस्सालाई आम्दानी रलसद भनेर बलु झन्छ । राजस्व प्राप्त
हुदँ ा यो रलसद अलनवायन रूपमा लतन प्रलत तयार गनपनु दनछ । पलहलो प्रलत राजस्व दालखला गने पक्षलाई, दोस्रो प्रलत सम्बलन्धत
कागजात साथ र तेस्रो प्रलत रलसदको ठे लीमा नै रालखन्छ ।
८.७.२ र्गोश्वािा भौचि
क) नर्गद िाजस्व प्राप्त भएको अवस्थामा
िीषनक
लववरण
xxxxx डे. नगद खाता नां
क्रे.सम्बलन्धत. राजस्व िीषनक खाता
जम्मा
94

डे रकम
रू
xxxxx
रकम
रू
xxxxx

क्रे रकम रू
xxxxx
xxxxx
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ख) बैंक भौचिबाट िाजस्व प्राप्त भएको अवस्थामा
िीषनक
लववरण
xxxxx
डे. बैंक नखाता
ां
. िीषनक खाता
क्रे. सम्बलन्धत राजस्व
जम्मा

डे रकम

क्रे रकम रू
xxxxx
xxxxx

र्ग) नर्गद प्राप्त िाजस्व बैंक दातखला भएको अवस्थामा
िीषनक
लववरण
xxxxx डे. बैंक खाता नां
क्रे. नगद खाता .
जम्मा

डे रकमरू

xxxxx
xxxxx

क्रे रकम रू
xxxxx
xxxxx

घ) िाजस्व शीर्षक समायोजन भएको अवस्थामा
िीषनक
लववरण
xxxxx
डे. घिाउनपु नेनां राजस्व िीषनक खाता
क्रे. बढाउनपु .ने राजस्व िीषनक खाता
जम्मा

डे रकमरू

xxxxx
xxxxx

क्रे रकम रू
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

ङ) र्गि वर्षको तजम्मेवािी सादाषको अवस्थामा
िीषनक
xxxxx

लववरण
नां लजम्मेवारी साने खाता
डे. नगद
. खाता
क्रे. नगद
जम्मा

च) तजम्मेबािी ल्याउँदाको अवस्थामा
िीषनक.
xxxxx

लववरण

डेरकमरू
xxxxx

क्रेरकमरू
xxxxx
xxxxx

xxxxx

डेरकमरू

डे. नगद खाता
क्रे. नगद लजम्मेवारी साने खाता
जम्मा

क्रेरकमरू

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

छ) चालु आतथषक वर्षमा र्गि वर्षको नर्गद बैंक दातखला र्गदाषको अवस्थामा
िीषनक
लववरण
डेरकमरू
क्रेरकमरू
xxxxx
डे. बैंक खाता
xxxxx
क्रे. नगद खाता
xxxxx
जम्मा
xxxxx
xxxxx
गत वषनको लजम्मेवारी सरी आएको नगद बाँकी चालु आ.व.मा बैंक दालखला गदान मलेपिा नां. १०९ मा भने जनाउनु हुदनै ।
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ज) िाजस्वको खािाबन्दी र्गोश्वािा भौचि
िीषनक
लववरण
नां सबै राजस्व िीषनक खाता
xxxxx
डे. सम्बलन्धत
. (सबै बैक)
क्रे. बैंक खाता
जम्मा

डेरकम
रू

क्रे रकम रू
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

झ) िाजस्व तफिाष
एक पिक आम्दानी गरी सलकएको राजस्व रकम लितान गननपु ने अवस्थामा सोही राजस्वबाि नै रकम लितान गररँ दनै । लितान गननपु दान
लवलनयोजन तिन राजस्व लितान खचन िीषनकमा अथन मन्रालय मािन त बजेि व्यवस्था गरी लितान गननपु दनछ ।
ञ) त्रतु ट सध
ु ाि िथा समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था
राजस्व रकम दालखला गदान राजस्व िीषनक र कायानलय कोड िरक पनन गएको राजस्व समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था एकल खाता
कोष प्रणाली सञ्चालन लनदेलिका, २०७२ तथा राजस्व व्यवस्थापन सचू ना प्रणाली सञ्चालन लनदेलिका, २०७१ बमोलजम
हुनेछ ।
८.७.३ खािा प्रतवति
क) िाजस्व आम्दानीको दैतनक नर्गद प्राप्त खािा (मलेपफा नं. १०८ क)
दैलनक रूपमा आम्दानी रलसद मािन त नगद प्राप्त भएको राजस्वलाई यस खातामा प्रलवलि गननपु दनछ । यस खाताले दैलनक िीषनकगत
रूपमा प्राप्त भएको राजस्वको जानाकारी प्रदान गदनछ । यसको आधारमा िीषनकगत रूपमा राजस्वको गोश्वारा भौचर तयार
गननपु दनछ । आम्दानी रलसद अनसु ारको प्रलवलि लभडान तथा चेकजाँच गरी दैलनक रूपमा खाता बन्द गनपनु दनछ ।
ख) िाजस्व आम्दानीको दैतनक बैंक भौचि खािा (मलेपफा नं. १०८ ख)
दैलनक रूपमा बैंक भौचर मािन त प्राप्त भएको राजस्वलाई यस खातामा प्रलवलि गनपनु दनछ । यस खाताले दैलनक िीषनकगत रूपमा
प्राप्त भएको राजस्वको जानकारी प्रदान गदनछ । यसको आधारमा िीषनकगत रूपमा राजस्वको गोश्वारा भौचर तयार गनपनु दनछ ।
जारी भएको एक वषन परु ा भएको दोस्रो प्रलत भौचर लबना आम्दानी बाँध्दा कै लियत महलमा वषन नाघेको खल
ु ाउनु पदनछ ।
आम्दानी रलसद अनसु ारको प्रलवलि लभडान तथा चेकजाँच गरी दैलनक रूपमा खाता बन्द गनपनु दनछ ।
र्ग) नर्गद िाजस्व आम्दानी बैंक दाखीला तवविण (मलेपफा नं. १०९)
नगद राजस्व बैंक दालखला गदान िीषनकगत रूपमा कुनकुन भौचरबाि राजस्व दालखला भयो सो खल
ु ाउन यो लववरण तयार
गररन्छ ।
घ) िाजस्व आम्दानीको दैतनक र्गोश्वािा खािा (मलेपफा नं. १०८)
यस खातामा मलेपिा न.ां १०८ क र ख को जोड जम्मा रालखन्छ ।
ङ) िाजस्व आम्दानीको बैंक नर्गदी तकिाब (मलेपफा नं. २३)
नगदै वा बैंक भौचर मािन त प्राप्त राजस्व आम्दानीको गोश्वारा भौचर तयार गरी यस खातामा प्रलवलि गररन्छ । यो नगद, बैंक र
राजस्व गरी लतन खण्डको हुन्छ ।
नगद खण्डमा गत आ.व. को नगद मौज्दात र राजस्वको रूपमा प्राप्त नगद आम्दानीलाई डेलबि र बैंक दालखलालाई क्रेलडि
महलमा प्रलवलि गनपनु दनछ । डेलबिबाि क्रेलडि घिाई आउने मौज्दातलाई बाँकी महलमा प्रलवलि गननपु दनछ ।
बैंक खण्डमा बैंकमा दालखला भई भौचरको रूपमा प्राप्त राजस्व रकम (गत वषनको नगद मौज्दात समेत बैंक दालखला भएपलछ)
डेलबि र राजस्व रकम के न्द्रीय खाता समायोजन गरी वालषनक रूपमा क्रेलडि महलमा प्रलवलि गननपु दनछ ।
राजस्व खण्डमा गत आ.व. को नगद मौज्दात लजम्मेबारी सारे को अ.ल्या., कुनै राजस्व िीषनकमा घि्न गएको आम्दानी र वषनको
अन्तमा राजस्व के न्द्रीय खातामा समायोजन भएको रकमलाई डेलबि र सबै बैंक दालखलालाई क्रेलडि महलमा प्रलवलि गनपनु दनछ ।
डेलबिबाि क्रेलडि घिाई आउने मौज्दातलाई बाँकी महलमा प्रलवलि गनपनु दनछ ।
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८.८ िाजस्वको प्रतिवेदन
८.८.१ िाजस्वको मातसक प्रतिवेदन
राजस्वको लनम्नानसु ार प्रलतवेदन गननपु दनछ ।
क) िाजस्व सम्बन्धी मातसक प्रतिवेदन (मलेपफा नं ९)
सङ्कलन भएको राजस्वको िीषनक खल्ु ने गरी मलहना समाप्त भएको ७ लदनलभर तालुक कायानलय र कोष तथा लेखा लनयन्रक
कायानलयमा म.ले.प.िा.न.ां ९ को ढाँचामा प्रलतवेदन गनपनु दनछ ।
ख) िाजस्वको बैंक तिसाब तमलान फािाम (मलेपफा नं १५ क)
मालसक प्रलतवेदन पठाउँदा सोसँगै राजस्वको बैंक लहसाब र कायानलयको श्रेस्ता अनसु ारको लहसाब िरक भएको अवस्थामा िरक
पनानको कारण खोली म.ले.प.िा.न.ां १५ क को ढाँचामा पठाउनु पदनछ ।
र्ग) र्गि आ.व.मा कायाषलयमा पेश नभएका भौचिको तभडान तवविण
गत आ.व. मा बैंकमा रहेको राजस्व खातामा रकम दालखला भई गत आ.व. को अन्तसम्म पलन पेि नभएका भौचरहरू चालु
आ.व.मा पेि भएका, राजस्व लितानको कारबाही भईरहेका, कारबाही भई लितान भएका र भौचरको म्याद एक वषन नाघी दोस्रो प्रलत
भौचर लवना नै आम्दानी जनाईएका भौचरको लभडान लववरण हो । सोको लववरण एकल खाता कोष लनदेलिका २०७२ को
अनसु चू ी ४६ को ढाँचामा कोष तथा लेखा लनयन्रक कायानलयमा पठाउनु पदनछ ।
८.८.२ िाजस्वको वातर्षक प्रतिवेदन
क) िाजस्वको वातर्षक आतथषक तवविण (मलेपफा नं १९३)
राजस्व आजनन गने कायानलयले एक आलथनक वषनमा आजनन गरे को िीषनकगत कुल राजस्व रकम, त्यस मध्ये बैंक दालखला गरे को र
आ.व.को अन्त्यमा कायानलयमा रहेको नगद मौज्दात रकम र अन्य लववरण खल
ु ाइ म.ले.प.िा.नां. १९३ को ढाँचामा कोष तथा
लेखा लनयन्रक कायानलयबाि प्रमालणत गराई आलथनक वषन समाप्त भएको ३५ लदन लभर तालुक कायानलय, म.ले.प.को. कायानलय र
कोष तथा लेखा लनयन्रक कायानलय मािन त महालेखा लनयन्रक कायानलयमा समेत पठाउनु पदनछ ।
ख) र्गि आ.व.को नर्गद मौज्दाि बैंक दातखला प्रतिवेदन
गत आलथनक वषनमा असल
ु ी भएको नगद राजस्व सोही आलथनक वषनमा बैंक दालखला हुन नसकी चालु आलथनक वषनमा बैंक
दालखला गरे को लववरण एकल खाता कोष सञ्चालन लनदेलिका २०७२ को अनसु चू ी ४३ को ढाँचामा कोष तथा लेखा लनयन्रक
कायानलयमा पठाउनपु दनछ ।
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चित्र ७ राजस्व लेखा प्रणाली प्रवाह

आम्दानी रलसद (म.ले.प.िा.नां. ११)
सम्बलन्धत कायानलयका राजस्व
सम्बन्धी िारमहरू जस्तैः भन्सार
कायानलय म.ले.प. ७३, ८९, ९१
आयकर म.ले.प. ३८, यातायात
कायानलय म.ले.प. १४४, १४६ आलद ।

गोश्वारा भौचर उठाउने
(म.ले.प.िा.न.ां १० क)

दैलनक नगद राजस्व प्रालप्त खाता (म.ले.प.िा.न.ां १०८ क) र दैलनक
बैंक भौचरबाि राजस्व प्रालप्त खाता (म.ले.प.िा.नां. १०८ ख)

दैलनक राजस्व प्रालप्त गोश्वारा खाता (म.ले.प.िा.नां. १०८)

राजस्वको बैङ्क नगदी लकताब (म.ले.प.िा.नां. २३)
नगद राजस्व बैंक दालखला लववरण
(म.ले.प.िा.नां. १०९)
गत आ.व. को नगद मौज्दात बैङ्क दलखला प्रलतवेदन
अनसु चू ी ४३

राजस्व बैंक लहसाब लमलान लववरण
(म.ले.प.िा.न.ां १५ क)
राजस्वको मालसक प्रलतवेदन
(म.ले.प.िा.नां. ९)
राजस्वको के न्द्रीय अलभलेख खाता
(म.ले.प.िा.न.ां २०२)

राजस्वको वालषनक आलथनक लववरण (म.ले.प.िा.नां. १९३)
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८.९ बेरुजु फछ्यौट कायषतवतध
क) लेखापरीक्षणबाि औल्ां याइएको बेरुजु सम्बन्धमा प्रमाण पेि गरी वा लनयलमत गरी गराई वा असल
ु उपर गरी िछ्यौि गने दालयत्व
लजम्मेवार पदालधकारीको हुनछ
े ।
ख) सो सम्बन्धमा रे खदेख गरी प्रचललत काननु बमोलजम िछ्यौि गनन लगाउने दालयत्व लेखा उिरदायी अलधकृ तको हुनछ
े । म.ले.प.
कायानलयबाि औँल्याइएको बेरुजक
ु ो सचू ना प्राप्त भएको ३५ लदनलभर िछ्यौि गरी सम्परीक्षण गराउनु पदनछ ।
ग) के न्द्रीयस्तर र कायानलय सञ्चालनस्तरमा बेरुजु तथा असल
ु उपर गननपु ने रकमको लगत तयार गरी राख्नु पदनछ।
घ) लनयलमत हुने प्रकृ लतका बेरुजल
ु ाई आवश्यक कागजात तथा प्रलक्रया पर्ु याई िछ्यौि गनपनु दनछ ।
ङ) आवश्यक कागजात पेि गरी िछ्यौि हुन नसक्ने असल
ु उपर गनपनु ने बेरुजु रकम सम्बलन्धत पक्षबाि असल
ु उपर गरी राजस्व
खातामा दालखला गराई िछ्यौि गननपु दनछ ।
च) कर राजस्व सम्बन्धी बेरुजु सम्बलन्धत कर राजस्व िीषनकमा नै दालखला गनपनु दनछ । अन्य राजस्व बेरुजक
ु ो हकमा जनु िीषनकमा
बेरुजु कायम भएको भए तापलन क १ ६ बेरुजु (१५११२) मा जम्मा गननपु दनछ ।
छ) असल
ु िछ्यौि हुन नसके का बेरुजहु रु आलथनक कायनलवलध ऐन लनयमले तोके को प्रकृ या परू ा गरी कुमारीचोक तथा के न्द्रीय
तहलसल कायानलयमा लगत कस्न पठाउनपु दनछ । यसरी लगत कसी जानाकारी प्राप्त भएपलछ कायानलयको बेरुजक
ु ो लगतबाि
हिाउनपु दनछ ।
८.१० बेरुजु अतभलेख कायषतवतध
बेरुजु रकम असल
ु उपर भई राजस्व दालखला हुदँ ा राजस्व प्रलवलि गरे अनरू
ु प नै लेखाङ्कन गननपु दनछ ।
८.१०.१ बेरुजुको कायाषलयर्गि के न्रीय अतभलेख खािा (म.ले.प.फा. २०५)
के न्द्रीय लनकायले मातहतका प्रत्येक कायानलयको कायनलयगत रूपमा लवलनयोजन, राजस्व, धरौिी र अन्य बेरुजु समेत एकमिु
देलखने गरी यो खाता तयार गनपनु दनछ । यो खातालाई मालसक रुपमा अध्यावलधक गनपनु दनछ । यसरी अद्यावलधक गदान जम्मा
बेरुज,ु िछौि बेरुजु र बाँकी बेरुजु देलखने गरी सम्बलन्धत महलमा प्रलवलि गनपनु दनछ । यस खातामा कायानलयगत अलभलेख
राख्दा चाल/ु पँजु ीगत दवु ै जोडेर राख्नु पदनछ । यस खातामा थलपने र घि्ने बेरुजु के न्द्रीय लनकायलाई मलेपको कायानलयबाि
प्राप्त प्रलतवेदन र बोधाथन परका आधारमा प्रलवलि गननपु दनछ ।
८.१०.२ म.ले.प. बेरुजुको कायाषलयर्गि के न्रीय लर्गि खािा (म.ले.प.फा.नं. २०६)
कायानलयगत लवलनयोजन (उपिीषनकगत), राजस्व, धरौिी र अन्य कायनसञ्चालन कोष समेतको बेरुजक
ु ो लववरण राख्ने
के न्द्रीय लगत खाता हो । यसमा एक कायानलयको एक भन्दा बढी उपिीषनकको बेरुजु भए एक पलछ अको उपिीषनकको बेरुजु
देलखने गरी लगत राख्ने गनपनु दनछ । राजस्व, धरौिी, कायनसञ्चालन कोष र अन्यको पलन बेरुजु भए त्यसपलछ उल्लेख गने
गननपु दनछ । यसमा लनयलमत गनपनु ने, असल
ु गने र पेस्की बेरुजक
ु ो अलभलेख रालखन्छ । यसमा कायम भएको जम्मा बेरुजु
सम्पररक्षण भएको बेरुजु र बाँकी बेरुजु छुट्टाछुट्टै महलमा देलखने गरी लगत रालखन्छ ।
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८.१०.३ म.ले.प. बेरुजु सम्पिीक्षण र्गोश्वािा अतभलेख खािा (म.ले.प.फा.न.ं २०७)
मलेपको कायानलयबाि कायम भएका बेरुजु मध्ये के न्द्रीय लनकाय अन्तगनतका कायानलयले सम्परीक्षण गननका लालग अनरु ोध
गरे को र सम्परीक्षण भएको लववरण देलखने अलभलेख खाता हो । यसमा जनु उपिीषनकको बेरुजु सम्परीक्षणको लालग अनरु ोध
गरी पठाईएको हो सोही उपिीषनकमा अलभलेख राख्नपु दनछ । राजस्व, धरौिी लगायत बेरुजु सम्परीक्षणको लालग अनरु ोध गरी
पठाएको भए सम्बलन्धत महलमा अलभलेख जनाउनु पदनछ । यो खाता मालसक रुपले अध्यावलधक गननपु दनछ । आलथनक वषन
समाप्त भएपलछ यो खाता बन्द गरी आलथनक वषनमा पनु ः नँया खातामा अलभलेख साननपु दनछ । सम्बलन्धत कायानलयले
सम्परीक्षणको लालग म.ले.प.को कायानलयमा लसधै अनरु ोध गरे कोमा त्यसको बोधाथन मन्रालय, लवभागलाई लदनपु दनछ ।
मन्रालय, लवभागले पलन सोही बोधाथनको आधारमा यस खातामा अलभलेख राख्नपु दनछ ।
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परिच्छेद ९

कोषहरुको लेखाङ्कन

101

सरकारी लेखा निर्देनिका, २०७३

कोषहरुको लेखाङ्कि

९.१ परिचय
कोषहरू भन्नाले संविधान र सङ्घीय ऐन बमोविम कुनै वनवित उद्देश्यको लावि आम्दानी र खर्च िने प्रयोिनका लावि स्थापना िररएको
सवचर्त कोष, आकवस्मक कोष, कायचसचर्ालन कोष र अन्य कोष समेतलाई बवु िन्छ । यस पररच्छे दमा सरकारी श्रोत सचर्ालनका लावि
खडा िररएको कोषका सम्बन्धमा व्याख्या िररएकोछ । सवचर्त कोषको वहसाब एकीकृ त िने र सचर्ालन विवध सम्बन्धमा उल्लेख
िररएको छ । नेपालको संविधान, प्रर्वलत ऐन तथा वनयमको आधारमा सरकारी कोषहरुलाई वनम्न अनसु ार ििीकरण िनच सवकन्छ ।
क) सवचर्त कोष,
ख) आकवस्मक कोष,
ि) कायचसचर्ालन कोष र अन्य कोषहरु
९.२ सञ्चचत कोष
९.२.१ लेखा नीञ्त
सवचर्त कोष नेपाल सरकारको मख्ु य खाता हो । सरकारलाई प्राप्त हुने संविधान बमोविमका सबै प्रकारका आम्दानी यसमा िम्मा
िररन्छ । यसबाट व्यिस्थावपका संसदको स्िीकृ वतमा र स्िीकृ वत वलनु नपने प्रकृ वतका िरी दबु ै वकवसमका खर्चहरू िररन्छ ।
सवचर्त कोषको वहसाब निदमा आधाररत लेखा नीवत अनरू
ु प िररन्छ । सवचर्त कोषको लेखा राख्ने तथा िावषचक वित्तीय वििरण
तयार िने विम्मेिारी महालेखा वनयन्रक कायाचलयको हुनछ
े ।
९.२.२ सञ्चचत कोषको लेखाङ्कन
नेपालको सवं िधान २०७२, भाि १०, धारा ११६ मा सङ्घीय सवचर्त कोषको व्यिस्था िररएको छ । यस कोषमा िम्मा हुने
सम्पणू च रकमहरु नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा सरकारी कारोबार िने अन्य िावणज्य बैङ्कमा खोवलएको रकम विक्न नवमल्ने रािस्ि
खाता (Non Operative Revenue Account) र अन्य क समहू का खाताहरुमा रहने िदचछ । यस खातामा वनम्न बमोविमको
रकम िम्मा िनचु पदचछ ।
क) सबै प्रकारका रािस्ि,
ख) बेरुिु असल
ु ी रकम,
ि) िैदवे िक अनदु ान,
घ) लिानी विताच रकम (वित्तीय आम्दानी),
ङ) आन्तररक तथा बाह्य ऋण रकम,
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९.२.३ सञ्चचत कोषको प्रवाह
सवचर्त कोषमा वनम्न अनसु ारको कोष प्रिाह हुन्छ –
सञ्चचत कोष
धनात्मक
ऋणात्मक
+
रािस्ि रकम प्रावप्त
+
अनदु ान प्रावप्त
+
ऋण प्रावप्त
+
लिानी विताच
+
अन्य प्रावप्त
–
सवचर्त कोषमावथ व्ययभार हुने खर्च
–
रािस्ि विताच खर्च
–
विवनयोिन खर्च
–
ऋणको सााँिा तथा ब्याि भक्त
ु ानी
–
लिानी खर्च
–
अन्य खर्च
खदू सवचर्त कोष वस्थवत
▲
▼
मावथ देखाइएको तावलकाबाट सवचर्त कोषको वस्थवत ऋणात्मक िा धनात्मक रहेको व्यहोरा प्रस्ततु िदचछ । सवचर्त कोषको
वहसाब नेपाल राष्ट्र बैङ्कसाँि मौज्दात वभडान िरी हरे क आवथचक िषच महालेखा परीक्षकको कायाचलयमा पेि िनपचु दचछ ।
वनम्न खातामा रहेका रकमले सवचर्त कोषको रकमलाई िनाउाँदछ ।
क) नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहेका 'क' समहू का खाता, (रािस्ि, अनदु ान, बेरुिु र ित आ.ि.को निद दावखला, आन्तररक
ऋण, अविम िैदवे िक ऋण, सवचर्त कोष वमलान खाताको मौज्दात)
ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहेका 'क ७.१५' र 'क ७.१७' खाता, क्रमि: िैदवे िक ऋण र अनदु ान खाता
ि) सरकारी कारोबार िने अन्य बैङ्कहरुमा रहेको खाता (रािस्ि, अनदु ान, बेरुिु र ित आ.ि.को निद दावखला),
घ) कायाचलयमा रहेको निद मौज्दात,
९.२.४ कोषको लेखा काययञ्वञ्ध
नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहेको खाताको बैङ्क मौज्दात महालेखा वनयन्रक कायाचलयको सवचर्त कोषको रकमसाँि वभडान हुनपु दचछ ।
यसको वस्थवत वभडान क.१.२.१ आन्तररक िारमबाट वहसाब वमलान िने व्यिस्था िररएको छ । कोषको वहसाब वभडानमा देहायका
कायच िनचपु दचछ ।
क) सरकारी कारोबार िने िावणज्य बैकहरुमा खल
ु ेका के न्रीय सरकार अन्तिचतका खाताहरुमा आ.ि.को अन्तमा रहेको मौज्दात
नयााँ आ.ि. सरुु हुने वदन वहसाब वमलान िरी ने.रा. बैङ्क, महालेखा वनयन्रक कायाचलय र सम्बवन्धत को.ले.वन.का लाई
िानकारी िराउनु पदचछ ।
ख) रािस्ि खाताहरु क.१.१, क.१.८ र क १.९ मा रहेको रािस्ि रकम क.१.७ सवचर्त कोष वमलान खातामा रान्सिर िनपचु दचछ ।
ि) क.४, क.५, क.६ विवनयोिन खर्च सम्बन्धी के न्रीय खाताहरुबाट भएको खर्च रकम क.१.७ खाताबाट खर्च हुने िरी रान्सिर
खर्च िनपचु दचछ ।
घ) क.८ वित्तीय व्यिस्था प्रावप्त खातामा रहेको रकम क.१.७ सवचर्त कोष वमलान खातामा रान्सिर िनपचु दचछ ।
ङ) महालेखा वनयन्रक कायाचलयले ने.रा.बैङ्कसाँिको बैङ्क स्टेटमेन्टसाँि वभडान िरी िरक परे को रकमको वहसाब वमलान
िनचपु दचछ ।
र्) सरकारी अड्डाखानाहरुको बैङ्क आदेिसाँि ख.१, ख.२ र ख.१० मा भएको खर्च समायोिन खाता क्रमि: समायोिन खाता
१, २, ३ मा सारी कुल खर्चको वहसाब वमलान िनपचु दचछ ।
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छ) सरकारी कारोबार िने सबै बैङ्कमा रहेका समायोिन खाता १, २ र ३ को कुल खर्च रकमलाई भार १ िते सम्बवन्धत कोष
तथा लेखा वनयन्रक कायाचलयबाट भएको बैङ्क खर्चसाँि वभडााँई क.१.४.१, क.१.४.५, क.१.५.१, क.१.५.५ र क.१.६.१,
क.१.६.५ वनकासा समायोिन खातामा समायोिन िरी खाताहरु िन्ु य िनपचु नेछ ।
९.२.५ सञ्चचत कोषको प्रञ्तवेदन
क) सबै के न्रीय वनकायबाट प्राप्त वित्तीय प्रवतिेदनलाई महालेखा वनयन्रक कायाचलयले कोष तथा लेखा वनयन्रक कायाचलयबाट
प्राप्त प्रवतिेदनसाँि वभडान िरे पवछ रािस्ि तथा खर्चको एकीकृ त वित्तीय प्रवतिेदन तयार िरी महालेखा परीक्षक समक्ष पेि
िदचछ ।
ख) हरे क िषच महालेखा वनयन्रक कायाचलयले सङ्घीय सवचर्त कोषको एकीकृ त आवथचक वििरण (Annual Consolidated
Financial Statement) तयार िरी प्रकािन िनचपु दचछ ।
ि) सवचर्त कोषको वस्थवत राष्ट्र बैङ्कको मौज्दातसाँि वभडान िनचपु दचछ र िरक परे को अिस्थामा िरक पनाचको करण िनाई
वििरण तयार िररन्छ ।
९.३ आकञ्ममक कोष
९.३.१ साधािण नीञ्त
संिैधावनक व्यिस्था अनसु ार ऐन बमोविम आकवस्मक कोषको नामले एउटा कोष स्थापना िनचपु दचछ । त्यस्तो कोषमा समय समयमा
ऐनद्वारा वनधाचरण भए अनसु ारको रकम िम्मा िररन्छ । यस्तो कोष नेपाल सरकारको वनयन्रणमा रहन्छ । नेपाल सरकारले सो कोषबाट
आकवस्मक कायचका लावि खर्च िनच सक्नेछ त्यस्तो खर्चको रकम ऐनद्वारा यथािीध्र सोधभनाच िररन्छ । यसको लेखाङ्कनको विम्मेबारी
महालेखा वनयन्रक कायाचलयको हुन्छ ।
९.३.२ आकञ्ममक कोषको काययञ्वञ्ध
वििेष पररवस्थवत िस्तै आवथचक सङ्कट, प्राकृ वतक प्रकोप आवदमा तत्काल कायचसचर्ालन िनचपु ने अिस्थामा यस कोषको प्रयोि िररन्छ ।
यस कोषबाट खर्च िदाच अवधकार प्राप्त अवधकारीबाट स्िीकृ त िरी विवनयोिन लेखाङ्कन अनसु ारको कायचविवध अनसु ार नै लेखाङ्कन
एिम् प्रवतिेदन िनचपु दचछ ।
९.४ काययसचचालन कोष ि अन्य कोषहरू
९.४.१ साधािण नीञ्त
कुनै कोष स्थापना िनपचु ने अिस्थामा ऐन बमोविम कायचसचर्ालन कोषको व्यिस्था िनच सवकन्छ । यसमा वनकायले कायच सम्पादनका
क्रममा सङ्कलन िरे को रकम िा अन्य वनकायबाट प्राप्त िरे को रकम िम्मा हुने िदचछ । सङ्घीय ऐन अनसु ार बाहेक कोषको स्थापना िनच
सवकाँ दैन । कोषको सचर्ालन िनच को. ले. वन. का.मा ख ६ समहू को विि नहुने खाता खोली सचर्ालन िनचपु दचछ िा कोषको प्रकृ वत
अनसु ार महालेखा वनयन्रक कायाचलयको सहमवतमा सम्बवन्धत कायाचलयको नाममा समेत खाता खोल्न सवकन्छ । ित आवथचक िषचको
अन्त्यमा बााँकी रहेको मौज्दात रकम प्रत्येक आवथचक िषचको प्रारम्भमा यस्तो खातामा विम्मेिारी सानचु पदचछ । सो कोषमा देहायका रकम
पदचछन् ।
क) प्रत्येक आवथचक िषचमा विवनयोिन ऐनद्वारा छुट्याइएको रकम
ख) प्रत्येक आवथचक िषचमा सवचर्त कोषमा दावखला हुने आम्दानीबाट नेपाल सरकारबाट तोवकए बमोविम छुट्याइएको रकम
ि) ऐन र वनयमको पररवधवभर रही सङ्कलन िररएको रकम तथा अनदु ान रकमहरु
९.४.२ काययसचचालन कोषको लेखाङ्कन
कायचसचर्ालन कोषको लेखाङ्कनको विम्मेिारी सम्िवन्धत वनकायको हुनेछ ।
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९.४.३ काययसचचालन कोषबाट गरिएका खचयहरुको पञ्हचान
क) खर्चको वनवम्त निद बाह्य प्रिाह (Outflow) हुनु नै खर्च लेखाङ्कनको प्रमख
ु पवहर्ानको आधार (Recognition Criteria)
हुनेछ ।
ख) रकम भक्त
ु ानीको लावि र्ेक िारी भएको वमवतमा खर्च पवहर्ान (Value date) िनपचु दचछ । सोधभनाच िनपचु ने रकमको हकमा,
िोधभनाचका लावि र्ेक िारी िररएको वमवतमा खर्च पवहर्ान िनपचु दचछ ।
ि) खर्चको वनवम्त पेस्की िारी भएको खण्डमा सोही वमवतमा पेस्की रकमलाई खर्च पवहर्ान िनचपु दचछ ।
९.४.४ खचय गने प्रञ्िया
क) यस प्रकारका कोषबाट खर्च िनच विवनयोिनमा िस्तो अवख्तयारी प्रिाह हुनु नपरे तापवन कोष स्थापना िने ऐनमा व्यिस्था भए
बमोविम अवधकार प्राप्त अवधकारीको स्िीकृ वत वलई खर्च िनचपु दचछ ।
ख) यस खाताबाट सम्बवन्धत वनकायले रीत पर्ु याइ आिश्यक वबल भपाचई राखी प्रर्वलत काननू बमोविम खर्च िनचपु दचछ ।
ि) कोषमा रहेको रकम विि नहुने भएकोले आवथचक िषच समाप्ती पवछ अको आवथचक िषचमा विम्मेबारी सारी कारोबार िनपचु दचछ ।
घ) कायचसचर्ालन कोषको रकम सवचर्त कोषमा दावखला िनपचु ने व्यिस्था रहेको खण्डमा सो रकम सवचर्त कोषमा दावखला
िनचपु दचछ ।
ङ) कायचसचर्ालन कोषको आन्तररक तथा अवन्तम लेखापरीक्षण सो कोष सचर्ालन सम्बन्धी ऐनमा व्यिस्था भए बमोविम हुनछ
े ।
ऐनमा उल्लेख नभएको खण्डमा आन्तररक लेखापरीक्षणको काम कोष तथा लेखा वनयन्रक कायाचलयबाट र अवन्तम लेखा
परीक्षणको काम महालेखा परीक्षको कायाचलयबाट हुन्छ ।
९.४.५ काययसचचालन कोषको लेखाङ्कन
नेपाल सरकारको वनणचयानसु ार दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधाररत निद िा प्रोदभािीमा राख्न सक्दछ । निद आधाररत लेखा प्रणालीमा
रावखने कायचसचर्ालन कोषको कारोबारको लेखाङ्कन एिं प्रवतिेदन प्रवक्रया विवनयोिन लेखा सरह नै हुन्छ ।
९.४.६ काययसचचालन कोषको प्रञ्तवेदन
क) विवनयोिन लेखामा उल्लेख िरे बमोविम कायचसचर्ालन कोषको पवन मावसक तथा िावषचक प्रवतिेदन िनचपु दचछ ।
ख) यसरी प्रवतिेदन िदाच मावसक प्रवतिेदन र िावषचक प्रवतिेदन तालक
ु वनकायले तोके को ढााँर्ामा पेि िनपचु दचछ । मावसक तथा िावषचक
प्रवतिदेनको साथमा बैङ्क वहसाबको वििरण समेत पेि िनचपु दचछ ।
ि) हरे क आवथचक िषचमा महालेखा वनयन्रक कायाचलयबाट कोषहरूको एकीकृ त वििरण तयार िरी महालेखा परीक्षक समक्ष पेि
िनचपु दचछ ।
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१०.१ वित्तीय व्यिस्था
१०.१.१ परिचय
सरकारले ललने आन्तररक तथा वाह्य ऋण, शेयर लिक्रीिाट प्राप्त हुने आय, ऋण लगानी लिताा हुदुँ ाको साुँवा रकम प्रालप्तमा पदाछन् ।
सरकारिाट गररने ऋण र शेयर लगानी वापतको भक्त
ु ानी जस्ता रकमहरु भक्त
ु ानी तिा पदाछन् । लय दिु ै प्रालप्त र भक्त
ु ानी लवत्तीय व्यवस्था
अन्तगात समावेश गररन्छ ।
सामान्यतया राष्ट्रको ऋण के न्रीय सरकारले नै ललने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रको आलथाक श्रोतको वाह्य प्रवाह (Outflow of
Economic Resources) उच्च भई लसलजात हुने कारणले गदाा ऋण ललइन्छ । ऋण सरकारको दालयत्व हो । राजस्वको जमानतमा
सावाजलनक ऋण ललइन्छ र राजस्विाट नै यस्तो दालयत्व भक्त
ु ानी गररन्छ । नेपालको संलवधानले ऋणको भक्त
ु ानी सलचचत कोष मालथ
व्यायभार हुने (Non votable expenses) शीषाकमा समावेश गरे कोछ ।
लवत्तीय व्यवस्थाको अन्तराालष्ट्रय मापदण्डमा सरकारको खदु खचामा साुँवा भक्त
ु ानी नपने भएपलन नेपालमा साुँवा भक्त
ु ानी खचालाइा छुट्टै
वगीकरण गररएको छ । लवत्तीय व्यवस्थालाइा अनदु ान सङ्के त ५०१ र ५०२ मा व्यवलस्थत गररएको छ । लवत्तीय व्यवस्थालाइा िजेट
उपशीषाकको अन्त्यमा भएको '५' अङ्कले जनाउदछ । लवत्तीय व्यवस्थालाइा मल
ू भतू रूपमा शेयर र ऋण गरी दइु ा प्रकारमा वगीकरण
गररएको छ । शेयर तथा ऋणलाइा खचा सङ्के त क्रमशः ३१००० र ३२००० मा लेखाङ्कन गररन्छ ।
१०.२ ऋणको लेखा नीवि
क) नेपाल सरकारले लिपक्षीय तथा वहुपक्षीय सम्झौता अन्तगात प्राप्त गरे का ऋण रकम तथा भक्त
ु ानी गरे का साुँवा भक्त
ु ानी यस लवत्तीय
व्यवस्था अन्तगात लेखाङ्कन गररन्छ । ऋणको लेखा राख्ने लजम्मेवारी महालेखा लनयन्रक कायाालयको रहेको छ ।
ख) नेपाल सरकारले आन्तररक तथा वाह्य गरी दइु ा प्रकारले ऋण प्राप्त गदाछ ।
ग) ऋणलाई नगद आधारमा प्रालप्त तथा भक्त
ु ानीको समायोजन पश्चात िाुँकी रकमलाई दालयत्व लेखाङ्कन गनपाु दाछ ।
घ) सम्झौता मरु ा (Agreement Currency) लाई ऋण लेखाङ्कन तथा प्रलतवेदनको मख्ु य आधारको रुपमा ललनपु दाछ ।
ङ) ऋण प्रालप्तको सम्वन्धमा कारोिार मरु ालाई प्राप्त भएको लमलत (Value Date) को लवलनमय दर (खररद दर) को आधारमा
सम्झौता मरु ा र नेपाली मरु ामा पररवतान गरी लेखाङ्कन र प्रलतवेदन गनापु दाछ । ऋणको साुँवा ब्याज तथा अन्य रकम भक्त
ु ानीका
सम्िन्धमा सम्झौता मरु ामा भक्त
ु ानी गनपाु ने रकमलाई भक्त
ु ानी लमलत (Value Date) को लवलनमय दरको आधारमा कारोिार
मरु ामा भक्त
ु ानी गरी सोही लदनको लवलनमय दर (लिक्री दर) अनसु ार नेपाली मरु ामा पररणत गरी लेखाङ्कन र प्रलतवेदन गनपाु दाछ ।
च) लवदेशी मरु ामा प्राप्त रकम नेपाली मरु ामा पररणत गदाा नेपाल राष्ट्र िैङ्किाट खररद दर र लिक्री दर दवु ै प्रकालशत हुनेको हकमा
लिक्री दरको आधारमा तथा नेपाल राष्ट्र िैङ्किाट खररद दर मार प्रकालशत हुनेको हकमा सोही दरको आधारमा र अन्य मरु ाको
हकमा अन्तराालष्ट्रय मरु ा कोषिाट प्रकालशत लवलनमय दरको आधारमा पररणत गनपाु दाछ ।
छ) सिै आन्तररक ऋण रकम ऋण उठाउुँदाको तत्कालीन मल्ू यको आधारमा लेखाङ्कन र प्रलतवेदन गनापु दाछ ।
ज) आन्तररक ऋणको भक्त
ु ानी गदाा रेजरी लिलको लडस्काउन्ट तथा ब्याज भक्त
ु ानीका लालग छुट्टै िजेट उपशीषाक भए सोही
उपशीषाकिाट र छुट्टै उपशीषाक नभए ब्याज भक्त
ु ानीको लालग व्यवस्था गररएको उपशीषाकिाटै भक्त
ु ानी गनापु दाछ ।
झ) रेजरी लिल रोलओभर (Roll-over) हुदुँ ाको कारोिारलाई ऋण भक्त
ु ानी तथा नयाुँ ऋणपर जारी भएको रुपमा नललइा
आम्दानीको रुपमा लेखाङ्कन गनपाु छा ।
ञ) नेपाल सरकारका लालग ऋण ललने अलधकार/ लजम्मेवारी अथा मन्रालयमा रहेको छ । सरकारका अन्य लनकायले अथा मन्रालय र
दातृ लनकायसुँगको सम्झौताका आधारमा ऋण प्राप्त गना सक्दछन् ।
ट) ऋणको नोक्सानी भएमा पररच्छे द १७ मा व्यवस्था िमोलजम हुनेछ।
ठ) आलथाक सङ्के त वगीकरण र व्याख्या, २०६७ मा लवत्तीय व्यवस्थालाई खदु रकम (net-off concept) मा प्रस्ततु गररएको
छ।
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१०.३ ऋणको िर्गीकिण
१०.३.१ आन्िरिक ऋण (Internal Loan)
स्वदेशी िैङ्क तथा लवत्तीय संस्था र अन्य स्रोतिाट नेपाल सरकारले आन्तररक ऋण ललन सक्छ । लवलनयोजन ऐनमा उल्लेख भए
िमोलजम नेपाल राष्ट्र िैङ्कले मौलरक नीलत अन्तगात रही िजारको तरलता व्यवस्थापन (Liquidity Management) र म्याद नाघेका
ऋणको पनु ा कजाा व्यवस्थापन समेत हुने गरी आन्तररक ऋण (Refinancing of Matured Debts) उठाउनु पदाछ ।
अथा मन्रालयले नेपाल राष्ट्र िैङ्क मािा त आन्तररक ऋण उठाउनु पदाछ । नेपाल राष्ट्र िैङ्कले रेजरी लिल, रालष्ट्रय ऋण पर र िचत पर
जस्ता उपकरणहरू मािा त आन्तररक ऋण उठाउुँदछ । यसरी उठाइने आन्तररक ऋण लनम्न आधारमा उठाइन्छ ।
क) सरकारले आन्तररक रुपमा उठाउने ऋण रकमको सीमा राष्ट्र ऋण उठाउने ऐनले तोके िमोलजम हुन्छ ।
ख) आन्तररक ऋणको लकलसम, अवलध, ब्याजदर एवम् अन्य शताहरु अथा मन्रालयको स्वीकृ लतमा नेपाल राष्ट्र िैङ्कले
लनधाारण गरे िमोलजम हुन्छ ।
ग) आन्तररक ऋण रकममा नेपाल सरकारले प्रचललत काननु िमोलजम ललन पाउने अलधलवकषा (Overdraft) रकम समावेश
हुदुँ नै ।
घ) नेपाल राष्ट्र िैङ्क ऐन, २०५८ को सीमालभर रही नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र िैङ्किाट अलधलवकषा ललन पाउुँदछ ।
रेजरी लिल सरकारको आवश्यकता अनसु ारको अवलध तोकी (२८, ९१, १८२ तथा ३६४ लदन) जारी गना सलकन्छ । रेजरी लिलवाट प्राप्त
हुने रकम सङ्के त नं ३२२२१ मा संकलन गनपाु दाछ । आन्तररक ऋण जारी गदाा लाग्ने सेवा शल्ु क तथा खचालाई सङ्के त न.ं २४२११ मा
खचा लेख्नु पदाछ ।
यसका अलतररक्त सरकारले उठाउने रालष्ट्रय िचत पर, नागररक िचत पर, वैदले शक रोजगार िचत पर जस्ता आन्तररक ऋणको रकम
सङ्के त न.ं ३२२२२ मा लेखाङ्कन गनपाु दाछ । रेजरी लिल, लवकास ऋण पर, रालष्ट्रय िचत पर, नागररक िचत पर, लवशेष ऋण पर,
वैदले शक रोजगार िचतपर आलद जस्ता स्रोतिाट नेपाल सरकारले प्राप्त गरे को आन्तररक ऋण रकमहरुको लहसाि स्पष्ट रूपले देलखने गरी
ऋण प्रालप्तको अलभलेख खाता अद्यावलधक गनपाु दाछ । यस्तो खातामा आन्तररक ऋणको प्रकार, भक्त
ु ानी गने अवलध, ब्याजदर आलद स्पष्ट
खल
ु ाउनु पदाछ ।
१०.३.२ िैदेविक ऋण
सरकारले लवलभन्न दातृ पक्षिाट लिपक्षीय तथा वहुपक्षीय ऋण प्राप्त गदाछ । वैदले शक ऋण प्रालप्तको लेखा महालेखा लनयन्रक कायाालयले
राख्नपु दाछ । प्राप्त वैदले शक ऋणलाई लगत कायम गरी दालयत्वको रूपमा देखाउनु पछा । सोको ब्याज भक्त
ु ानीलाई िजेटमा समावेश गरी
खचा लेख्नु पदाछ ।
नेपाल सरकारले ललएको ऋण दालयत्व भक्त
ु ानी काया सलचचत कोष मालथ व्ययभार रहन्छ । नेपाल सरकारले स्वीकृ त लवकास योजनाको
लालग कुनै लवदेशी सरकार वा लनकायिाट ऋण तथा जमानत ऐनले तोके को सीमालभर रही ऋण ललन सक्छ ।
नेपाल सरकारलाई वाह्य स्रोतिाट प्राप्त हुने वहुपक्षीय र लिपक्षीय ऋणको लहसाि स्पष्ट रूपले देलखने गरी ऋण लहसािको खाता
अद्यावलधक रूपमा राख्नपु दाछ । सम्झौता िमोलजमका रकम पररचालन गना नसकी प्रलतिद्धता शल्ु क (Commitment Charge) भक्त
ु ानी
गनापु रे मा सोको स्पष्ट खाता अलभलेख अद्यावलधक राख्नपु दाछ । वैदले शक ऋण तिा Commitment Charge को भक्त
ु ानीको अलग्गै
भौचर उठाउनु पदाछ, अथाात् ब्याज भक्त
ु ानीमा लमसाउनु हुदनै । लनधााररत समयमा वैदले शक ऋणको रकम प्राप्त भए/ नभएको यलकन गरी
सम्िलन्धत खातामा प्रलवलष्ट गनपाु दाछ ।
१०.४. ऋणको सााँिा भक्त
ु ानी
१०.४.१ आन्िरिक ऋणको सााँिा भक्त
ु ानी (खचच सङ्के ि नं. ३२२११)
क) नेपाल सरकारले उठाएको रेजरीलिल, लवकास ऋणपर, रालष्ट्रय िचतपर, नागररक िचतपर, लवशेष ऋणपर, वैदले शक
रोजगार िचतपर आलद जस्ता आन्तररक ऋणको लहसािको लववरण स्पष्ट रूपले देलखने गरी अलभलेख खाता अद्यावलधक
रूपमा राख्नपु दाछ ।
ख) लनधााररत समयमा आन्तररक ऋणको साुँवा भक्त
ु ानी गरी सोको लववरण सलहत लहसाि अद्यावलधक गनापु दाछ ।
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ग) महालेखा लनयन्रक कायाालय र नेपाल राष्ट्र िैङ्क लिच आन्तररक ऋणको साुँवा भक्त
ु ानी र िाुँकीको लहसाि लभडान
भएको हुनपु दाछ ।
घ) आन्तररक ऋणको साुँवा भक्त
ु ानी िजेट खचा सङ्के त नं ३२२११ िाट लेख्नु पदाछ ।
१०.४.२ िैदेविक ऋणको सााँिा भक्त
ु ानी (खचच सके ि न.ं ३२१११)
क) नेपाल सरकारले लिपक्षीय तथा वहुपक्षीय रुपमा ललईएका वैदले शक ऋणको साुँवा भक्त
ु ानीको सम्झौतामा समावेश भक्त
ु ानी
ताललका खल्ु ने गरी लहसाि अद्यावलधक गरी राख्नपु दाछ ।
ख) समयमै साुँवा भक्त
ु ानी नगरे को कारणले हजााना वा थप दस्तरु लतनाु परे मा सो को औलचत्य पलु ष्ट हुने अलभलेख सलहत लेखा
राख्नपु दाछ ।
ग) ऋण भक्त
ु ानीको लालग वैदले शक मरु ामा सम्वलन्धत ऋणदातालाई भक्त
ु ानी गना नेपाल राष्ट्र िैङ्कलाई भक्त
ु ानी गने लनदेशन
लदनपु दाछ । भक्त
ु ानी भएपलछ नेपाल राष्ट्र िैङ्कवाट भक्त
ु ानी लमलतको लवलनमय दरका आधारमा नेपाली रुपैयाुँमा भक्त
ु ानी
रकम गणना गरी रकम सोधभनाा माग गनपाु दाछ । यसरी नेपाल राष्ट्र िैङ्कवाट सोधभनाा माग भएपलछ एकल खाता
कोषवाट शोधभनाा गनपाु नेछ ।
घ) वैदले शक ऋणको साुँवा भक्त
ु ानी िजेट खचा सङ्के त नं ३२१११ िाट लेख्नु पदाछ ।
वचत्र ८ ऋण प्रिाह िावलका
सम्झौता

दातृ सं स्था/ अथथ मन्त्रालय

बजेटमा समावेश

अथथ मन्त्रालय/सम्बन्न्त्धत मन्त्रालय

ऋण प्रवाह अनुरोध

आयोजना/ सम्पर्थ तनर्ाय/ दात ृ संस्था

ऋण प्रवाह

सरर्ारी र्ारोबार गने बैङ्क/ सम्पर्थ तनर्ाय

लेखाङ्कन

आयोजना

म.ले.तन.र्ा. ऋण शाखा/ सम्बन्न्त्धत तनर्ाय

प्रततवेदन
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१०.५ ऋणको लेखा
१०.५.१ आन्िरिक ऋणको लेखा
आन्तररक ऋणको लेखाङ्कन नगदमा आधाररत भएकोले ऋणको ब्याज गणना वालषाक रुपमा नभई भक्त
ु ानीको समयमा एकमष्टु गणना
गरी भक्त
ु ानी गनापु दाछ । तसथा लवत्तीय प्रलतवेदनले वास्तलवक दालयत्वको प्रस्तुतीकरण गना नसलकने हुदुँ ा कुनै िरक भए लेखासुँग
सम्िलन्धत लटप्पणीमा उल्लेख गनापु दाछ ।
क) आन्िरिक ऋणको लावर्ग ट्रेजिी विल िा अन्य सिकािी ऋणपत्र जािी र्गदाच
यसरी ऋण प्राप्त गदाा लनम्नानसु ार प्रलवलष्ट गनपाु दाछ –
खचा शीषाक नं.
लववरण
डेलिट रकम क्रेलडट रकम
डे. िैङ्क लहसाि
xxxxx
क्रे. आन्तररक ऋण (रेजरी लिल)
xxxxx
क्रे. आन्तररक ऋण (सम्वलन्धत पर)
xxxxx
जम्मा
xxxxx
xxxxx
ख) आन्िरिक ऋणको अिवि पिू ा भए पश्चाि सााँिा भक्त
ु ानी र्गदाच
यसरी ऋण भक्त
ु ानी गदाा लनम्नानसु ार लेखाङ्कन प्रलवलष्ट गनपाु दाछ खचा शीषाक न.ं
लववरण
डे. आन्तररक ऋण साुँवा खचा (रेजरी लिल)
डे. आन्तररक ऋण साुँवा खचा (सम्वलन्धत ऋणपर)
क्रे. एकल खाता कोष
जम्मा
१०.५.२ िैदेविक ऋणको लेखा
क) िैदेविक ऋण प्राप्त र्गदाच
यसरी वैदले शक ऋण प्राप्त गदाा लनम्नानसु ार लेखाङ्कन प्रलवलष्ट गनपाु दाछ खचा शीषाक नं.
लववरण
३२१२१
डे. ने.रा. िैङ्क खाता
क्रे वैदले शक ऋण लहसाि
जम्मा

डेलिट रकम
xxxxx
xxxxx
xxxxx

डेलिट रकम
xxxxx
xxxxx

ख) िैदेविक ऋण अनुदानमा परिििचन र्गदाच
यसरी ऋणलाई अनदु ानमा पररवतान गरे को अवस्थामा लनम्नानसु ार लेखाङ्कन प्रलवलष्ट गनपाु दाछ खचा शीषाक नं.
लववरण
डेलिट रकम
३२१२१
डे. वैदले शक ऋण लहसाि
xxxxx
क्रे वैदले शक अनदु ान लहसाि
जम्मा
xxxxx
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र्ग) िैदेविक ऋण भक्त
ु ानी र्गदाच
यसरी ऋण भक्त
ु ानी गदाा लनम्नानसु ार लेखाङ्कन गनापु दाछ खचा शीषाक न.ं
लववरण
३२१११
डे. वैदले शक ऋण लहसाि
क्रे. ने.रा. िैङ्क
जम्मा

डेलिट रकम
xxxxx
xxxxx

क्रेलडट रकम
xxxxx
xxxxx

१०.६ िैदेविक ऋणको िैङ्क जमानि
नेपाल सरकारले स्वदेशी व्यवसालयक प्रलतष्ठानलाई वैदले शक ऋण ललनका लालग जमानी िलसलदएको अवस्थामा उक्त ऋणको भक्त
ु ानीका
सम्िन्धमा आवश्यक व्यवस्था गना सक्दछ । यसरी जमानी िसी लदएको ऋण सम्िलन्धत व्यवसालयक प्रलतष्ठानले चक्त
ु ा गना नसके को
अवस्थामा नेपाल सरकारको दालयत्व हुन जान्छ ।
नेपाल सरकारले जमानी िसी ऋण ललइलदएको अवस्थामा नेपाल राजपरमा सचू ना प्रकाशन गरी तोके िमोलजमका दरमा कलमसन
ललनपु दाछ । त्यस्तो कलमसन िापत रकम राजस्वमा आम्दानी जनाई सोको लनम्नानसु ार लेखाङ्कन गनपाु दाछ खचा शीषाक न.ं
लववरण
डेलिट रकम क्रेलडट रकम
xxxxx
डे. ने.रा.िैङ्क लहसाि
xxxxx
क्रे. अन्य राजस्व खाता
xxxxx
जम्मा
xxxxx
xxxxx
१०.७ विवनमय दि समायोजन िथा लेखाङ्कन
वैदले शक ऋणको सम्झौता गदाा रकम लवदेशी मरु ा वा Special Drawing Rights (SDR) मा उल्लेख गनापु छा । SDR को लवलनमय दर
अन्तराालष्ट्रय मरु ा कोषले लनधाारण गरे िमोलजम हुनछ
े ।
नेपालले नगदमा आधाररत लेखा राख्ने गरे काले ऋण प्रालप्त तथा भक्त
ु ानीका िखतमा मारै यसको लहसाि रालखन्छ । जसका कारण लवलनमय
दरमा भएको पररवतानलाई नगदमा आधाररत लेखाले समावेश गना सक्दैन ।
लवलनमय दरको वैकलल्पक व्यवस्था (alternative treatment) को लेखाङ्कन लवलध तल लदएइएको छ । तर यस लवलधको लालग लनकायले
below the line item को लेखा राख्नपु दाछ ।
क) लवलनमय दरले गदाा नािा भई आम्दानी लसजाना भएको अवस्थाको लेखा प्रलवलष्ट लनम्नानसु ार गनपाु दाछ –
खचा शीषाक नं.
लववरण
डेलिट रकम क्रेलडट रकम
डे. ने.रा.िैङ्क लहसाि
xxxxx
१४५२२
क्रे. अन्य राजस्व खाता
xxxxx
जम्मा
xxxxx
xxxxx
ख) लवलनमय दरले गदाा नोक्सानी भई खचा जनाउनपु ने भएमा लनम्नानसु ार लेखा प्रलवलष्ट गनपाु दाछ खचा शीषाक नं.
लववरण
डेलिट रकम
xxxxx
डे. सम्िलन्धत खचा शीषाक
xxxxx
क्रे. ने.रा.िैङ्क
जम्मा
xxxxx
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१०.८ ऋण अवभलेख फािामहरू
ऋण सम्िन्धी अलभलेख राख्नका लालग लनम्न िमोलजमका मलेप िारामहरू रहेका छन ।
म.ले.प.िा.न.ं ३७
राष्ट्र ऋणको लहसाि खाता रेजरी लिल
म.ले.प.िा.नं. ५८
राष्ट्र ऋणको ब्याज लहसाि खाता
म.ले.प.िा.न.ं ५९
राष्ट्र ऋणको लहसाि खाता
म.ले.प.िा.नं. ७४
आन्तररक/ वैदले शक ऋण गोश्वारा खाता
म.ले.प.िा.नं. ७५
वैदले शक ऋण
म.ले.प.िा.नं. ७६
आन्तररक ऋण
थप प्रलतवेदनको ढाुँचा अनसु चू ी १० मा तोलकए िमोलजम हुनछ
े ।
१०.८.१ िाष्ट्ट्र ऋणको वहसाि खािा ट्रेजिी विल ऋण (म.ले.प.फा.नं.३७)
यो राष्ट्र ऋणको रेजरी लिल तिा को लहसाि खाता हो । यो महालेखा लनयन्रक कायाालयले राख्नपु दाछ । यसमा रेजरी लिल नम्िर,
लनष्ट्कासन लमलत, पररपक्व हुने अवलध, भक्त
ु ानी लदनपु ने लमलत, लतनाु पने (लाग्ने ब्याज समेत), भक्त
ु ानी भएको रकम र लमलत तथा
भक्त
ु ानी लदनपु ने िाुँकी रकम उल्लेख गनापु दाछ ।
१०.८.२ िाष्ट्ट्र ऋणको ब्याज वहसाि खािा (म.ले.प.फा.न.ं ५८)
यो राष्ट्र ऋणको ब्याज तिा को लहसाि खाता हो । यो महालेखा लनयन्रक कायाालयले राख्नपु दाछ । यसमा सम्झौता लमलत, ऋण
खाता नं., उद्देश्य, लनष्ट्कासन लमलत, संख्या, लववरण, ब्याज भक्त
ु ानी लमलत, साुँवा रकम, ब्याजको अवधी, दर, ब्याज रकम, सटही
दर, हुने ब्याज रकम जस्ता लववरणहरू उल्लेख गनापु दाछ ।
१०.८.३ िाष्ट्ट्र ऋणको वहसाि खािा (म.ले.प.फा.नं ५९)
यो राष्ट्र ऋणको लहसाि खाता हो । यो िाराम म.ले.प.िा.न. ५८ को आधारमा तयार गनपाु छा । यसको अलतररक्त ऋण रकम
अन्तगात ऋण ललएको साुँवा भक्त
ु ानी तथा लतना िाुँकी रकम उल्लेख गरी सो भक्त
ु ानी भएको लदनको लमलत उल्लेख गनपाु दाछ ।
१०.८.४ आन्िरिक ि िैदेविक ऋण र्गोश्वािा खािा (म.ले.प.फा.नं ७४)
यो राष्ट्र ऋण अन्तगात उठाइएका आन्तररक वा वैदले शक ऋणको छुट्टाछुट्टै देलखने गरी आम्दानी खचा चढाउने गोश्वारा खाता हो ।
यसमा राष्ट्र ऋण ऐन अन्तगात उठाउन पाउने स्वीकृ त ऋण रकम राख्नपु छा । यसमा लमलत, लववरण, खाता पाना नं., ऋण ललएको
रकम, भक्त
ु ानी भएको रकम र साुँवा िाुँकी उल्लेख गनापु छा ।
१०.८.५ िैदेविक ऋण (म.ले.प. फा. नं ७५)
यो वैदले शक ऋण सम्िन्धी खाता हो । यसमा संझौता न.ं र लमलत, ऋण लदनेको नाम, संझौता रकम, साुँवा भक्त
ु ानीको अवलध, साुँवा
ब्याज भक्त
ु ानी हुने लमलत, ब्याजदर जस्ता लववरणहरू खाताको शीषामा उल्लेख गनपाु छा । त्यसरी नै खाताको मल
ू भागमा लमलत,
लववरण, खाता पाना नं., ऋण ललएको वैदले शक मरु ा को नाम र रकम, भक्त
ु ानी लदएको वैदले शक मरु ाको नाम र रकम, ब्याज लतरे को
वैदले शक मरु ा को नाम र रकम जस्ता लववरणहरू उल्लेख गनपाु दाछ ।
१०.८.६ आन्िरिक ऋण खािा (म.ले.प.फा.नं. ७६)
यो आन्तररक ऋण सम्िन्धी खाता हो । यसमा लनष्ट्कासन लमलत, रकम, भक्त
ु ानी हुने अवलध, ब्याजदर, ब्याज रकम जस्ता
लववरणहरू खाताको शीषामा उल्लेख गनपाु छा । त्यसरी नै खाताको मल
ू भागमा लमलत, लववरण, खाता पाना न.ं , ऋण ललएको
रकम, साुँवा भक्त
ु ानी, ब्याज भक्त
ु ानी र साुँवा िाुँकी जस्ता लववरणहरू उल्लेख गनपाु दाछ ।
१०.९ लर्गानी
१०.९.१ परिचय
सरकारले रालष्ट्रय तथा अन्तराालष्ट्रय सङ्घ, संस्थान वा लनकायमा लाभांश वा ब्याज प्राप्त हुने गरी शेयर वा ऋणको रुपमा लदइने रकमलाई
लगानीको रुपमा िलु झन्छ । नेपाल सरकारले सरकारी लनकाय, सावाजलनक सस्ं थान, व्यवसालयक प्रलतष्ठान, िोडा, सलमलत लगायतका
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लनकायमा गरे को शेयर तथा ऋणको रूपमा लगानी गने गदाछ । सावाजलनक सस्ं थान तथा अन्य सस्ं थामािा त अत्यावश्यक कायाक्रम
सचचालन गने गरी पुँजु ी व्यवस्थापनमा सहयोग गना यस्तो लगानी हुने गरे को छ । साथै नेपाल सरकारिाट लवदेशी सरकार वा अन्तराालष्ट्रय
सङ्घ सस्ं थामा समेत ऋण वा शेयर लगानी हुने गरे को छ । नेपाल सरकारले लवत्तीय व्यवस्था अन्तगात लवलभन्न लनकायहरुमा शेयर तथा
ऋणको रूपमा लगानी गदाछ । यसरी गररने लगानीको लनणाय अथा मन्रालयिाट हुन्छ ।
१०.९.२ लर्गानीको लेखा नीवि
नेपाल सरकारको लगानीलाई नगदमा आधाररत लेखा प्रणाली भएकोले परल मल्ू य (Historical Cost) मा लेखाङ्कन गररन्छ । यसमा
सलू चकृ त शेयरमा भएको लगानी (Listed share) को िजार मल्ू यका आधारमा पनु ः मल्ू याङ्कन गररुँ दनै ।
लगानीको नोक्सानी भएमा पररच्छे द १७ को व्यवस्था िमोलजम हुनेछ । आलथाक सङ्के त तथा वगीकरण, २०६७ मा लवत्तीय व्यवस्थालाई
खदु रकम (net-off concept) मा प्रस्तुत गररएको छ । नेपाल सरकारले गने सिै प्रकारको लगानी (शेयर तथा ऋण) को लेखा
व्यवलस्थत रुपमा राख्ने लजम्मेवारी महालेखा लनयन्रक कायाालयको हुनेछ । यद्यलप आफ्नो मातहतका लनकायहरुमा भएको लगानी त्यसको
तालुक मन्रालयले लनयन्रण गदाछ ।
१०.९.३ लर्गानीको कायचविवि
सम्िलन्धत मन्रालयको लसिाररसमा अथा मन्रालयको लनणायअनसु ार लगानी गररन्छ । यसका लालग लवत्तीय व्यवस्था शीषाकमा नेपाल
सरकारको स्रोत तथा वैदले शक स्रोत समेत समावेश गरे र िजेट व्यवस्था गररन्छ । िजेटमा समावेश भएको रकम सम्िलन्धत सङ्घ,
सस्ं थासुँग अथा मन्रालयले सम्झौता, सहायक सम्झौता, तमसक
ु गरी सो िमोलजम िजेट लनकासा सलहत महालेखा लनयन्रक
कायाालयमा प्राप्त भएपलछ लगानी गररन्छ । नेपाल सरकारको लनणाय वा स्वीकृ त कायालवलध अनसु ार लवदेशी सरकार वा अन्तराालष्ट्रय
सङ्घ सस्ं थामा लगानी गना सलकन्छ । नेपाललभर गररने लगानीको यस प्रलक्रयालाइा तलको लचरिाट थप स्पष्ट गना सलकन्छ ।
न्िर ९ लगानी र्ायथववतध प्रविया
बजेट ववननयोजन - नेपाल सिकाि
ब.उ.शी.नं. ५०११.....

खचण शीषणक ३००००

लगानी सम्झौता - अथण मन्रालय आर्थणक नीनत ववश्लेषर् महाशाखा सहायक सम्झौता (वैदेभशक ऋर्)
तमसुक (अन्तरिक ऋर् तथा शेयि)

अप्ततयािी/ िकम ननकासा - अथण मन्रालय बजेट तथा कायणक्रम महाशाखा
अप्ततयािी/ िकम ननकासा अभिलेख म.ले.नन.का. बजेट
कायाणन्वयन शाखा

अप्ततयािी (TSA) टी=एस=ए= प्रर्ालीमा प्रववप्टट
(को.ले.नन.का)

लगानी सम्बन्धी अन्तरिक ननर्णय, लेखाङ्कन तथा प्रनतवेदन, मलेननका लगानी शाखा
को.ले.नन.का. बाट चेक प्राप्तत ि लगानी अभिलेख
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१०.९.३.१ नेपालवभत्र िेयि लर्गानीको कायचविवि
क) नेपाल सरकारले साधारण तथा अग्रालधकार शेयरको रूपमा सावाजलनक संस्थान तथा अन्य सावाजलनक लनकायमा लगानी गने गदाछ ।
ख) सरकारले आवश्यकता अनसु ार अग्रालधकार शेयरलाई साधारण शेयरमा वा ऋणमा र साधारण शेयरलाई अग्रालधकार शेयर वा
ऋणमा पररवतान गना सक्छ । यसरी िरक प्रकारमा पररणत भएको लगानीको सोही िमोलजम लगानी लेखा अद्यावलधक गनापु दाछ ।
ग) शेयरको लाभांश वापत सरकारलाई प्राप्त हुने रकम सम्िलन्धत शीषाकमा राजस्वमा दालखला गनपाु दाछ । हकप्रद शेयर खररद गदाा खररद
मल्ू य िरािरको रकम शेयर लगानीमा थप गनपाु दाछ ।
घ) सरकारले आफ्नो स्वालमत्वको शेयर लिक्री वा हस्तान्तरण गना सक्छ । यस अवस्थामा पलन लेखा अद्यावलधक गरी राख्नपु दाछ ।
ङ) शेयर लगानी गदाा र लगानी सम्िन्धी जनु सक
ु ै लेखा लववरण अद्यावलधक गदाा सरकारको लनणाय अनसु ार गनपाु दाछ ।

१०.९.३.२ सस्ं थानमा िेयि लर्गानी (खचच सङ्के ि न.ं ३१२११) ि अन्य सस्ं थामा िेयि लर्गानी (खचच सङ्के ि न.ं ३१२१२)
क) सावाजलनक सस्ं थानको वगीकरण अनरू
ु प (लवत्तीय, व्यापाररक, औद्योलगक, सेवामल
ू क लगायत) शेयर लगानी र सो वापत प्राप्त हुने
लाभांशको लहसाि लकताि स्पष्ट देलखने गरी अलभलेख अद्यावलधक रूपमा राख्नपु दाछ ।
ख) शेयर लगानीको शेयर प्रमाणपर समेत प्राप्त गरी अलभलेख अद्यावलधक गरी राख्नपु दाछ ।
ग) आलथाक वषाको अन्तमा सम्िलन्धत संस्थानले देखाएको शेयर लहसाि र महालेखा लनयन्रक कायाालयको अलभलेख िमोलजमको शेयर
लगानी लहसाि लभडान गरी लेखा अद्यावलधक गनपाु दाछ ।

१०.९.३.३ िैदविक िेयि लर्गानी (खचच सङ्के ि नं. ३१२२१)
क) वैदले शक शेयर लगानी गना नेपाल सरकारको लनणाय आवश्यक पदाछ । वैदले शक शेयर वैदले शक मरु ामा अङ्लकत हुने भएकोले शेयर
लगानी हुने लदनको नेपाल राष्ट्र िैङ्कको लवलनमय दरका आधारमा गणना गरी सम्िलन्धत लनकायमा पठाउन लनकासा आदेश नेपाल
राष्ट्र िैङ्कमा पठाउनु पदाछ ।
ख) नेपाल सरकारिाट अन्तराालष्ट्रय सङ्घ संस्थाको शेयरमा गरे को लगानीको लहसाि लकताि स्पष्ट देलखने गरी अलभलेख अद्यावलधक
रूपमा राख्नपु दाछ ।
ग) शेयर लगानीको शेयर प्रमाणपर समेत प्राप्त गरी अलभलेख अद्यावलधक गरी राख्नपु दाछ ।
घ) आलथाक वषाको अन्तमा सम्िलन्धत अन्तराालष्ट्रय सङ्घ सस्ं थाले देखाएको शेयर लहसाि र महालेखा लनयन्रक कायाालयको अलभलेख
िमोलजमको शेयर लगानी लहसाि लभडान गरी लेखा अद्यावलधक गनापु दाछ ।
१०.९.३.४ सस्ं थानको िेयि विक्री (३१४३१), अन्य सस्ं थानका िेयि विक्री (३१४३२) ि िैदेविक िेयि विक्री (३१२४१)
क) नेपाल सरकारको स्वालमत्वमा रहेको शेयर लिक्री गना नेपाल सरकारको स्वीकृ लत आवश्यक पछा ।
ख) शेयर लिक्रीको प्रलक्रया प्रचललत काननु िमोलजम हुनपु दाछ । जस्तै, सलू चकृ त शेयरको लवत्तीय मल्ू य लनधाारण गदाा नेपाल स्टक
एक्सचेन्जको सचू कांकलाइा आधारमा ललनपु दाछ । स्टकमा सचू ीकृ त नभएका संस्थाको हकमा नेटवथा, अलनाङ पर शेयर (EPS), र
लडलभडेण्ड पर शेयर (DPS) जस्ता कुरालाई आधार ललनपु दाछ । वैदले शक शेयरका हकमा यसका अलतररक्त सस्ं थाको ख्यातीलाई
समेत आधार ललनपु दाछ ।
ग) शेयर लिक्रीिाट प्राप्त रकमको लहसाि स्पष्ट देलखने गरी अद्यावलधक रूपमा अलभलेख तयार गनपाु दाछ ।
घ) प्राप्त रकम सम्िलन्धत िैङ्क खातामा तोलकएको समयलभरै जम्मा गनपाु दाछ ।
ङ) वैदले शक शेयर लिक्रीको हकमा मरु ा तथा लवलनमय दर एलकन गनपाु दाछ ।
१०.९.४ ऋण लर्गानी
१०.९.४.१ सस्ं थानमा ऋण लर्गानी (३११११) ि अन्य सस्ं थामा ऋण लर्गानी (३१११२)
क) ऋण लगानी गना नेपाल सरकारको लनणाय हुनपु दाछ ।
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ख) नेपाल सरकारले गरे को ऋण लगानीलाइा सावाजलनक सस्ं थान र अन्य सावाजलनक सस्ं था गरी सस्ं थानको वगीकरण
अनसु ार अलग अलग रूपमा स्पष्ट देलखने गरी अद्यावलधक रूपमा ऋण लगानीको अलभलेख खातामा राख्नपु दाछ ।
ग) सम्िलन्धत सस्ं थानले देखाएको ऋण लहसाि महालेखा लनयन्रक कायाालयको लेखामा देखाइएका लहसािसुँग लभडान
गनापु दाछ ।
घ) ऋण लेखा राख्दा सम्झौता अनसु ारको साुँवा ब्याज भक्त
ु ानी ताललका (Amortization Schedule) िमोलजम
अलभलेख राख्नु र भक्त
ु ानी अद्यावलधक गनपाु दाछ ।
ङ) तोलकएको भक्त
ु ानी ताललका िमोलजम साुँवा र ब्याज भक्त
ु ानी नभएमा भक्त
ु ानी अवलध नाघेको साुँवा ब्याज दिु ै अलग
अलग गणना गरी अलभलेख अद्यावलधक राख्नपु दाछ ।
१०.९.४.२ िैदेविक ऋण लर्गानी (खचच सङ्के ि नं. ३११२१)
क) वैदले शक ऋण लगानी गदाा नेपाल सरकारिाट लनणाय भएको हुनपु दाछ ।
ख) नेपाल सरकारिाट अन्तराालष्ट्रय सरकार वा सङ्घ संस्थामा गरे को ऋण लगानीको लहसाि स्पष्ट देलखने गरी
अद्यावलधक रूपमा ऋण लगानीको अलभलेख खातामा प्रलवलष्ट गनपाु दाछ ।
ग) लगानी गररएको मरु ा र लेखाङ्कन गररएका मरु ा तथा लवलनमय दर एलकन गरी ऋण सम्झौताको शता अनरुु प
अद्यावलधक गनपाु दाछ ।
घ) ऋण लगानीिाट प्राप्त हुने ब्याज वा लाभांश प्राप्त हुनपु ने ताललका िमोलजम प्राप्त भए/नभएको लहसाि स्पष्ट देलखने
गरी अद्यावलधक रूपमा राख्नपु दाछ । असल
ु ी व्यवलस्थत गना आवश्यक ताललका समेत राख्नु र भक्त
ु ानीका लालग
ताके ता गनपाु दाछ ।
१०.९.४.३ सस्ं थानिाट ऋण लर्गानी वफिाच (३११३१), अन्य सस्ं थािाट ऋण लर्गानी वफिाच (३११३२) ि िैदेविक ऋण
लर्गानी वफिाच (३११४१)
क) नेपाल सरकारले गने ऋण लगानी लिताा भइा प्राप्त रकमको साुँवा ब्याज स्पष्ट देलखने गरी अलभलेख अद्यावलधक
राख्नपु दाछ ।
ख) ऋण चक्त
ु ा गने ताललका िमोलजम प्राप्त हुन नसके को साुँवा तथा ब्याजको सम्झौता िमोलजम हजााना वा थप दस्तुर
समेत असल
ु गनापु दाछ ।
ग) प्राप्त रकम सम्िलन्धत खातामा तोलकएका समयलभरै जम्मा गनपाु दाछ ।
घ) वैदले शक लगानी लितााको हकमा मरु ा तथा लवलनमय दर एलकन गरी ऋण सम्झौताको शता अनरुु प लेखाङ्कन
गनापु दाछ ।
१०.१० लर्गानीको लेखाङ्कन प्रविवि
नेपाल सरकारले स्वदेशी तथा लवदेशी लनकायमा गरे को लगानी र प्रालप्तको लेखाङ्कन लनम्न अनसु ार गनपाु दाछ ।
क) सािािण िेयिमा लर्गानी र्गदाचको र्गोश्वािा भौचि
खचा शीषाक नं.
लववरण
डेलिट रकम
डे. शेयर लगानी (लवत्तीय खाता)
xxxxx
क्रे. एकल कोष खाता (ने.रा.िैङ्क)
जम्मा
xxxxx

क्रेलडट रकम
xxxxx
xxxxx

स्वदेशी वा लवदेशी लनकायमा लगानी भए तापलन लेखाङ्कन एउटै हुन्छ । वैदले शक लगानीको हकमा लवदेशी मरु ा र नेपाली मरु ा दिु ै
खल
ु ाउनु पदाछ ।
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ख) िेयि लर्गानीलाई ऋण लर्गानीमा परिििचन र्गदाचको र्गोश्वािा भौचि
खचा शीषाक नं.
लववरण
डे. ऋण लगानी लहसाि
क्रे. शेयर लगानी लहसाि
जम्मा

डेलिट रकम
xxxxx
xxxxx

क्रेलडट रकम
xxxxx
xxxxx

ऋण लगानीको अङ्लकत मल्ू य मारलाई शेयरमा लगानी गदाा मालथको प्रलवलष्टलाई लवपररत गनापु दाछ ।
ग) िोनस िेयि आम्दानी जनाउाँदाको र्गोश्वािा भौचि
सरकारलाई नगदको सट्टा िोनस शेयर प्राप्त भएकोमा उक्त िढी प्राप्त िोनस शेयर लकत्तालाई लगानी लहसाि खातामा संख्या
अद्यावलधक गनापु दाछ । नगदको सट्टामा िोनस शेयर प्राप्त भएकोले नगद खाता डेलवट नगरी सोझै शेयर लगानी खाता डेलवट
गनापु दाछ ।
खचा शीषाक न.ं

लववरण
डे. शेयर लगानी
क्रे. िोनस खाता
जम्मा

अ) िोनस िापि नर्गद िा िैङ्क आम्दानी जनाउाँदा
खचा शीषाक नं.
लववरण
डे. नगद खाता वा िैङ्क
क्रे िोनस खाता
जम्मा
आ) िोनसलाई िाजस्ि आम्दानी जनाउाँदा
खचा शीषाक नं.
लववरण
डे. िोनस खाता
क्रे नगद/ िैङ्क
जम्मा
इ) नर्गद िा िैङ्क िाजस्िमा दावखला र्गदाच
खचा शीषाक नं.
लववरण
डे. नगद वा िैङ्क
क्रे राजस्व खाता
जम्मा
घ) हकप्रद िेयि जािी भई खरिद र्गनचपु ने अिस्थामा
खचा शीषाक न.ं
लववरण
डे. शेयर लगानी
क्रे. एकल कोष खाता
जम्मा
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डेलिट रकम
xxxxx
xxxxx

डेलिट रकम
xxxxx
xxxxx

डेलिट रकम
xxxxx
xxxxx

डेलिट रकम
xxxxx
xxxxx

डेलिट रकम
xxxxx
xxxxx

क्रेलडट रकम
xxxxx
xxxxx

क्रेलडट रकम
xxxxx
xxxxx

क्रेलडट रकम
xxxxx
xxxxx

क्रेलडट रकम
xxxxx
xxxxx

क्रेलडट रकम
xxxxx
xxxxx
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ङ) िेयि विक्री र्गिेको अिस्थामा
खचा शीषाक नं.
लववरण
डे. नगद वा चेक
क्रे शेयर लगानी खाता
जम्मा
प्राप्त भएको नर्गद िा चेक िाजस्ि खािामा दावखला र्गदाच
खचा शीषाक नं.
लववरण
xxxxx
डे. एकल कोष खाता (िैङ्क)
xxxxx
क्रे राजस्व खाता
जम्मा
१०.१०.२ ऋण लर्गानी र्गिेको अिस्थामा
क) नेपाल सिकािले ऋणमा लर्गानी र्गिेको अिस्थामा
खचा शीषाक नं.
लववरण
xxxxx
डे. स्वदेशी ऋण लहसाि
xxxxx
डे. लवदेशी ऋण लहसाि
xxxxx
क्रे. ने.रा.िैङ्क
जम्मा
ख) ऋणको ब्याज प्राप्त भएमा
खचा शीषाक न.ं
लववरण
xxxxx
डे. ने.रा.िैङ्क लहसाि
xxxxx
क्रे राजस्व खाता
जम्मा
र्ग) ऋण लर्गानीलाई सािािण िेयिमा परिििचन र्गिेको अिस्थामा
खचा शीषाक न.ं
लववरण
xxxxx
डे. साधारण शेयर लगानी
xxxxx
क्रे. ऋण लगानी
जम्मा
ग) ऋणको रकम भक्त
ु ानी पाएको अवस्थामाः
खचा शीषाक नं.
लववरण
xxxxx
डे. ने.रा.िैङ्क लहसाि
xxxxx
क्रे ऋण लगानी लहसाि
जम्मा

डेलिट रकम
xxxxx
xxxxx

डेलिट रकम
xxxxx
xxxxx

डेलिट रकम
xxxxx
xxxxx
xxxxx
डेलिट रकम
xxxxx
xxxxx

डेलिट रकम
xxxxx
xxxxx

डेलिट रकम
xxxxx
xxxxx

क्रेलडट रकम
xxxxx
xxxxx

क्रेलडट रकम
xxxxx
xxxxx

क्रेलडट रकम

xxxxx
xxxxx
क्रेलडट रकम
xxxxx
xxxxx

क्रेलडट रकम
xxxxx
xxxxx

क्रेलडट रकम
xxxxx
xxxxx

महालेखा लनयन्रक कायाालयले यस सम्िन्धी लेखापालनको सम्पणू ा व्यवस्था लमलाउुँदछ । सरकारले सस्ं थानमा ऋण लगानी गदाा
३११११ शीषाक अन्तगात देखाई सो ऋण लगानीको सम्पणू ा लेखाङ्कन सोही शीषाकिाट गनपाु दाछ । सरकारले अन्य संस्थानमा गरे को
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ऋण लगानीलाई लेखा कोड ३१११२ शीषाकमा प्रलवलष्ट गनापु दाछ । सरकारले वैदले शक ऋण लगानी गरे मा लेखा कोड ३११२१
अन्तगात प्रलवलष्ट गनपाु दाछ ।
१०.११ वनजीकिणको लेखाङ्कन
क) नेपाललभर सरकारी लगानीिाट सचचाललत लनकाय तथा व्यापाररक प्रलतष्ठानको आवश्यकता अनसु ार लनजीकरण गना सलकनेछ ।
ख) लनजीकरण सम्िन्धी सम्पणू ा कायालवलध लनजीकरण ऐन, २०५० ले तोके िमोलजम हुनछ
े ।
ग) लनजीकरण प्रलक्रयामा नेपाल सरकारले गरे को लगानीलाई लगानी लितााको रुपमा ललई सोही अनसु ारको लेखा प्रलवलष्ट गनापु दाछ ।
घ) नगदमा आधाररत लेखा भएकाले लगानी लिताा भएको नािा नोक्सानलाई लेखाङ्कन गररुँ दनै ।
१०.१२ लर्गानीको प्रवििेदन
लगानीको प्रलतवेदन गने लजम्मेवारी महालेखा लनयन्रक कायाालयको हो । यस कायाालयले वालषाक एकीकृ त लगानीको लवत्तीय लववरण
तयार गनापु दाछ । प्रलतवेदनको ढाुँचा अनसु चू ी १०.१ मा तोलकए िमोलजम हुनेछ ।

न्िर १० ववत्तीय व्यवस्था खिथ सङ्केत
ववत्तीय व्यवस्था(ब.उ.शी.नं. ५०१५०२/)

खिथ सङ्केत ३०००० ऋण तथा लगानी व्यवस्थापन

३२०००खू द आन्त्तररर् तथा

३१०००खू द लगानी (ऋण र शेयर)

वैदेन्शर् ऋण

३११०० खू द ऋण लगानी

३१२०० खू द शेयर लगानी

३११११ सं स्थानमा ऋण लगानी

३१२११ सं स्थानमा शेयर लगानी

३१११२ अन्त्यसं स्थामा ऋणल गानी

३१२१२ अन्त्य सं स्थानमा शेयर लगानी

३११२१ वैदेन्शर् ऋण लगानी

३१२२१ वैदेन्शर् शेयर लगानी

३११३२ अन्त्य सं स्थाबाट ऋणल गानी

३१२३२ अन्त्य सं स्थार्ो शेयर तबिी

िीताथ

३१२४१ वैदेन्शर् शेयर तबिी

३११३१ सं स्थानबाट ऋण लगानी विताथ

३११४१ वैदेन्शर्ऋणलगानीिीताथ

३१२३१ सं स्थानर्ो शेयर तबिी
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३२१११ वैदेन्शर् ऋणर्ो सावााँ भ ुक्तानी
३२१२१ वैदेन्शर् ऋण प्राति

३२२११ आन्त्तररर् ऋणर्ो सााँवा भ ुक्तानी
३२२२१ आन्त्तररर् ऋण प्राति
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११.१

परिचय
यस परिच्छे दमा सिकािी कािोबाि गर्ने सम्बन्धमा बैंककङ् कािोबाि सञ्चालर्न तथा बैङ्क किसाब कमलार्नका लेखा र्नीकत तथा
किकधिरुलाई समेकिएको छ । र्नेपाल िाष्ट्र बैङ्क तथा िाकिज्य बैङ्किरुको बैंङ्ककग कािोबाि कर्नयन्रि प्रिालीको काययकिकधलाई यस
परिच्छे दमा समािेश गरिएको छै र्न ।

११.२

बैङ्कको आधािभतू सिद्धान्त
क) सिकािी कािोबाि एकल खाता कोष प्रिालीको कसद्धान्तमा आधारित िुर्नछ
े ।
ख) कोष तथा लेखा कर्नयन्रक कायायलयको र्नाममा सञ्चाकलत किकर्नयोकित बिेि खचय सम्बन्धी चालु खचय खाता (ख १), पुँिु ीगत
खचय खाता (ख २) ि कित्तीय व्यिस्था खचय खाता (ख १०) शन्ू य मौज्दातको (Zero Balance) कसद्धान्तमा सञ्चालर्न
िुर्नछ
े र्न् । मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयले कर्नियय गिी ख १, ख २ ि ख १० खाताको सट्टा एउिै खाताबाि मार कािोबाि गर्ने
व्यिस्था गर्नय सक्र्नेछ । यस्तो खाता अको आकथयक िषयको श्रािि मसान्तसम्म कायम ििर्ने छ । कायय सिलीकििका लाकग िोि
िषयको लाकग िोि र्नं. ि कबिोि िषयको लाकग कबिोि र्न.ं को खाता प्रयोग गिी दोिोिो र्नपर्ने गिी खाता व्यिस्थापर्न गर्नयसककर्नेछ ।
ग) िािस्ि िम्मा गर्नयको लाकग खोकलर्ने बैङ्क खाता िकम िम्मा गर्नय मार कमल्र्ने (Non -Operative Revenue Account)
खाता िुर्नेछ ।
घ) र्नेपाल सिकािको सकञ्चत कोषको व्यिस्थापर्नका लाकग खोकलएका सबै समिू का खातािरु मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयको
कर्नयन्रिमा ििर्नेछर्न् । मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयले आकथयक अर्नश
ु ासर्न कायम गर्नय आिश्यकता अर्नसु ाि बैङ्क खातािरु
िोक्का गर्नयसक्र्ने छ ।

११.३

बैङ्कको खाता िञ्चालन
क) के न्रमा ििर्ने 'क' समिू का खातािरु मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयको र्नाममा मार खोकलन्छ ।
ख) मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयको र्नाममा खोकलर्ने के न्रीय स्तिका खातािरुको दस्तखत र्नमर्नु ा कार्य मिालेखा कर्नयन्रकबाि,
कोष तथा लेखा कर्नयन्रक कायायलयको र्नाममा खोकलर्ने खातािरुको दस्तखत र्नमर्नु ा प्रमख
ु किल्ला अकधकािीबाि ि अन्य
कायायलयको र्नाममा खोकलर्ने खातािरुको दस्तखत र्नमर्नु ा कार्य सम्बकन्धत कोष तथा लेखा कर्नयन्रक कायायलयका प्रमख
ु बाि
प्रमाकित गर्नयपु र्ने छ ।
ग) 'क' समिू का खातािरु र्नेपाल सिकािको सकञ्चत कोष खातािरु िुर्न् । यी 'क' समिू का खातािरु सकञ्चत कोषमा िकम िम्मा
गर्नय ि सकञ्चत कोषबाि िुर्ने खचयको किसाब कमलार्न गर्ने प्रयोिर्नको लाकग प्रयोग गरिन्छ ।
घ) काययसञ्चालर्न स्तिका 'ख' खातािरुलाई सिकािी अर््र्ाखार्ना खाता भकर्नन्छ । एकल खाता कोष प्रिालीमा एकल खातािरु
कोष तथा लेखा कर्नयन्रक कायायलयको र्नाममा खोकलएका िुन्छर्न् । चालु खचयका लाकग ख १, पिुँु ीगतका लाकग ख २,
धिौिीका लाकग ख ३, काययसञ्चालर्न कोष तथा अन्य कोषका लाकग ख ६ ि कित्तीय व्यिस्थाका लकग ख १० समिू का खाता
ििन्छर्न् ।
ङ) स्थार्नीय कर्नकायको लाकग ग समिू का खाता ििर्नेछर्न् । यी खातािरु किल्ला किकास सकमकत, र्नगिपाकलका ि गा.कि.स. िस्ता
स्थार्नीय कर्नकायबाि सञ्चालर्न िुर्ने खातािरु िुर्न् । यस्ता कर्नकायको कािोबाि कयर्नै खाताबाि गरिन्छ ।
च) एकल खाता कोषको सञ्चालर्न कोष तथा लेखा कर्नयन्रक कायायलयको प्रमख
ु िा कर्निले तोके को अन्य अकधकृ त कमयचािी ि
अन्य कमयचािीको संयुक्त दस्तखतबाि सञ्चालर्न गर्नयपु दयछ । यस्तो दस्तखत र्नमर्नु ा प्रमख
ु किल्ला अकधकािीबाि प्रमाकित
गिाउर्नपु छय । अन्य सिकािी कायायलयको र्नाममा खोकलर्ने खाता सञ्चालर्नका लाकग दस्तखत र्नमर्नु ा कोष तथा लेखा कर्नयन्रक
कायायलयको कायायलय प्रमख
ु ले प्रमाकित गर्नयपु दयछ ।

123

सरकारी लेखा निर्देनिका, २०७३
११.४

बैनकङ्ग प्रबन्ध

के न्रीय स्तिमा िञ्चालन हुने बैङ्क खाता
खाता
िङ्के त न.

खाताको नाम

कािोबाि प्रकृसत

क.१

सकञ्चत कोष खाता

क.१.२

आन्तरिक ऋि
खाता

र्नेपाल िाष्ट्र बैङ्कको िाष्ट्र ऋि व्यिस्थापर्न किभाग मार्य त र्नेपाल सिकािले कर्नष्ट्काशर्न
गिे को किकभन्र्न प्रकािका ऋिपरिरु (किकास ऋिपर, किशेष ऋिपर, बचतपर, रेििी
कबल आकद) कबक्री गिी प्राप्त गिे को िकम यस खातामा िम्मा गर्नयपु दयछ । र्नयाुँ आकथयक
िषयको श्रािि १ गते अकघल्लो आकथयक िषयको अन्त (आषाढ मसान्त) मा ििेको
मौज्दात क.१.७ खातामा रान्सर्ि गिी किसाब कमलार्न गर्नयपु दयछ ।

क.१.३

अकिम र्नगद ऋि
खाता

किदेशी दातृ िाष्ट्र तथा सघं सस्ं थािरुबाि प्राप्त गिे को र्नगद ऋि िकम यस खातामा ििर्ने
गदयछ ।

क.१.४

कर्नकासा
खाता/चालु खचय

कोष तथा लेखा कर्नयन्रक कायायलयको र्नाममा खोकलएको ख.१ चालु खचय खाताबाि
भक्त
ू ार्नी भएको िकम सम्बकन्धत बैङ्कलाई शोधभर्नाय गर्ने प्रयोिर्नको लाकग र्नेपाल िाष्ट्र
बैङ्कमा यस्तो खाता ििन्छ । सम्बकन्धत कोष तथा लेखा कर्नयन्रक कायायलयको
आदेशमा र्नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले यस खातामा खचय लेखी सम्बकन्धत बैङ्कलाई सोधभर्नाय
कदर्नपु दयछ ।

क.१.५

कर्नकासा
खाता/पुँिु ीगत
खचय

कोष तथा लेखा कर्नयन्रक कायायलयको र्नाममा खोकलएको ख.२ पुँिु ीगत खचय
खाताबाि भक्त
ु ार्नी भएको िकम सम्बकन्धत बैङ्कलाई शोधभर्नाय गर्ने प्रयोिर्नको लाकग
र्नेपाल िाष्ट्र बैङ्कमा यस्तो खाता ििर्ने छ । सम्बकन्धत कोष तथा लेखा कर्नयन्रक
कायायलयको आदेशमा र्नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले यस खातामा खचय लेखी सम्बकन्धत
बैङ्कलाई शोधभर्नाय कदर्नपु दयछ ।

क.१.६

कर्नकासा खाता
कित्तीय व्यिस्था
खचय

कोष तथा लेखा कर्नयन्रक कायायलयको र्नाममा खोकलएको ख.१० कित्तीय व्यिस्था खचय
खाताबाि भक्त
ु ार्नी भएको िकम सम्बकन्धत बैङ्कलाई शोधभर्नाय गर्ने प्रयोिर्नको लाकग
र्नेपाल िाष्ट्र बैङ्कमा यस्तो खाता ििर्ने छ । सम्बकन्धत कोष तथा लेखा कर्नयन्रक
कायायलयको आदेशमा र्नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले यस खातामा खचय लेखी सम्बकन्धत
बैङ्कलाई सोधभर्नाय कदर्नपु दयछ ।

क.१.७

सकञ्चत कोष
कमलार्न खाता

एक आकथयक िषयमा र्नेपाल सिकािलाई प्राप्त भएको िकम ि र्नेपाल सिकािबाि गरिएको
भक्त
ु ार्नीको किसाब कमलार्नको लाकग यो खाताको व्यिस्था गरिएको छ ।

क.३

आककस्मक कोष
खाता

र्नेपालको संकिधार्न बमोकिम व्यिस्था गरिएको आककस्मक कोषको लाकग यो खाता
खोकलएको छ । मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयको र्नाममा खोकलर्ने यो खाता कर्निन्ति ििी
ििन्छ । आकथयक िषयको अन््यमा बन्द गर्नपयु दैर्न ।

क.७

िैदके शक सिायता दातृ िाष्ट्र तथा अन्तिायकष्ट्रय संघ सस्ं थािरुबाि सियोगको रुपमा प्राप्त िकम यसमा िम्मा
आम्दार्नी खातािरु गरिन्छ । यी खातािरु कर्निन्ति चकल ििन्छर्न् ि मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयको कर्नदेशर्न
अर्नसु ाि खाता खोल्र्ने ि बन्द गर्ने गरिन्छ । यी खातािरु किदेशी मरु ामा पकर्न खोल्र्न
सककन्छ । ििे क िषय किकर्नयोिर्न ऐर्न बमोकिम भएको सम्बकन्धत श्रोतमा भएको खचयको
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आधािमा यी खाताबाि क १.७ खातामा रान्सर्ि गर्नयपु दयछ ।

क.८

कित्तीय व्यिस्था
प्राकप्त खाता

िाष्ट्र ऋि, िैदके शक ऋि, लगार्नी तथा साुँिा कर्ताय, ब्यािको प्राकप्त, लगार्नी कबक्री यस
खातामा िम्मा गरिन्छ । आ.ि.को अन्तमा खातामा ििेको मौज्दात क.१.७ मा रान्सर्ि
गर्नयपु दयछ ।

११.४.१ सिल्लास्तिमा िञ्चालन हुने के न्रीय खाताहरु
के न्रीयस्तिका खातािरु मध्ये िािस्ि िम्मा गर्नयको लाकग कोष तथा लेखा कर्नयन्रक कायायलयको र्नाममा सिकािी कािोबाि गर्नय
स्िीकृ त प्राप्त बैङ्क शाखामा किल्ला कभरका िािस्ि आियर्न गर्ने सबै कायायलयिरुको िािस्ि िकम िम्मा गर्नय मार कमल्र्ने
खाता (Non Operative Revenue Account) खोकलन्छ । िािस्ि िकम िम्मा गर्नय मार कमल्र्ने खाता (Non Operative
Revenue Account) सञ्चालकिरुको दस्तखत र्नमर्नु ा कार्य कोलेकर्नका प्रमख
ु बाि प्रमाकित गिाई िाख्र्नपु दयछ ।
किल्लास्तिमा सञ्चालर्न िुर्ने के न्रीय सिकाि खातािरु
क.१.१

िािस्ि खाता

िािस्ि आियर्न गर्ने सबै सिकािी कायायलयिरुले िकम िम्मा गर्नय मार कमल्र्ने
एकल िािस्ि खाता (Non -Operative Revenue Account) खोली
िािस्िको दाकखला गर्नपयु दयछ ।

क.१.८

गत िषयको र्नगद मौज्दात
तथा बेरुिु खाता

अकघल्लो िषय मौज्दात ििेको र्नगद ि बेरुिु चालु आ.ि.मा कर्ताय गर्नयपु दाय यस
खातामा िाख्र्नपु दयछ (िािस्ि िापतको बेरुिु बािेक) ।

क.१.९

अर्नदु ार्न

िैदके शक अर्नदु ार्न प्राप्त भएपकछ यस खातामा िम्मा गरिन्छ ।

११.४.२ ििकािी अड्डाखाना खाताहरु
ख.१ चालु खचय खाता
ख.२

पुँिु ीगत खचय खाता

ख.१० कित्तीय व्यिस्था
खाता

ख.३

धिौिी खाता

ख.४

किशेष ऋि खाता

शन्ू य मौज्दातको कसद्धान्तमा सञ्चाकलत िुर्ने यी खाता एक आकथयक िषयको लाकग मार
खोकलर्ने गदयछर्न,् असाि मसान्तमा खाता बन्द गरिन्छ । यस खाताबाि भक्त
ु ार्नी िुर्ने गिी
िािी गरिएका चेकिरु चेकको अिकध बाुँकी ििेको खण्र्मा अको आकथयक िषयको
श्रािि मकिर्नामा पकर्न भक्त
ु ार्नी गर्नय सककन्छ । ति चालु पुँिु ीगत ि कित्तीय व्यिस्थाको
लाकग एउिै खाता खोकलएको अिस्थामा िोि िषयको लाकग िोि र्न.ं को खाता ि कबिोि
िषयको लाकग कबिोि र्न.ं कायम िुर्ने गिी एक आकथयक िषय ि आगामी आकथयक िषयको
श्रािि मकिर्ना भि चालु ििर्ने गिी कोष तथा लेखा कर्नयन्रक कायायलयको र्नाममा मार
यस्ता खातािरू खोल्र्न सककन्छ ।
सबै कायायलयको धिौिी कािोबािको लाकग कोष तथा लेखा कर्नयन्रक कायायलयको
र्नाममा यो खाता खोकलन्छ । यो खाताको िकम किि र्निुर्ने भएकोले यो खाता कर्निन्ति
चकलििन्छ । यस खाताबाि धिौिी कर्ताय िा सदिस्यािा बािेक अन्य खातािरुमा िकम
रान्सर्ि गर्नय कमल्दैर्न ।
मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयको स्िीकृ कतमा खोकलर्ने यो खाता िैदके शक दातृ पक्षबाि
ऋि प्राप्त गिी िम्मा गर्ने प्रयोिर्नको लाकग खोकलन्छ । यो खाता स्िदेशी तथा किदेशी
मरु ामा खोकलन्छ । दातृ कर्नकाय अर्नसु ाि यसलाई Imperest Account, Special
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Account िा Designated Account पकर्न भकर्नन्छ ।
किशेष अर्नदु ार्न
मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयको स्िीकृ कतमा खोकलर्ने यो खाता िैदके शक दातािरुबाि
खाता
अर्नदु ार्न प्राप्त गिी िम्मा गर्ने प्रयोिर्नको लाकग खोकलन्छ । यो खाता स्िदेशी तथा किदेशी
मरु ामा खोकलन्छ । दातृ कर्नकाय अर्नसु ाि यसलाई Imprest Account, Special
Account िा Designated Account पकर्न भकर्नन्छ ।
कायय सञ्चालर्न
किशेष प्रयोिर्नको लाकग मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयको आदेशमा कायय सञ्चालर्न
कोष तथा अन्य
कोष ऐर्न अन्तगयत स्थाकपत कोषको कािोबािको लाकग यो खाता खोल्र्नु पदयछ । साथै यस
कोष खाता
खातामा बिेि बाकििका कुर्नै माध्यमबाि प्राप्त िुर्न आएको िकम िम्मा गिी खचय
गरिन्छ । यो खाता पकर्न कोष तथा लेखा कर्नयन्रक कायायलयको र्नाममा मार खोल्र्नपु दयछ ।
ति आिश्यकता अर्नसु ाि मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयको स्िीकृ कतमा अन्य सिकािी
कायायलयको र्नाममा समेत खाता खोल्र्न सककर्नेछ ।
अर्नदु ार्न खाता–
र्नेपाल सिकािबाि अर्नदु ार्न प्राप्त गर्ने किकभन्र्न संघ, संस्थार्न, बोर्य, प्रकतष्ठार्न ि सकमकतले
(चालु खचय)
र्नेपाल सिकािबाि प्राप्त गर्ने चालु अर्नदु ार्न िम्मा गर्ने प्रयोिर्नको लाकग यो खाता खोल्र्नु
पदयछ ।
अर्नदु ार्न खाता–
र्नेपाल सिकािबाि अर्नदु ार्न प्राप्त गर्ने किकभन्र्न संघ, संस्थार्न, बोर्य, प्रकतष्ठार्न ि सकमकतले
(पुँिु ीगत खचय)
र्नेपाल सिकािबाि प्राप्त गर्ने पुँिु ीगत अर्नदु ार्न िम्मा गर्ने प्रयोिर्नको लाकग यो खाता
खोल्र्नु पदयछ ।
मल्ू य अकभिृद्धी कि म.ू अ.कि कर्ताय गर्ने प्रयोिर्नको लाकग खोकलर्ने यो खाता आन्तरिक िािस्ि किभाग िा
कोष खाता
आन्तरिक िािस्ि कायायलय िा किदाता सेिा कायायलयको र्नाममा खोल्र्नु पदयछ ।

ख.११ भंसाि कोष खाता

ख.१२ पर्नु कर्नमायि कोष
खाता

भन्साि कबन्दमु ा प्राप्त िुर्ने िािस्ि एककर्न र्नभएसम्म िाख्र्ने गिी खोकलर्ने यो खाता धिौिी
प्रकृ कतको खाता िो । असाि मसान्तसम्म पकर्न यस खातामा िकम मौज्दात ििेमा उक्त
िकम ख ३ धिौिी खातामा सार्नयपु दयछ । यो खाता सम्बकन्धत भन्साि कायायलयको र्नाममा
मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयको स्िीकृ कतमा खोल्र्नु पदयछ ।
२०७२ सालमा गएको किर्नाशकािी भक
ु म्प पकछ पर्नु कर्नमायिको लाकग यो खाता
खोकलएको िो । किि र्निुर्ने यो खाता मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयको र्नाममा र्नेपाल
िाष्ट्र बैङ्कमा ििेको छ ।
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११.४.३ स्थानीय सनकाय बैङ्क खाताहरु
कि.कि.स., र्नगिपाकलका ि गा.कि.स. िस्ता स्थार्नीय कर्नकाय ि ती कर्नकायबाि कर्नक्षेकपत काययक्रम सञ्चालर्न गर्ने किषयगत
कायायलयिरु समेतको आकथयक कािोबाि सञ्चालर्न गर्नय मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयको कसर्ारिसपकछ स्िीकृ त बैङ्क
शाखामा स्थार्नीय कर्नकायको लाकग ग समिू खाता खोल्र्ने गरिन्छ ।
ग. ४
स्थार्नीय कर्नकाय कोष खाता स्थार्नीय कर्नकायको मल
ू खाताले सम्पिू य आम्दार्नी खचयको कस्थकत
देखाउुँदछ । यस खाताबाि काययसञ्चालर्न स्तिको कािोबाि गर्नियु ुदुँ र्नै । अन्य
सम्बकन्धत खचय खातामा रान्सर्ि गिी खचय गर्नपयु दयछ ।
ग. ४.१ र्नेपाल सिकािबाि प्राप्त
र्नेपाल सिकािबाि प्राप्त िुर्ने चालु खचयका सम्पिू य िकम यो खातामा िम्मा
आम्दार्नी खाता– (चालु
गर्नपयु दयछ । अन्य सम्बकन्धत खातामा रान्सर्ि गिी खचय गर्नयपु दयछ ।
खचय)
ग. ४.२ र्नेपाल सिकािबाि प्राप्त
र्नेपाल सिकािबाि प्राप्त िुर्ने पुँिु ीगत खचयको सम्पिू य प्राप्त आम्दार्नी िकम यो
आम्दार्नी खाता– (पुँिु ीगत
खातामा िम्मा गर्नयपु दयछ । अन्य सम्बकन्धत खचय खातामा रान्सर्ि गिी खचय
खचय)
गर्नयपु दयछ ।
ग. ४.३ स्थार्नीय कर्नकायको
स्थार्नीय कर्नकायको आन्तरिक आय, अन्य किकिध आम्दार्नी, धिौिी िकम ि
आन्तरिक श्रोत तथा किकिध सदि स्यािा िुदुँ ा प्राप्त िुर्ने िकम यस खाता कभर पदयछ । अन्य सम्बकन्धत खचय
आम्दार्नी िम्मा खाता
खातामा रान्सर्ि गिी खचय गर्नपयु दयछ ।
ग. ४.४ िािस्ि बाुँर्र्ाुँर्बाि प्राप्त
यस खातामा स्थार्नीय कर्नकायलाई िािस्ि बाुँर्र्ाुँर्बाि प्राप्त िुर्ने आम्दार्नी
आम्दार्नी खाता
िकम िम्मा गरिन्छ । अन्य सम्बकन्धत खचय खातामा रान्सर्ि गिी खचय
गर्नयपु दयछ ।
ग. ४.५ िैदके शक दातृिाष्ट्र िा अन्य
यस खातामा िैदके शक दातृिाष्ट्र िा अन्य संस्थाबाि प्राप्त ऋि तथा अर्नदु ार्न
संस्थाबाि प्राप्त ऋि तथा
िकम िम्मा गर्नपयु दयछ । अन्य सम्बकन्धत खचय खातामा रान्सर्ि गिी खचय
अर्नदु ार्न खाता
गर्नयपु दयछ ।
ग. ४.६ आन्तरिक ऋि तथा किकिध स्थार्नीय कर्नकायले आफ्र्नो प्रयासबाि आन्तरिक ऋि कलुँदा प्राप्त सापिीको
आम्दार्नी खाता
िकम ि माकथ र्नपिे को िकम यस खातामा िम्मा गरिन्छ । अन्य सम्बकन्धत खचय
खातामा रान्सर्ि गिी खचय गर्नपयु दयछ ।
ग.२
स्थार्नीय कर्नकाय खचय खाता खाता ग ४ बाि कर्नकासा गिी यस समिू को खाताबाि खचय गरिन्छ ।
ग.२.१ चालु खचय खाता
चालु खचयका लाकग प्राप्त कर्नकासा तथा खचयका लाकग यो खाता खोकलन्छ ।
ग.२.२ पुँिु ीगत खचय खाता
पुँिु ीगत खचयका लाकग प्राप्त कर्नकासा तथा खचय गर्नय यो खाता खोकलन्छ ।
ग.२.३ स्थार्नीय कर्नकाय किकास
प्रशासकर्नक खचयको लाकग छुि्याइएको िकम िम्मा तथा खचय गर्नय यो खाता
कोष प्रशासकर्नक खचय खाता सञ्चालर्न गरिन्छ ।
ग.३
स्थार्नीय कर्नकाय धिौिी खाता प्राप्त िुर्न आएको िर्नु सक
ु ै धिौिी यस खातामा िाख्र्नपु दयछ । यस खाताबाि
धिौिी कर्ताय िा सदि स्यािा बािेक अन्य खातामा िकम सार्नय पाइदैर्न । के न्रीय
कायायक्रम अन्तगयत िाकखएको धिौिी सदि स्यािा िुदुँ ा के न्रीय िािस्ि खाता ि
किल्ला किकास कोषका कायायक्रम अन्तगयत िाकखएको धिौिी सदि स्यािा िुदुँ ा
किल्ला किकास कोषमा आम्दार्नी िर्नाउर्नु पदयछ ।
ग.५
स्थार्नीय कर्नकाय किकिध कोष किकभन्र्न उद्देश्यको लाकग 'ग' ५.१ देकख 'ग' ५.१० सम्मका खाता खोल्र्न
खाता
सककन्छ । सो बािेक अरु खाता खोल्र्नु पिे मा स्थार्नीय कर्नकायको परिषदक
् ो
कर्नियय ि मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयको स्िीकृ कत आिश्यक पदयछ । लकक्षत
उद्देश्य पिू ा भए पश्चात स्थार्नीय कर्नकायको अर्निु ोधमा सो खाता बन्द गिी यसमा
ििेको िकम ग ४.३ मा रान्सर्ि गर्नपयु दयछ ।
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बैनकङ्ग प्रबन्ध

बैंसकङ् काययसिसध
क) चालु खचय, पुँिु ीगत खचय, िािस्ि, कित्तीय व्यिस्था, धिौिी ि 'ख' ६ समिू को किकिध खाता एक एक ििा कोष तथा लेखा
कर्नयन्रक कायायलयले आर्ै खोल्र्न सक्छ । अन्य 'क' ि 'ख' समिू का खातािरु मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयको स्िीकृ कतमा
खोल्र्न सककन्छ ।
ख) स्थार्नीय कर्नकायका लाकग खोकलर्ने माकथ उल्लेख गरिएका 'ग' समिू का खातािरु सम्बकन्धत कर्नकायको अर्निु ोधमा कोष तथा
लेखा कर्नयन्रक कायायलयले खोकलकदर्न सक्छ । ति माकथ उल्लेख भए बमोकिम भन्दा थप िा र्िक िुर्ने गिी खाता खोल्र्नपु र्ने
भएमा संघीय माकमला तथा स्थार्नीय किकास मन्रालयको कसर्ारिसमा मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयको स्िीकृ कत कलर्नपु दयछ ।
ग) बैंककङ् प्रबन्ध सम्बन्धी अन्य व्यिस्था र्नेपाल िाष्ट्र बैङ्कबाि िािी गरिर्ने सिकािी कािोबाि कर्नदेकशका बमोकिम िुर्नेछ ।
घ) सिकािी कािोबाि सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्नयपु र्ने देकखएमा मिालेखा कर्नयन्रक कायायलयले र्नेपाल िाष्ट्र बैङ्कसुँग समन्िय गिी
कर्नियय गर्ने छ ।
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१२.१ परिचय
कुनै काम टुङगो नलागेसम्म सरु क्षण बापत राखिएको सरु क्षण जमानत रकम (ररटेन्सन मनी) वा अनेष्ट मनी वा सो बापतका खबडबण्ड वा
परफ्रमेन्स बण्ड समेत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्य कुनै कारणले सरु क्षण राख्नपु ने भई सो बापत राखिएको रकम समेतलाई धरौटी रकम
सम्झनपु दछर् ।
यस पररच्र्े दमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने र नेपाल सरकारले राख्नपु ने धरौटीको लेिाङ्कन खवखध समेखटएको र् । धरौटी िाता
सञ्चालन खवखध एकल िाता कोष प्रणाली सञ्चालन खनदेखशका, २०७२ बमोखजम रहनेर् ।
१२.२ धिौटीको लेखा नीति
क) सरकारी खनकायले राजस्व, खनमाछण, आपखू तछ र अन्य सेवा लगायत अन्य कामको प्रत्याभखू तको लाखग धरौटी रकम खलनपु दछर् ।
ि) जनु उद्देश्यले धरौटी खलइएको हो सो कायछ सम्पन्न भए पश्चात सम्बखन्धत व्यखि तथा खनकायलाई नै खिताछ गनपछु ने भएकोले प्राप्त
गररएको धरौटी नेपाल सरकारको लाखग दाखयत्व (Liabilities) हो ।
ग) यखद नेपाल सरकारले कुनै कामको लाखग धरौटी रािेको हो भने कायछ सम्पन्न पश्चात धरौटी सरकारलाई नै खिताछ आउने हुदुँ ा
नेपाल सरकारले रािेको धरौटी रकम सम्पखत (Assets) हो ।
१२.३ धिौटी िाख्नपु ने अवस्था
खनम्न अवस्थामा धरौटी राख्नु पदछर् ।
क) नेपाल सरकारलाई बझु ाउनपु ने राजस्व अखिम रुपमा बझु ाउन ।
ि) नेपाल सरकारलाई बझु ाउनपु ने राजस्व कखत बझु ाउनपु ने भन्ने खनणछय नहुदुँ ा त्यस्तो राजस्व रकम अखिम रुपमा बझु ाउन ।
ग) बोलपत्र वा खललाममा भाग खलनको लाखग सम्बखन्धत कायाछलयले तोखकखदएको रकम दाखिला गनछ ।
घ) कुनै काम गनछु अगावै कुनै रकम अखिम धरौटी राख्नपु ने भनी शतछ भएमा त्यस्तो शतछ परू ा गनछ ।
ङ) नेपाल सरकार वा अदालत वा कुनै कायाछलयले मागेको धरौटी जमानत बझु ाउन ।
च) भन्सार, कर सम्बन्धी कायाछलयहरुमा खनकासी पैठारी कामको खसलखसलामा र अखिम कर वा खववाखदत कर रकम बझु ाउन ।
र्) अदालत तथा अधछ न्याखयक खनकायहरुमा मद्दु ा माखमलाका खसलखसलामा आवश्यक जमानत रकम राख्नपु ने भएमा ।
ज) अन्य कुनै कारणबाट धरौटी राख्नपु ने भए त्यस्तो रकम बझु ाउन ।
१२.४ धिौटीको लेखा िाख्ने तिम्मेवािी
धरौटीको लेिा राख्ने खजम्मेवारी धरौटी खलने खनकायका सम्बखन्धत कायाछलय प्रमि
ु को हुनेर् ।
१२.५ धिौटीको लेखाङ्कन काययतवतध
क) आम्दानी ितिद (म.ले.प.फा.नं. ११)
धरौटी प्राप्त गदाछ आम्दानी रखसद प्रयोग गनछपु दछर् । रखसद खनयन्त्रण िातामा धरौटी कारोबारका लाखग प्रयोग हुने भनी र्ुट्टै जनाई
आम्दानी रखसद प्रयोगमा ल्याउनु पदछर् । नगद वा बैंक भौचर मािछ त धरौटी रकम प्राप्त भए पखर् प्रत्येक कारोबारका लाखग
आम्दानी रखसद जारी गनपछु दछर् । प्राप्त नगद धरौटी रकम कोष तथा लेिा खनयन्त्रक कायाछलयको नाममा रहेको एकल धरौटी
िातामा जम्मा गनछपु दछर् । ठे क्काको खबल भि
ु ानी खदुँदा खनयमानसु ार कट्टा गनछपु ने धरौटी रकम कट्टा गरे कोमा आम्दानी बाुँध्नु
पदछर् ।
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ख) गोश्वािा भौचि (म.ले.प.फा.नं. १०)
धरौटी प्राप्त, खिताछ र सदर स्याहा हुदुँ ा गोश्वारा भौचर तयार गननछ धरौटी रकम प्राप्त भए पखर् गोश्वारा भौचर तयार गरी आम्दानी
बाुँध्नपु दछर् । गोश्वारा भौचरसुँग अन्य सम्बखन्धत कागजात संलग्न गनपछु दछर् ।
धरौटी प्राखप्त गदाछको गोश्वारा भौचर प्रखवखष्ट खनम्न अनसु ार गनछपु दछर् ।
िाता पाना नं.

खववरण
डेखबट
डे. को.ले.खन.का धरौटी खहसाब िाता
XXX
क्रे. व्यखिगत धरौटी िाता.....
(...बाट प्राप्त धरौटी कोलेखनका धरौटी िातामा जम्मा गररयो ।)
यसमा व्यखिगत धरौटी िाता क्रेखडट गदाछ धरौटी राख्ने पक्षको नाममा िाता तयार गनछपु दछर् ।

क्रेखडट
XXX

धरौटी रकम खिताछ गदाछको गोश्वारा भौचर प्रखवखष्ट
िाता पाना नं.

खववरण
डेखबट
डे. व्यखिगत धरौटी िाता
XXX
क्रे. को.ले.खन.का धरौटी खहसाब िाता
(...लाई धरौटी रकम कोलेखनका धरौटी िाताबाट िचछ लेखि खिताछ गररयो ।)

क्रेखडट
XXX

धरौटीको सदर स्याहा गदाछको गोश्वारा भौचर प्रखवखष्ट
िाता पाना नं.
खववरण
डेखबट
क्रेखडट
डे. व्यखिगत धरौटी िाता
XXX
के . को.ले.खन.का धरौटी खहसाब िाता
XXX
(...सुँग सम्झौता तोडी खनजको नाममा जम्मा भएको धरौटी रकम सखञ्चत कोष दाखिला गने गरी सदरस्याहा गररयो ।)
यसरी कोलेखनका धरौटी िाताबाट िचछ लेख्दा जारी हुने चेक राजस्व शीषछक नं १४३१२ का नाममा जारी गनपछु दछर् । यस
चेकको रकमलाई सखञ्चत कोषमा दाखिला गरी राजस्वको रुपमा लेिाङ्कन गनछपु दछर् ।
सदरस्याहा गरे को रकम राजस्व िातामा दाखिला गदाछको गोश्वारा भौचर प्रखवखष्ट
िाता पाना न.ं

खववरण
डे. को.ले.खन.का धरौटी खहसाब िाता
क्रे. राजस्व खशषछक नं १४३१२

डेखबट
XXX

क्रेखडट
XXX

ग) गोश्वािा धिौटी खािा (म.ले.प.फा.नं. १७०)
गोश्वार भौचर तयार भएपखर् यस िातामा अखभलेि राख्नु पदछर् ।
घ) व्यतिगि धिौटी खािा (म.ले.प.फा.न.ं ११०)
गोश्वारा धरौटी िातामा प्रखवखष्ट भएपखर् सम्बखन्धत व्यखिको व्यखिगत धरौटी िाता तयार गरी उि िातामा समेत प्रखवखष्ट
गनछपु दछर् ।
ङ) धिौटी तफिाय ि िदिस्याहा िम्बन्धी काययतवतध
अ) सावछजखनक खनमाछण वा मालसामान िररद जस्ता कायछको सम्झौता बमोखजमको काम सम्पन्न गरे पखर् सम्झौता बमोखजमको
अवखधसम्म ममछतसभं ार गरे को वा ममछत गनपछु ने अवखध नाघेको वा ममछत गनछ नपने भनी सम्बखन्धत प्राखवखधकले खसिाररस
गरे पखर् धरौटी रकम सम्बखन्धतलाई खिताछ गनपछु र्छ ।
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आ) यसरी धरौटी रकम खिताछ गदाछ उि भि
ु ानी बापत लाग्ने कर तथा मल्ू य अखभवनखि कर दाखिला भएको भनी कर
कायाछलयको कर समायोजन पत्र पेश हुनपु र्छ ।
इ) रासन ठे क्का र राजस्व ठे क्काको धरौटी खिताछ गदाछ कबोल अनसु ारको काम सम्पन्न गरे को वा कबोल अनसु ारको दाखयत्व
भि
ु ान गरे को हुनु पदछर् ।
ई) एउटा काम परू ा भई धरौटी खिताछ हुने अवस्था भए पखन सोही खनमाछण व्यवसायी/ आपखू तछकताछ/ सेवा प्रदायकको अको
ठे क्काको काम परू ा नगरी ठे क्का तोखडएको र बाुँकी काम परू ा गनछ लागेको बढी िचछ खनजबाट असल
ु उपर गनछपु ने अवस्था
खसजछना भएमा धरौटी खिताछ गनछु हुदुँ नै ।
उ) राजस्व वापत अखिम रुपमा राखिएको धरौटी राजस्व यखकन गरी बझु ाउनपु ने राजस्व बराबरको रकम राजस्व िातामा
दाखिला गरी बाुँकी रकम सम्बखन्धत करदातालाई खिताछ गनपछु र्छ ।
ऊ) ठे क्का तोडी वा कुनै कारणले धरौटी जित हुने खनणछय भएमा जित गरी सदरस्याहा गनछु पर्छ ।
ए) धरौटी रकम अन्य प्रयोजनमा िचछ गनछ पाइुँदनै ।
ऐ) खनयमानसु ार म्याद पगु ेको धरौटी खिताछ वा सदरस्याहा गरी िाताबन्दी गनछपु दछर् र सदरस्याहा गरे कोमा सो रकम राजस्वमा
आम्दानी बाुँध्नपु दछर् ।
ओ) नेपाल सरकारको कुनै खनकायबाट धरौटी जित गरी पठाइखदनु भनी लेिी आएमा प्रचखलत काननु बमोखजम गनपछु र्छ ।
औ) धरौटी रकम खिताछ खलन पाउने म्याद तोखकएकोमा सोही अवधी खभत्र र नतोखकएकोमा जनु कामको लाखग धरौटी राखिएको
हो सो काम सम्बन्धी कारबाही अखन्तम रूपमा समाप्त भएको खमखतले एक वषछ खभत्र खिताछ खलन नआएमा सदर स्याहा गरी
राजस्वमा दाखिला गनपछु दछर् ।
च) तहिाब तमलान िम्बन्धी काययतवतध
अ) कुनै कारणवस धरौटी िाताको भन्दा धरौटीको बैंक मौज्दात बढी देखिएमा सो रकम सदरस्याहा गनपछु दछर् ।
आ) व्यखिगत धरौटी िाताको आधारमा आ.व.को अन्त्यमा नाम नामेसी सखहतको खववरण तयार गनपछु दछर् ।
इ) धरौटी िाताले देिाएको बैंक बाुँकी र बैंक स्टेटमेन्ट अनसु ारको बाुँकी खभडान गनपछु दछर् र खभडान हुन नसके को रकमको
खववरण तयार गनपछु दछर् ।
ई) व्यखिगत नाम नामेसी अनसु ारको धरौटी रकम र व्यखिगत धरौटी िाता (म.ले.प.िा.न.ं ११०) को धरौटी बाुँकीमा
देिाईएको मौज्दात रकमसुँग खभडान गरी िाता अद्मावखधक गनपछु दछर् ।
उ) गत आ.व. सम्मको मौज्दात यस आ.व. मा खजम्मेबारी सादाछ श्रेस्ता अनसु ारको मौज्दात खजम्मेबारी सानछपु दछर् ।
१२.६ नेपाल ििकािले धिौटी िाख्दाको लेखाङ्कन
नेपाल सरकारले कुनै सेवा खलन धरौटी राख्नपु ने आवश्यक भएमा धरौटी राख्न सक्दर् । यसरी राखिने धरौटी रकम सम्बखन्धत िचछ
शीषछकमा नै खवखनयोजन भएर आउने हुदुँ ा उि रकम धरौटी जम्मा गदाछ खवखनयोजन तिछ िचछ लेिी धरौटीमा अम्दानी जनाउनु पदछर् । धरौटी
खिताछ र सदर स्याहा हुदुँ ा धरौटी िाताबाट िचछ हुन्र् । खिताछ गदाछ खिताछ पाउने पक्षको आम्दानी हुन्र् भने सदर स्याहा हुदुँ ा सरकारको राजस्व
आम्दानी हुन्र् ।
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१२.७ प्रतिवेदन
क) धिौटीको मातिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं. १९)
प्रत्येक मखहना समाप्त भएको ७ खदनखभत्र आफ्नो तालुक खनकाय र सम्बखन्धत कोष तथा लेिा खनयन्त्रक कायाछलयमा माखसक प्रखतवेदन
गनछपु दछर् । एकल कोष िातामा देखिएको मौज्दात र कायाछलयमा देखिएको मौज्दात खबच िरक भए वा नगद बाुँकी भएमा माखसक
प्रखतवेदन गदाछ बैंक खहसाब समायोजन खववरण (म.ले.प.िा. न.ं १५) समेत पेश गनपछु दछर् ।
ख) धिौटीको वातषयक आतथयक तवविण (म.ले.प.फा.नं. १९४)
आखथछक वषछ समाप्त भएको ३५ खदनखभत्र आफ्नो तालक
ु खनकाय र सम्बखन्धत कोष तथा लेिा खनयन्त्रक कायाछलय, महालेिा
परीक्षकको कायाछलय र अन्य तोखकएका खनकायहरुमा वाखषछक आखथछक खववरण पेश गनछपु दछर् । यस प्रखतवेदनसुँगै बैंक खहसाब
समायोजन खववरण र धरौटी बाुँकीको नाम नामेसी समेत पेश गनपछु दछर् । यसरी पेश गररएका धरौटीको आखथछक खववरण कोष तथा
लेिा खनयन्त्रक कायाछलयबाट प्रमाखणत गररएको हुनु पदछर् ।
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नेपालमा वि.सं. २००८ सालमा बजेट प्रणाली तथा २०१३ सालमा योजनािद्ध विकासको थालनीसँगै िैदवे िक सहायता वलन सरुु गरी
विविन्न काययक्रम तथा आयोजनाहरुको लावग विविन्न वमत्र राष्ट्रहरु तथा अन्तरायवष्ट्रय दातृपक्षहरुबाट ऋण तथा अनदु ान सहायता प्राप्त
गरी आयोजना तथा काययक्रमहरु सञ्चालन गररदै आएको छ । िैदवे िक सहायता विपक्षीय र बहुपक्षीय स्िरुपमा अन्तरायवष्ट्रय
दातृपक्षहरुबाट (जस्तै World Bank, ADB, IMF, IFAD आवद) प्राप्त हुने गदयछ । यस्तो िैदवे िक सहायता आयोजनाहरुमा समािेि
गरी खचय गने व्यिस्था रहेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपररषदक
् ो स्िीकृ वत अनसु ार नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका विपक्षीय तथा बहुपक्षीय िैदवे िक ऋण तथा
अनदु ान र अन्य सहायताहरुको सम्झौता गने तथा सोको क्षेत्रगत बाँडफाँड तथा वनयन्त्रण गने कायय अथय मन्त्रालयले गदयछ ।
१३.२ आयोजना लेखा नीशत
क) लेखाङ्कनका आधार (Basis of Accounting)
सरकारी आयोजनाको लेखाङ्न नेपाल सरकारको प्रचवलत नगद आधारको लेखा प्रणालीमा हुन्छ ।
ख) िक्त
ु ानी विवध (Mode of Payment)
आयोजनामा समािेि िएको िैदवे िक स्रोतबाट स्िीकृ त बजेटको पररवधवित्र रहेर गररने नगद, सोझै िक्त
ु ानी, प्रवतत पत्र तथा
सङ्कल्पपत्र जस्ता िक्त
ु ानी विवधहरु रहेका छन् ।
ग) आयोजना खचयको वमवत पवहचान (Recognition of Project Expenditure Value Date)
आयोजना िा आयोजना अन्तगयतका वनकायले जारी गरे का चेकबाट (जारी वमवत नै) िएको खचय तथा िस्तुगत सहायता र सोझै
िक्त
ु ानीका हकमा खचय जनाउन दातृपक्षले तोवकवदएको (Value Date) अनसु ारको वमवतलाई खचय वमवत मान्नपु दयछ । वमवत
नखल
ु ेको हकमा आवथयक िषयको अवन्तम वदनलाई खचयको वमवत मान्नपु दयछ ।
घ) कोषको स्रोत र प्रयोग (Sources & Application of Fund)
नेपाल सरकार नगद, िैदवे िक िोधिनाय हुने अनदु ान िा ऋण, िैदवे िक नगद अनदु ान िा ऋण, िैदवे िक सोझै िक्त
ु ानी अनदु ान िा
ऋण, िैदवे िक िस्तगु त सहायता जस्ता श्रोतहरु हुन्छन् । प्रयोग तफय िने सहायता सम्झौतामा तोवकएका खचयका क्षेत्रहरु पदयछ ।
ङ) आवथयक िषय (Fiscal Year) आवथयक िषय श्रािण १ बाट असार मसान्तसम्मको हुनेछ ।
१३.३ आयोजना तजुजमा प्रकृया
क) िैदवे िक सहायता प्राप्त गने क्रममा सहायता प्राप्त गनयु अवघ आयोजनाको विविन्न चरणको अध्ययन परु ा गरी दातृ पक्ष तथा
सरकारको संयक्त
ु सल
ं ग्नतामा आयोजनाको लागत सवहतको आयोजना मल्ू याङ्कन प्रवतिेदन (Project Appraisal
Report) तयार गररन्छ ।
ख) आयोजना मल्ू याङ्कन प्रवतिेदन तयार िएपवछ आयोजनाको कुल लागत मध्ये के कवत रकम दातृ पक्षले व्यहोने र के कवत
रकम नेपाल सरकारले व्यहोने हो यवकन गरी दातृ पक्ष र सरकार वबच सम्झौता (Loan/Grant Agreement) गररन्छ ।
ग) यस्तो सम्झौतामा आयोजना कायायन्ियन गनय आिश्यक जम्मा रकमलाई विविन्न िीषयक (Category) मा बाँडफाँड गरी ती
खचयहरु मध्ये दातृपक्षले व्यहोने प्रवतित, िक्त
ु ानी तथा िोधिनाय प्रवक्रया (Disbursement Procedure)‚ खररद सम्बन्धी
प्रवक्रया, ऋण सहायता िए ऋणको साँिा तथा ब्याज िक्त
ु ानीको अिवध जस्ता कुराहरु उल्लेख गररएको हुन्छ ।
घ) सम्झौता सम्पन्न िई आयोजनाको कायायन्ियन सरुु िइ सके पवछ दातृ पक्षहरुले आफ्नो िक्त
ु ानी नीवत (Disbursement Policy)
अनसु ार ऋण तथा सहायताको रकम उपलव्ध गराउँदछन् । एवियाली विकास बैंक, विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय दातृ पक्षहरुको ऋण
तथा अनदु ान िक्त
ु ानी तररका ती संस्थाहरुको (Disbursement Guideline) मा उल्लेवखत प्रवक्रया अनसु ार हुन्छ िने अन्य
संस्था तथा देिहरुले आ-आफ्नै प्रवक्रया अनसु ार ऋण तथा अनदु ान िक्त
ु ानी गदयछन् । िक्त
ु ानी सन्दियमा दातृपक्षको िक्त
ु ानी नीवत
(Disbursement Policy) का अवतररक्त दातृपक्ष र सरकारको सहमविमा पवन कवतपय आयोजनाहरुको ऋण तथा सहायताको
रकम दातृपक्षले उपलव्ध गराउँदछन् ।
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नेपाल सरकार र दातृपक्ष वबच िएका सम्झौता अन्तगयत सञ्चालन िएका आयोजनाहरुको लेखाप्रणाली सम्बन्धी व्याख्या यस खण्डमा
गररएको छ । दातृपक्षहरुको अनदु ान तथा ऋणमा सञ्चावलत आयोजनाहरुको नेपाल सरकार र सम्बवन्धत दातृपक्षवबचको सहमवत अनसु ार
रावखने लेखालाई आयोजना लेखा िवनन्छ । आयोजना लेखा आयोजना कायायन्ियन एकाई (Project Implementation Unit (PIU),
Implementing Agencies (IA), Executing Agencies (EA)) ले राख्नपु दयछ । दातृ पक्षको ऋणबाट सञ्चावलत आयोजनामा उक्त
ऋणको समय रे खावित्र तलको वचत्रमा उल्लेख िए बमोवजमका पाँच प्रमख
ु वमवत हुने गदयछन् ।
शित्र ११ आयोजना ऋण समय शित्र
स्वीकृत मितत

प्रभावकारी मितत

Approval date

Effective

Date
पररयोजना र ऋण बन्द
मितत

Project/ Loan
Close Date

सिापन

ह्सस्ताक्षर मितत

Signing

मितत

Completion Date

Date

१३.५ सहायताको वर्गीकरण
१३.५.१ अनजदान सहायता
क) सोझै िक्त
ु ानी अनदु ान सहायता
ख) नगद अनदु ान सहायता
ग) िोधिनाय हुने अनदु ान
घ) प्राविवधक सहायता अनदु ान
ङ) िस्तुगत सहयता अनदु ान
च) टनयकी प्रोजेक्ट
१३.५.२ ऋण सहायता
वनवित समयपवछ सम्झौता बमोवजम साँिा तथा ब्याज वफताय गनयपु ने वनम्न बमोवजमका ऋण सहायता यस अन्तगयत पदयछन् क) सोझै िक्त
ु ानी ऋण सहायता
ख) नगद ऋण सहायता
ग) िोधिनाय हुने सहायता
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शित्र १2 वैदेशिक सहायता वर्गीकरण
वैदेमिक सहायता

ऋण

अनद
ु ान

बहुपक्षीय

द्विपक्षीय

द्विपक्षीय

ु बाट)
(मुलक

 नगद
 सोधभनाा
 सोझै भुक्तानी

१३.५.३

बहुपक्षीय



नगद



सोधभनाा



सोझै भुक्तानी



वस्तुगत



प्राववग्रधक सहायता



टनाकी

वैदेशिक सहायता प्राशि प्रशिया
िैदवे िक सहायताको रकम अनदु ान तथा ऋण सहायताको लावग सम्झौता अनरुु प उक्त रकम तल उल्लेख िए बमोवजम चार
माध्यमबाट प्राप्त हुने गदयछ । आयोजनामा िएको खचयको सम्बन्धमा सम्झौता बमोवजम विविन्न वकवसमका आिवधक
प्रवतिेदनका अवतररक्त प्रत्येक िषय लेखापरीक्षकको राय सवहतको आयोजना लेखा (Project Account) दातृपक्षलाइय पठाउनु
पदयछ । सोझै िक्त
ु ानी प्रवक्रया, िोधिनाय प्रवक्रया, अविम िक्त
ु ानी प्रकृ या / सक
ु ानी
ं ल्प पत्र प्रकृ या जस्ता सहायता प्रावप्त ̸ िक्त
गने प्रकृ याहरुबाट िैदवे िक सहायताको रकम प्राप्त हुने गदयछ ।
शित्र १३ वैदेशिक सहायता भजक्तानी प्रशिया
वैदेमिक सहायता प्राप्तीी
प्रकृया

सोझै भुक्तानी
प्रक्रिया

अग्रिि भुक्तानी

िोधभनाा प्रक्रिया

प्रक्रिया

सङ्कल्प पत्र प्रक्रिया

१३.६ आयोजना लेखामा प्रयोर्ग हुने िब्दावली
आयोजना र दातृपक्षले प्रयोग गने िब्दािली आयोजनाको प्रकृ वत अनसु ार फरक फरक हुन सक्छन् । आयोजना लेखामा बढी
मात्रामा प्रयोग हुने िब्दािली र त्यसको िब्द सङ्क्षेप तल प्रस्ततु गररएको छ –
139

सरकारी लेखा निर्देनिका, २०७३
APA Audited Project Account
FMR Financial Monitoring Report
PAD Project Appraisal Document
SOE Statement of Expenditure
EA
Executing Agency
MTFF Multi Tranche Financing Facility
TA
Technical Assistance
RC
Revolving Credit
WA
Withdrawal Application

आयोजिा लेखा
EA
PMR
PD
PAR
PCG
PCR
RM
SDR
DCM

Executing Agency
Project Monitoring Report
Project Document
Project Appraisal Report
Partly Credit Guarantee
Project Completion Report
Residential Missions
Special Drawing Right
Developing Country Member

PAM

Project Administrative Memorandum

PPF

Project Preparation Fund

PPA

Project Preparation Assistance

PIU

Project Implementation Unit

IA

Implementing Agency

PMU

Project Management Unit

PIO

Project Implementation Office

PMO

Project Management Office

PCT

Project Coordination Team

MOU

Memorandum of Understanding

१३.६.१ वैदेशिक स्रोत समावेि भएका आयोजनामा प्रयोर्ग हुने प्राशवशिक िब्दावली
िब्दावली
िब्दको अर्ु
Retroactive Financing
ऋण र अनदु ान स्िीकृ त िइसके को तर सम्झौता प्रिािकारी हुनु िन्दा अवघसम्म
आयोजनामा िएका खचयको िक्त
ु ानी सम्बवन्धत दातृपक्षले गने वििीय व्यिस्थालाई
Retroactive Financing सम्झनु पदयछ ।
Co-Financing
दईु िा दईु िन्दा धेरै दातृपक्ष िा सरकारले सम्झौता अनरुु प गने वििीय व्यिस्थालाई CoFinancing सम्झनु पदयछ ।
Reallocating Loan/Grant आयोजनाको काययका लावग प्राप्त िएको रकम उक्त आयोजनाको सरुु सम्झौतामा उल्लेख
िएको एक काययबाट अको काययमा खचय गने गरी िएको स्िीकृ त बाँडफाँडलाई
Reallocating Loan/Grant सम्झनु पदयछ ।
Loan/
Grant सम्बवन्धत दातृपक्षबाट आयोजनको लावग छुट्याइएको ऋण िा अनदु ान रकम वनकासा
Cancellation
निइ रद्ध गने काययलाइय Loan/ Grant Cancellation सम्झनु पदयछ । रद्ध गने कायय वनम्न
अिस्थामा हुन सक्दछ ।
क) EA/IA ले गने रद्ध
 सरकारले EA/IA माफय त सम्बवन्धत दातृपक्षलाई वनकासा निएको रकम रद्ध गनय
जानकारी पठाएर । दातृपक्षले त्यस्तो जानकारी पाएको वमवत नै प्रिािकारी वमवत
हुनेछ ।
 ऋणको आिश्यकता निएमा
ख) दातृपक्षले गने रद्ध
 वनलम्बनको अिवध ३० वदन िा वििीय सम्झौतामा उल्लेख िए िन्दा बढी हुन
गएमा
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िब्दको अर्ु
 जालसाजी तथा भ्रष्टचार िएको देवखएमा
 Ineligible खचय िएको िएमा
 खररदमा अवनयवमता देवखएमा

Suspending Withdrawal

 आयोजना समापन अिवधसम्म ऋण िोधिनाय नवलएमा
आयोजनको लावग छुट्याइएको रकमको वनकासा माग आिेदन वनम्न अिस्थामा वनवित
अिवधसम्म रोक्का हुन सक्दछ ।
 परु ानो ऋणको वकस्ता, ब्याज तथा अन्य िल्ु क नवतरे मा,
 ऋण जमानत, आयोजना सम्झौता अनरुु प तोवकएको दावयत्ि परु ा नगरे मा,
 आयोजना प्रिािकारी रुपमा सञ्चालन गनय आिश्यक काययको EA/IA ले परु ा
नगरे मा,
 बहुपक्षीय सहायताको हकमा सरकारको दातृ सस्ं थाको सदस्यता रद्ध िा वनलम्बन
िएको खण्डमा
 EA/IA ले गलत प्रवतवनवधत्ि गरे मा
 EA/IA को सरं चना िगं िएमा

 सम्झौतामा उल्लेवखत अन्य घटना वसजयना िएको अिस्थामा
Accelerating Maturity
आयोजनालाई प्राप्त हुने चरणबद्ध रकमको िक्त
ु ानी अिवध सम्झौतामा उल्लेख गररएको
अिवधिन्दा अगाबै गने कायय Accelerating Maturity सम्झनु पदयछ ।
Capitalization of Interest ऋण तथा सहायताको ितय बमोवजम ब्यहोने ब्याज तथा िल्ु कलाई सोही ऋण तथा
& Charges
सहायतामा साँिा ऋणमा पररितयन गने कायय ।
Disbursement
दातृपक्ष िा वनकायको ऋण िा अनदु ान खाताबाट खचय लेखी नेपाल सरकारको के न्रीय
खातामा Transfer गने काययलाई बझु ाउँछ । यस अन्तगयत Designated/Imprest/
Special Account बाट गररने खचयलाई समेत Disbursement सम्झनु पदयछ ।
Reimbursement
दातृपक्षसँग िएको सम्झौता बमोवजम स्िीकृ त खचय सम्बवन्धत दातृपक्षबाट व्यहोने गरी
नेपाल सरकारको स्रोतबाट िएका खचय दातृपक्षसँग रकम िोधिनाय वलने कायय
Reimbursement सम्झनु पदयछ ।
Replenishment
आयोजनाले इम्प्रेस्ट तथा स्पेसल खाताबाट खचय िएको रकमको समय समयमा कोष पवू तय
माग गनयपु दयछ । कोष पवू तय माग गदाय तोवकएको ढाँचामा खचयको वििरण FMR or PMR
or IPR or Summary of Expenditure (SOE), Bank Statement, Bank
reconciliation Statement का साथ Withdrawal Application िरी पठाउनु पदयछ ।
सो वििरण जाँच गरी दाताले कोषपवू तय (Replenishment) गररवदन्छ । Withdrawal
Application जनु मरु ामा खाता खोवलएको छ सोही मरु ामा िरी पठाउनु पदयछ ।
Percentage of Financing विविन्न दातृपक्षहरुको वििीय व्यिस्थाको योगदानको िागलाई Percentage of
Portion
Financing Portion सम्झनु पदयछ ।
Liquidation of Advance\ आयोजनाको खचय िएको रकमको कागजात दातृपक्षहरु समक्ष पेि िए पिात पेस्की
Documentation
of रकमको फर्छ्यौट गररने काययलाइय Liquidation of Advance\ Documentation of
Advance
Advance सम्झनु पदयछ ।
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िब्दको अर्ु
आयोजनामा तोवकएको काययको लावग मात्र खचय गनय छुट्याइएको रकम बवु झन्छ । यसरी
छुट्याइएको वििीय श्रोत अन्य काययका लावग Reallocation गनय वमल्दैन ।

Joint
Financing दईु िा दईु िन्दा धेरै दातृपक्षबाट आयोजनाको काययका लावग गररएको संयक्त
ु वििीय करार
Agreement/
सम्झनु पदयछ । त्यस्तै दईु िा दईु िन्दा धेरै पक्षबाट आयोजनाको काययका लावग वििीय
Arrangement
स्रोतको सयं क्त
ु रुपमा गररएको व्यिस्थालाई संयक्त
ु वििीय व्यिस्था िवनन्छ ।
GoN Fund

आयोजनामा नेपाल सरकारको स्रोतबाट िएको वनकासा रकमलाई GoN Fund िवनन्छ ।

GoN Reimbursable fund आयोजनामा दातृपक्षबाट िोधिनाय हुने गरी हाल नेपाल सरकारको स्रोतबाट खचय िएको
रकमलाई GoN Reimbursable fund िवनन्छ । यस्तो कोष आयोजना र अन्तगयतका
वनकायहरुले कोष तथा लेखा वनयन्त्रक कायायलयबाट वनकासा वलइ खचय िएकोमा
दाताबाट िोधिनाय िएको रकम घटाई देखाइन्छ ।
Donor Grant/ Credit दातृपक्षबाट प्राप्त पेस्की रकम फर्छ्यौट (Replenishment \Documented) गररएको
Fund
रकम Donor Grant\ Credit Fund हो ।
Beneficiary Contribution दातृपक्षसँग िएको सम्झौता अनसु ार लाििाही समहु बाट आयोजनामा हुने योगदान िापत
प्राप्त िएको रकम Beneficiary Contribution हो ।
Exchange Gain or Loss

सम्झौता अनसु ार Advance कुनै वनवित वमवतमा रहेको विवनमय दरमा प्राप्त हुन्छ ।
Documented िा Replenish हुनका लावग नेपाल सरकार के न्रीय खाता क १.३
के न्रीय खाता क ७.१५ िा क ७.१७ िा अन्य यस्तै खातामा रान्सफर िा सोझै िक्त
ु ानी
हुदाँ विवनमय दरमा Advance लेखाङ्कन िएको नेपाली मरु ा र रान्सफर हुदँ ाका समयमा
लेखाङ्कन िएको नेपाली मरु ाका वबचको फरकलाई विवनमय नाफा िा नोक्सान िवनन्छ ।
यस्तो विवनमय नाफा नोक्सान नेपाल राष्ट्र बैंकले खाता समायोजन गदायका बखत समेत हुन
आउँछ ।

Categories

दातृपक्षले खचयको लावग तोके को लेखा सङ्के त (खचयको िगीकरण र व्याख्या) लाई
Categories सम्झनु पदयछ ।

Liquidation/ Recovery

Designated/ Imprest Account बाट खचय गरी िोधिनाय माग गरे को रकम मध्ये पणू य
िा आंविक रुपमा िोधिनाय/ कोष पवू तय नगरी Designated/ Imprest Account मा
मौज्दात रहेको रकमबाट समायोजन गरी घटाईएको रकम बवु झन्छ ।

142

सरकारी लेखा निर्देनिका, २०७३
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आयोजनको लावग वनम्न खचयहरु िाह्य नहुने गदयछन्
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खचयको प्रकृ वत अन्तगयत
(Nature)

आयोजनाको उद्देश्यसँग मेल नहुने खचय (not in line with Approved Project
Purpose), दातृपक्षको नीवतसँग मेल नहुने खचयहरु

खचयको समयािवध
(Timing)

Retroactive वििीय व्यिस्था बाहेक आयोजना प्रिािकारी वमवत अगािै र समापन
वमवत पिातका खचयहरु

काननू ी व्यिस्था (Legal
Arrangement)

ऋण सम्झौताको प्रािधान, वनकासा ितय र सम्झौताको उवचत स्िीकृ त विपरीत िएका
खचयहरु

प्रवतबद्धता खचय रकम
(Commitment/
Capitalization Amount)

ऋणदाताले ऋणको Grace Period िा Construction Phase मा सम्झौता अनसु ार
वलनपु ने ब्याज नगदमा नवलइ उक्त ब्याज रकमलाई वनकासा Disbursement) कायम गने
गदयछ । यस्तो रकमलाई Capitalization Amount िवनन्छ । त्यस्तो रकमको लेखाङ्कन
आयोजनाको ऋण खाताको सम्बवन्धत Category मा आम्दानी जनाउँनु पदयछ ।

१३.६.३ आयोजना लेखाको शजम्मेबारी
आयोजना लेखा तयार गरी पेि गने वजम्मेबारी आयोजना सञ्चालन गने वनकायमा रहेको हुन्छ ।
१३.६.४ आयोजना खाता सञ्िालन
आयोजनाको वििीय सम्झौता िइसके पवछ सो सम्झौतामा उल्लेख िएअनसु ार अनदु ान तथा ऋणको लागु हुने वमवत
(Effective Date) पवछको लावग अनदु ानको लावग 'ख' ४ र ऋणको लावग 'ख' ५ समहू को इम्प्रेस्ट खाता (Imprest
Account)/ स्पेसल खाता (Designated Account) महालेखा वनयन्त्रक कायायलयको स्िीकृ वतमा खोवलन्छ ।
Withdrawal Application प्रयोजनका लावग अथय मन्त्रालयको सवचिबाट प्रमावणत गराई सम्बवन्धत दातृ पक्षकोमा
दस्तखत नमनु ा पठाउनु पदयछ । यी खाताहरु PIU िा IA िा EA िा PCT का प्रमख
ु र आवथयक प्रिासन िाखा प्रमख
ु को
सयं क्त
ु दस्तखत सम्बवन्धत कोष तथा लेखा वनयन्त्रक कायायलयबाट प्रमावणत गरी सञ्चालन हुन्छ ।
१३.६.५ प्रारशम्भक पेस्की (Initial Advance)
इम्प्रेस्ट खाता (Imprest Account) िा स्पेसल खाता (Special Dollar/ Designated Account) मा सम्बवन्धत
दातृपक्षलाई सरुु पेस्की (Initial Advance) का लावग Withdrawal Application पठाएपवछ िा दातृपक्षबाट सम्झौता
अनसु ार पेस्की (Initial Advance) प्राप्त हुन्छ ।
१३.६.६ िोिभनाु प्रशिया
१३.६.६.१ िोिभनाु/ कोषपूशतु (Reimbursement/ Replenishment)
िोधिनाय हुने ऋण तथा अनदु ानका हकमा आयोजनाका लावग सरकारले आफ्नै स्रोतबाट खचय गरी खचय िएको रकम
दातृपक्षको Disbursement Procedure अनसु ार पवछ सोध िनाय प्राप्त गनपयु दयछ । नगद ऋण तथा अनदु ानका हकमा दातृ
पक्षबाट Prefunding को रूपमा स्रोत प्राप्त हुन्छ । यसरी प्राप्त िएको रकम आयोजनाबाट खचय गरी Replenishment िा
Documented गररवदन्छ । आयोजनाले इम्प्रेस्ट खाता (Imprest Account) िा स्पेसल खाता (Designated Account)
बाट खचय िएको रकमको समय समयमा कोष पवू तय माग गनपयु दयछ । कोष पवू तय माग गदाय तोवकएको ढाँचामा खचयको वििरण
(Statement of Expenditure-SOE) िा Financial Monitoring Report, Bank Statement र Bank
Reconciliation Statement का साथ Withdrawal Application िरी पठाउनु पदयछ । सो वििरण जाँच गरी दाताले
कोष पवू तय (Replenishment/ Documented) गररवदन्छ । Withdrawal Application जनु मरु ामा खाता खोवलएको छ,
सोही मरु ामा िरी पठाउनु पदयछ ।
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सरकारलाई प्राप्त हुने ऋण तथा अनदु ान अविम नगद ऋण खाता (क.१.३) र िोधिनाय हुने ऋणका लावग बहुपवक्षय दातृ पक्षका
लावग 'क.७.१५' र अनदु ानका लावग 'क.७.१७' खाताबाट कारोबार गनयपु छय । विपक्षीय दातृ पक्षका लावग यी दईु खाता बाहेक
'क.७.१' देवख 'क.७.२८' सम्मका खाताहरु माफय त कारोबार गनपयु दयछ । िोधिनाय प्राप्त गनय वनम्न अनसु ारको प्रवक्रया अिलम्बन
गनयपु दयछ ।
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)

विविन्न िीषयकमा िएका खचयहरुको अविलेख दातासँग िएको सम्झौतामा उल्लेवखत खचय िगीकरण (Category
wise) अनसु ार वठक ढंगले राख्नपु दयछ ।
खचय िएको रकम स्रोत वििाजन गदाय सम्झौतामा उल्लेवखत प्रवतित अनसु ार वििाजन गररनपु दयछ ।
िोधिनाय हुने गरी िएका खचयहरु तोवकएका समय वित्र िोधिनाय माग गनयपु दयछ।
िोधिनाय हुने गरी गरे को खचय दातृपक्षलाइय िाह्य हुने खचय (Eligible Expenditure) मात्र माग गनपयु दयछ।
PIU िा IA िा EA िा PCT ले समयमा नै वनधायररत ढाँचामा खचयको प्रवतिेदन आयोजना व्यिस्थापन कायायलय
(Project Management Office, PMO) मा पेि गनयपु दयछ ।

१३.६.६.२ आयोजना व्यवस्र्ापन प्रशतवेदन̸ शवत्तीय व्यवस्र्ापन प्रशतवेदन प्रशिया (Project Management Report/
Financial Monitoring Report Based Procedure)
क) यो आयोजना कायायन्ियनको िौवतक प्रगवत वस्थवत, ऋण तथा अनदु ान रकमको उपयोगको वस्थवतको आधारमा
रकमको माग गने विवध हो ।
ख) खचय गदाय Disbursement Letter मा तोवकएका सीमा र क्षेत्रवित्र रहेर खचय गनपयु दयछ ।
र्ग) Implementation Progress Report, IPR/ Financial monitoring report, FMR को आधारमा
िोधिनाय प्राप्त गररन्छ ।
१३.६.६.३ सोझै भजक्तानी प्रशिया
क) आयोजनाको अनरु ोधमा दातृपक्षले सम्बवन्धत पक्षलाई गने िक्त
ु ानी र PIU िा IA िा EA िा PCT ले इम्प्रेस्ट
खाता (Imprest Account) िा स्पेसल खाता (Designated Account) बाट डलरमा नै गररएको िक्त
ु ानीलाई
सोझै िक्त
ु ानी िवनन्छ ।
ख) सोझै िक्त
ु ानीको लावग स्िीकृ त िावषयक बजेटवित्र रही खचय गरे को हुनपु दयछ ।
ग) सोझै िक्त
ु ानी खचयको लावग आिश्यक कागजातहरु संलग्न गरी खचयको अविलेख राख्नपु दयछ । मावसक खचयका
फाँटिारी/ िावषयक आवथयक वििरणहरूमा सोझै िक्त
ु ानी खचय समािेि गररनपु दयछ ।
घ) िैदवे िक मरु ामा खचय िएको रकम समेत नेपाली मरु ामा नै खचय जनाउनपु ने हुदँ ा िैदवे िक मरु ा र नेपाली मरु ाको
विवनमय दर वहसाब गरी लेखाङ्कन गनपयु दयछ । सम्झौतामा उल्लेख िएको अिस्थामा सोही बमोवजम र निएको
अिस्थामा िक्त
ु ानी िएको वदनको नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके को विवनमय दरको खररद दरमा वहसाब राख्नपु दयछ ।
ङ) प्रवततपत्रिारा मालसामान खररद गदाय आपवू तयकतायलाई सोझै िक्त
ु ानी प्रवक्रया (संकल्प पत्र समेत) िारा िक्त
ु ानी
गररएको अिस्थामा सम्झौता र प्रवततपत्रको ितय परु ा िएको हुनपु दयछ र प्राप्त मालसामानहरुको प्राविवधक परीक्षण
गरी वजन्सी आम्दानी बाँध्नपु दयछ ।
१३.६.६.४ वस्तजर्गत सहायता (Commodity Grant)
िस्तुगत अनदु ान सहायता अन्तगयत प्राप्त िएका मल्ू य खल
ु ेका मालसामानको वििरणलाई िस्तगु त सहायता िवनन्छ ।
यस्ता मालसामानहरु वजन्सी दावखला गररनपु दयछ ।
१३.६.६.५ इम्प्रेस्ट/ स्पेसल खाता प्रशिया (Imprest/ Designated Procedure)
क) ऋण िा सहायताको वनवित अि
ं रकम अविम पेस्कीको रुपमा खातामा जम्मा गररवदने र खचय िएको रकम खचयको
वििरणका आधारमा कोष पवू तय (Replenish/ Documented) गदै जाने ।
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ख) इम्प्रेस्ट/ स्पेसल खाताबाट खचय िएको र कोष पवू तयको वििरण देवखने गरी खाता राखेको हुनपु दयछ ।
ग) दातृ पक्षबाट कोष पवू तय हुने िाह्य खचय (Eligible Expenditure) मात्र यस खाताबाट िक्त
ु ानी िएको हुनपु दयछ ।
घ) िोधिनाय हुने गरी िएका खचयहरु इम्प्रेस्ट/ स्पेसल खाताबाट समय समयमा 'क'–७–१५ (िैदवे िक ऋण खाता)̸ 'क'–
७–१७ (िैदवे िक िोधिनाय अनदु ान खाता) मा रान्सफर गरी कोष पवू तय माग गनयपु दयछ ।
ङ) यस खाताबाट िैदवे िक मरु ामा िक्त
ु ानी िएका रकम नेपाली मरु ामा खचय गरीएको रकमको विवनमय यवकन गरी फरक
रकमको समेत लेखाङ्कन गररनपु दयछ ।
च) इम्प्रेस्ट/स्पेसल खाताबाट िक्त
ु ानी िएको तथा नेपाल सरकारको के न्रीय खातामा रान्सफर गरे का रकम समयमै
कोषपवू तय (Replenishment/ Documented) माग गररनपु दयछ।
१३.६.६.६ सक
ं ल्पपत्र प्रशिया
क) आयोजनाको अनरु ोधमा सम्बवन्धत पाटीको बैंकलाई िक्त
ु ानी गने गरी दातृपक्ष िा संस्थाले संकल्पपत्र जारी गदयछ ।
ख) आयोजनाको लावग आिश्यक कुनै मालसामान विदेिबाट आयात गदाय आपवू तयकतायले उक्त कायय परू ा गरे पवछ
तोवकएको बैंक माफय त िक्त
ु ानी पाउने ितयमा सङ्कल्पपत्र जारी गररन्छ ।
ग) यस अनसु ार सम्बवन्धत बैंकबाट िक्त
ु ानी गररएको रकम दातृपक्षले आयोजनाको ऋण तथा अनदु ान खाताबाट खचय
लेखी िक्त
ु ानी गदयछ र आयोजनाले सो ऋण िा अनदु ान खातामा लेखाङ्कन गनयपु दयछ ।
घ) प्रवततपत्रिारा मालसामान खररद गदाय आपवू तयकतायलाई संकल्प पत्रको आधारमा िक्त
ु ानी गररएको अिस्थामा सम्झौता
र प्रवततपत्रको ितय परु ा िएको हुनपु दयछ ।
ङ) प्राप्त मालसामानहरुको प्राविवधक परीक्षण गरी वजन्सी आम्दानी बाँध्नपु दयछ ।
१३.७ आयोजना कायाुन्वयन कायुशवशि
िैदवे िक सहायतामा सक
ं ल्प गरे को रकम (Committed Amount) को वसमावित्र रही काययक्रम सञ्चालन गनयपु ने हुदँ ा सो सम्बन्धमा
पररयोजना सम्झौता पत्र हेनपयु दयछ । िैदवे िक सहायता समािेि िएका आयोजनाहरुको वक्रयाकलाप अनरुु प बजेट पररयोजनाको ढाँचामा
स्िीकृ त बजेट Project Document को वििीय खण्डमा उल्लेख िए बमोवजम तयार गनपयु दयछ । पररयोजनाहरुको खचयको प्रवतिेदन र ढाँचा
समेत पररयोजनाको सम्झौतामा उल्लेख गररने हुदँ ा सोको आधारमा लेखा ढाँचा तथा प्रवतिेदन तयारी गनपयु दयछ ।
िोधिनायसँग सम्बवन्धत अविलेख छुट्टै राख्नपु दयछ । Earmarked गररएको रकमलाई सोही प्रयोजनको लावग मात्र खचय गनयपु दयछ ।
पररयोजनाको खचय गदाय पररयोजना समयािवध वित्र रही खचय गनपयु दयछ । पररयोजनाको थालनी पिू य तथा समापन पिातका खचय आयोजना
खचयमा अमान्य हुने हुदँ ा सो कुराको यथेष्ट ध्यान वदनु पदयछ ।
शित्र १४ पररयोजना समयरेखा शित्र
पररयोजना सरु
ु मितत

पररयोजना सम्झौता

पररयोजना सिापन मितत

वर्ा १

वर्ा २

वर्ा ३

No Cost
र्रण १

र्रण २

र्रण ३

अिान्य खर्ा

अिान्य खर्ा

Ineligible cost

Ineligible cost
Retroactive Financing

Extension

िान्य खर्ा -Eligible

बाहे क

145

सरकारी लेखा निर्देनिका, २०७३

आयोजिा लेखा
शित्र १५ पररयोजनाको प्रवाह
पररयोजना सम्झौता
अथा िन्त्रालयिा

कायाान्वयन अतिको प्रक्रिया

कोर् तनकासा ववग्रध

कोर् तनकासा िाग पत्र

-Fund Request
Letter)

दात ृ तनकायबाट अनुदान तथा
सम्बन्न्धत िन्त्रालयलाई सोको
जानकारी


कोर् तनकासा पत्र-

Fund Disbursement
Letter)

सहयोगको प्रततबद्धता

कायाान्वयन पत्रको अथा
िन्त्रालयिा िाग-

आयोजना

Implementation letter_

कायाान्वयन एकाइ
पररयोजनालाई रकि तनकासा

बजेट तथा खर्ाको

Bank Advice

अन्ततयारी प्रान्प्त
बैङ्क खाता सञ्र्ालन

Confirmation
Receipt

(को.ले.तन.का, ने.रा.बैङ्क,
वाणणज्य बैङ्क )

सम्झौता अनरु
ु प नेपाल
सरकार तथा दात ृ
तनकायकोअंि/भार तयार

पररयोजना क्रियाकलाप/ output wise Expenditure as agreed



तोक्रकएको ढााँर्ािा ववत्तीय



तालक
ु तनकाय

वववरण SOE/FMR तथा
ररपोटा पेि गने

दात ृ पक्ष
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१३.७.१ आयोजनाको लेखापालन
आयोजनाको लेखापालन कायय सञ्चालनस्तर र के न्रीयस्तरमा गनयपु दयछ । आयोजनाको कायय सञ्चालनस्तरको लेखापालन
यस वनदेविकाको पररच्छे द ४ अनसु ार नै हुनेछ । यसका अवतररक वनम्न बमोवजमका थप तीन कायय गनपयु दयछ ।
क) खचय िगीकरण खाता (Category Ledger)
नेपाल सरकारको खचय िगीरकण र व्याख्या अनसु ार नै दातृपक्षसँग सहमवत िएको खचय क्याटागोरी रहेछ िने छुट्टै
क्याटागोरी खचय खाता राख्नपु दैन । तर नेपाल सरकारको खचय िगीकरण र व्याख्यासँग नवमल्ने िा एउटै खचय
िगीकरणवित्र दईु क्याटागोरीको खचय पने गरी दातृपक्षसँग सहमवत िएको रहेछ िने यो खाता राख्नपु दयछ ।
ख) आयोजनाको कायय सञ्चालन स्तरको लेखापालन यस वनदेविकाको पररच्छे द ४ मा उल्लेख िए अनसु ार हुनेछ तर
गोश्वारा िौचर तयार गदाय स्रोतगत वििरण खल्ु ने गरी तयार गनयपु दयछ ।
ग) खचयको क्याटागोरी प्रवतिेदन (Category Report)
क्याटागोरी खाता राख्नपु ने अिस्था रहेकोमा मवहना समाप्त िएको सात वदनवित्र आयोजना समन्िय कायायलय
(PIU िा IA िा EA िा PCT) लाई तोवकए बमोवजमको खचयको क्याटागोरी प्रवतिेदन, मावसक फाँटिारीहरु
(म.ले.प.फा.नं. १४ र २१३) सँगै सल
ं ग्न गरी पठाउनपु ने छ ।
१३.७.२ के न्रीयस्तरमा आयोजनाको लेखापालन
आयोजनाको के न्रीयस्तरको लेखापालन आयोजना समन्िय कायायलय (PIU िा IA िा EA िा PCT) ले गनयपु दयछ ।
के न्रीयस्तरका वनकायहरुले वनम्न बमोवजम लेखापालन गनयपु दयछ ।
१३.७.२.१ र्गोश्वारा भौिर
इम्प्रेस्ट/ स्पेसल खाता (Imprest/ Designated account) बाट हुने खचय िा यी खातामा प्राप्त हुने रकमहरुको
के न्रीयस्तरको लेखाङ्कनको प्रारवम्िक अविलेख गोश्वारा िौचर हो । यो PIU िा IA िा EA िा PCT जस्ता
आयोजना सञ्चालनका के न्रीय वनकायहरु जसले इम्प्रेस्ट/ स्पेसल खाता (Imprest/ Designated account
सञ्चालन गदयछन् ती वनकायहरुले तयार गनयपु दयछ ।
क) प्रारशम्भक पेस्की (Initial Advance) को र्गोश्वारा भौिर
दातृपक्षसँगको सम्झौता अनसु ार इम्प्रेस्ट/ स्पेसल खाता (Imprest/ Designated account) खोली सके पवछ
Withdrawal Application पठाएर रकम प्राप्त िए पवछ िा सोझै दातृपक्षले Initial Advance का रुपमा रकम प्राप्त
िएको जानकारी पठाए पवछ सोको आधारमा वनम्न वलवखत गोश्वारा िौचर तयार गनपयु दयछ वििरण
डे..........................बैंक
क्रे. पेस्की खाता
Withdrawal Application no. 1 बाट माग िएको
दातृपक्ष....... बाट प्रारवम्िक पेस्की (Initial Advance)
बापत रकम प्राप्त िएको Value date को विवनमय दर
1$=NPR .…..अनसु ार अम्दानी बाँवधएको ।

डेविट रकम
क्रवडट रकम
कै वफयत
डलर रूपैया डलर रूपैया
Xxx xxxx
xxx xxxx

ख) पेस्की फछयौट र्गदाु (Replenishment/ Documented) को र्गोश्वारा भौिर
दातृपक्षलाई सम्झौता अनसु ार चौमावसक खचयको वििरण िा खचयको फाँटिारी (SoE) पठाई सम्बवन्धत दातृपक्षबाट
स्िीकृ त िएको जानकारी प्राप्त िएपवछ सो खचय नेपाल सरकार के न्रीय खाता 'क ७.१५' िा 'क ७.१७' िा 'क ७'
समहू का अन्य कुनै खातामा रान्सफर गरी रान्सफर िए बराबरको रकमले पेस्की फछ्यौट गनपयु दयछ । यसको गोश्वारा
िौचर वनम्नानसु ार तयार गनयपु दयछ ।
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डेविट रकम
क्रवडट रकम
कै वफय
डलर रूपैया डलर रूपैया त
xxx xxxx
xxx xxxx
xxx xxxx
xxx xxxx
xxx xxxx

वििरण

डे. पेस्की खाता
क्रे. सम्बवन्धत खचय क्याटागोरी १ खाता
क्रे. सम्बवन्धत खचय क्याटागोरी २ खाता
क्रे. सम्बवन्धत खचय क्याटागोरी ३ खाता
क्रे. सम्बवन्धत खचय क्याटागोरी ..... खाता
Withdrawal Application no. ...... बाट माग िएको
दातृपक्षबाट स्िीकृ त िइ Withdrawal Application no.
....... बाट प्राप्त िएको पेस्की फछ्यौट गररएको ।
र्ग) सोझै भजक्तानीको (Direct Payment) को र्गोश्वारा भौिर
(अ) आयोजनाबाट सोझै िक्त
ु ानी वदँदा सम्झौता अनसु ार अमेररवक डलरमा िक्त
ु ानी गनयपु ने िएमा सोझै इम्प्रेस्ट/
स्पेसल खाता (Imprest/ Designated account) बाट सम्बवन्धत पक्षलाई िक्त
ु ानी हुन्छ । यसरी गररएको
िक्त
ु ानीको गोश्वारा िौचर वनम्नानसु ार तयार गनपयु दयछ ।
डेविट रकम
क्रवडट रकम
कै वफय
डलर रूपैया डलर रूपैया त
xxx xxxx
xxx xxxx
xxx xxxx

वििरण

डे. सम्बवन्धत खचय क्यटागोरी १ खाता
डे. सम्बवन्धत खचय क्याटागोरी ..... खाता
क्रे . .......... बैंक डलर खाता
सम्झौता अनसु ार अमेररवक डलरमा सोझै िक्त
ु ानी िएको
रकम सम्बवन्धत पक्षलाई िक्त
ु ानी गररएको
(आ) दातृ पक्षबाट सोझै िक्त
ु ानी िएको खचयको गोश्वारा िौचर उठाई अविलेख राख्नपु दयछ । सोको गोश्वारा िौचर
वनम्नानसु ार तयार गनपयु दयछ ।
वििरण
डे. सम्बवन्धत खचय क्याटागोरी १ खाता
डे. सम्बवन्धत खचय क्याटागोरी ..... खाता
क्रे . िोधिनाय (Disbursement A/C)
सम्झौता अनसु ार दातृपक्षबाट सोझै िक्त
ु ानी िएको
जानकारी प्राप्त िएकोले Value date को विवनमय दर
1$=NPR.......... अनसु ार अविलेख गरीएको ।

डेविट रकम
क्रवडट रकम
कै वफयत
डलर रूपैया डलर रूपैया
xxx xxxx
xxx xxxx
xxx xxxx

घ) वैदेशिक शवशनमय नाफा नोक्सानी (Foreign Exchange Gain/Loss)को र्गोश्वारा भौिर
सम्झौता अनसु ार Initial Advance िा थप िएको Advance को कुनै वनवित वमवतमा रहेको विवनमय दर र सो
Advance Documented िा Replenishment हुनका लावग नेपाल सरकार के न्रीय खाता 'क ७.१५', 'क ७.१७'
िा अन्य यस्तै खातामा रान्सफर गदाय अको विवनमय दरमा रान्सफर हुन्छ । त्यसरी नै सोझै िक्त
ु ानी तफय हुने विवनमय
दर पवन Advance वलएको दर िन्दा फरक हुने गदयछ । यस्तो विवनमय दरमा हुने फरकले विवनमय नाफा िा
नोक्सानको अिस्था वसजयना गदयछ । यसरी नै नेपाल राष्ट्र बैंकको दैवनक विवनमय दरमा आउने पररितयनले डलर
खातामा रावखएको रकमको नेपाली मरु ाको कम िा बढी हुने गरी समायोजन गरे को रकम पवन नाफा िा नोक्सानका
रुपमा रहने गदयछ ।
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अ) वैदेशिक शवशनमय नाफा (Foreign Exchange Gain) अवस्र्ााः विदेिी विवनमय लाि Advance vs
Documented/Replenishment र NRB adjustment गरी दईु वकवसमले हुन्छ ।
a) Advance vs Documented/Replenishment बाट हुने िैदवे िक विवनमय लािको गोश्वारा िौचर
वनम्नानसु ार तयार गनपयु दयछ डेविट रकम
क्रवडट रकम
कै वफयत
डलर रूपैया डलर रूपैया
डे. विवनमय नाफा नोक्सान समायोजन खाता
xxxx
क्रे. Exchange Gain & loss A/C
xxxx
(advance vs Documented/ Replenishment)
Advance vs Documented/ Replenishment
बाट िएको विवनमय नाफाको नेपाली मरु ामा
आम्दानी बाँवधएको
वििरण

b) NRB Adjustment बाट हुने िैदवे िक विवनमय लािको गोश्वारा िौचर वनम्नानसु ार तयार गनयु पदयछः
डेविट रकम
क्रवडट रकम
कै वफयत
डलर रूपैया डलर रूपैया
डे. ................बैंक
xxxx
क्रे. Exchange Gain & loss A/C, (NRB
xxxx
Adjustment)
NRB Adjustment बाट िएको विवनमय नाफाको
नेपाली मरु ामा आम्दानी बाँवधएको
वििरण

आ) वैदेशिक शवशनमय नोक्सान (Foreign Exchange Loss) भएको अवस्र्ााः विदेिी विवनमय नोक्सान Advance
vs Documented/ Replenishment र NRB adjustment गरी दइु य वकवसमले हुन्छ ।
a) Advance vs Documented/ Replenishment बाट हुने िैदवे िक वबवनमय नोक्सानको गोश्वारा िौचर
वनम्नानसु ार तयार गनपयु दयछ ।
डेविट रकम
क्रवडट रकम
कै वफयत
डलर रूपैया डलर रूपैया
डे. Exchange Gain & loss A/C (advance vs
xxxx
Documented/ Replenishment)
क्रे. विवनमय नाफा नोक्सान समायोजन खाता
xxxx
Advance vs Documented/ Replenishment बाट
िएको विवनमय नोक्सानको नेपाली मरु ामा खचय
जनाइएको ।
वििरण
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b) NRB Adjustment बाट हुने िैदवे िक विवनमय नोक्सानीको गोश्वारा िौचर वनम्नानसु ार तयार गनयु पदयछः
डेविट रकम
क्रवडट रकम
कै वफयत
डलर रूपैया डलर रूपैया
डे. Exchange Gain & loss A/C (NRB
xxxx
Adjustment)
क्रे................बैंक
xxxx
NRB Adjustment बाट िएको विवनमय नोक्सानको
नेपाली मरु ामा खचय जनाइएको ।
र्प पेस्की (Additional Advance) को र्गोश्वारा भौिराः दातृपक्षको सम्झौता अनसु ार Imprest/
Designated account बाट खचय िइ आयोजनालाई आिश्यक पने रकम आयोजनाको िावषयक काययक्रम तथा
बजेट अनसु ार थप पेस्की आिश्यक पने िएमा Withdrawal Application अनसु ार Additional Advance
प्राप्त िएपवछ वनम्नानसु ारको गोश्वारा िौचर तयार गनयपु दयछ ।
वििरण

(ङ)

डेविट रकम
क्रवडट रकम
कै वफयत
डलर रूपैया डलर रूपैया
xxx xxxx
xxx xxxx

वििरण

(च)

डे................... बैंक
क्रे. पेस्की खाता
Withdrawal Application no. .......... बाट माग
िएको दातृपक्ष....... बाट थप पेस्की (Additional
Advance) िापत रकम प्राप्त िएको Value date को
विवनमय दर 1$=NPR .….. अनसु ार आम्दानी
बाँवधएको ।
नेपाल सरकारलाई रकम िोिभनाु र्गदाुको र्गोश्वारा भौिराः आयोजना समन्िय कायायलय र अन्तगयतका
कायायलयहरुले गरे को खचय दातृपक्षबाट स्िीकृ त गराई िोधिनाय हुने अनदु ान िा िोधिनाय हुने ऋणस्रोतबाट खचय
िएको रकम नेपाल सरकार के न्रीय खाता क ७.१५ िा क ७.१७ िा क ७ समहू का अन्य कुनै खातामा िोधिनायका
लावग रान्सफर गनपयु दयछ । यसको गोश्वारा िौचर वनम्नानसु ार तयार गनपयु दयछ ।
वििरण
डे. क ७.१५ िा क ७.१७ िा क ७ खाता
क्रे. ........... बैंक
िोधिनाय हुने अनदु ान तथा ऋण स्रोतबाट यस
आयोजनामा िएको खचय.......चौमावसक/िावषयक
रकम नेपाल सरकारको खातामा 1$=NPR
रान्सफर गररएको ।
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१३.७.२.२ खाताहरु (Ledgers)
िैदवे िक सहायता समािेि िएको आयोजनाको लेखाङ्कनका लावग वनम्नानसु ारका खाताहरुमा कारोबारको प्रविवष्ट
गनयपु दयछ । यी खाता तयारी गने सम्बन्धमा वनम्नानसु ारका अनसु चू ीहरुमा उल्लेख गररएको छ ।
S.N
Name of Ledgers
1.
Budget Ledger
2.
Designated/ Imprest Account Ledger
3.
Foreign Exchange Gain Loss Advance VS Documented
Ledger
4.
Gain/Loss (NRB Ajustment) Ledger
5.
Total Gain/Loss Ledger
6.
Categorywise Expenditure Ledger

अनसु चू ी न.ं
अनसु चू ी १३.१.१
अनसु चू ी १३.१.२
अनसु चू ी १३.१.३

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

अनसु चू ी १३.१.७
अनसु चू ी १३.१.८
अनसु चू ी १३.१.९
अनसु चू ी १३.१.१०
अनसु चू ी १३.१.११
अनसु चू ी १३.१.१२
अनसु चू ी १३.१.१३
अनसु चू ी १३.१.१४
अनसु चू ी १३.१.१५
अनसु चू ी १३.१.१६
अनसु चू ी १३.१.१७
अनसु चू ी १३.१.१८
अनसु चू ी १३.१.१९
अनसु चू ी १३.१.२०

Categorywise Expenditure Sub Ledger
Financial Statement
Government line itemwise Expenditure Ledger
Expenditure Ledger
Expenditure Sub Ledger
Main Grant and Loan Ledger
Subsidary Grant Ledger
Subsidary Loan Ledger
Release Ledger
Release Sub Ledger
Cash Grant/Loan Ledger
Reimbrusment Ledger
Withdrawl Application Ledger
Withdrawal Control Register

अनसु चू ी १३.१.४
अनसु चू ी १३.१.५
अनसु चू ी १३.१.६

१३.७.२.३ प्रशतवेदन (Report)
आयोजना लेखामा आिश्यकता अनसु ार आयोजनाको प्रकृ वत तथा दातृपक्षिाट वनधायररत फरक फरक ढाँचाका प्रवतिेदनहरु तयार
गनयपु दयछ । विविन्न चरणमा तयार गररने प्रवतिेदनहरुलाई फरक फरक नामले जनाइन्छ । दातृपक्ष अनसु ार वनम्न वलवखत फरक फरक
प्रकृ वत र ढाँचामा प्रवतिेदन गररन्छ ।
क)
ख)
ग)
घ)

पणू य वििरणको प्रवक्रया (Full Document Procedure)
खचयको वििरणको प्रवक्रया (Statement of Expenditure Procedure)
आयोजना व्यिस्थापन प्रवतिेदन ̸ वििीय व्यिस्थापन प्रवतिेदन प्रवक्रया (PMR/FMR),
कायय सम्पादन आधाररत िोधिनाय प्रवक्रया (Performance based)
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(क) पूणु शववरणको प्रशिया (Full Document Procedure/ Non-Statement of Expenditure, Non-SOE
Procedure) अनजसारका प्रशतवेदन
यस प्रकृ या अनसु ार सञ्चालन हुने आयोजनामा िएका खचयका सक्कल वबल िपायई दातृपक्षलाई नै पठाउनु पदयछ । यस प्रकारका
आयोजनाको खचयको वििरण दातृपक्षले अद्यािवधक गरी तयार गने िएकोले आयोजना समन्िय गने वनकायले नेपाल सरकारको
लेखाप्रणाली अनसु ारको ढाँचा मात्र लेखा राख्नपु दयछ । दातृपक्षलाई पठाउनपु ने खचयका वबल िपायईहरुको प्रवतवलवप तयार गरी क्रमि:
राख्नपु दयछ । दातृपक्षले कुनै खचयको वबल िपायई िा खचय अनमु ोदन नगरे मा त्यस्तो खचयलाई नेपाल सरकार श्रोतबाट िक्त
ु ानी वदइय
आिश्यक समायोजना गनपयु दयछ ।
(ख) खिुको शववरणको प्रशिया (Statement of Expenditure, SOE Procedure)
खचयको वििरणमा आधाररत आयोजना लेखा राख्नका लावग वनवित अिवधमा दातृपक्षलाई खचयको वििरण पठाउनपु दयछ । यसरी
पठाइने SOE मा वबल बीजकको प्रवतवलवप समेत सल
ं ग्न गनयपु दयछ । यसमा वनम्नवलवखत प्रवतिेदनहरू गररन्छ ।
1. Statement of Expenditure
2. Withdrawal Application
3. Unaudited Project Account
4. Audited project Account
अ) खिुको शववरण (Statement of Expenditure)
दातृपक्षसँगको सहमवतमा खचय गने समय र रकमको सीमा तथा ढाँचामा खचयको वििरण पठाउनु पदयछ । यसको नमनु ा अनसु चू ी
१३.५.१ अनसु ारको हुनेछ ।
आ) माग आिेदन पत्र (Withdrawal Application)
दातृपक्षलाई पठाएको SOE सँगै िा छुट्टै पवन पेस्कीका लावग माग आिेदन पत्र पठाउनु पदयछ । यसमा Recovery िा
Replenishment िा Advance िा Replenishment Replenishment/ Advance का लावग अनरु ोध गररएको हुन्छ । यसको
स्िीकृ वत पिात Advance प्राप्त हुने िा Replenishment हुन्छ । यसको स्िीकृ त पिात Advance प्राप्त हुने िा
Replenishment हुन्छ । यसको ढाँचा र िने तररका अनसु चू ी १३.६ मा उल्लेख गररएको छ ।
इ) Unaudited Project Account
अवन्तम लेखापरीक्षण नगररएको प्रवतिेदनलाई Unaudited प्रवतिेदन िवनन्छ । सामान्यतया आवथयक िषय समाप्त िएको ४
मवहनावित्र वनम्न वििरण समािेि िएको Unaudited प्रवतिेदन गनयपु दयछ । यस्तो Report तयार गने अिवध आयोजना अनसु ार
फरक हुन सक्छ । यसमा प्रस्ततु गररने वििरणहरू दाता पक्षसँग िएको सहमवि अनसु ारका अनसु चू ी १३.३ अन्तगयत अनसु चू ी
१३.३.१ देवख अनसु चू ी १३.३.२० सम्मका वििरणहरू रहन्छन् । यी वििरणहरुमा दातासँग िएको सहमवत अनसु ार सबै वििरणहरु
संलग्न गनयु नपने पवन हुन सक्दछ ।
ई) Audited project Account
अवन्तम लेखापरीक्षण गररएको प्रवतिेदनलाई Audited प्रवतिेदन िवनन्छ । आवथयक िषय समाप्त िएको सामान्यतय छ मवहनावित्र
लेखापरीक्षण िएको प्रवतिेदन दातृपक्षलाई पठाउनु पदयछ । यसमा प्रयोग हुने फाराम तथा अनसु चू ीहरु Unaudited Project
Report मा िएका ढाँचामा आिश्यक पररमाजयन समेत गरी अनसु चू ी १३.४. ढाँचामा प्रस्तुत गनपयु दयछ ।
(र्ग) आयोजना व्यवस्र्ापन प्रशतवेदन̸ शवत्तीय व्यवस्र्ापन प्रशतवेदन प्रशिया (Project Management Report, PMR /
Financial Management Report, FMR Based Procedure)
आयोजनाको वििीय तथा िौवतक प्रगवतमा आधाररत वनकासा प्रकृ या अपनाइएका आयोजनामा यस प्रकारको प्रकृ या अपनाएर
आयोजना लेखा राख्नपु दयछ । यस्तो ढाँचामा वनम्न बमोवजमका प्रवतिदेनहरू तयार गनयपु दयछ ।
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1 Financial Monitoring Report (FMR)/ Project Monitoring Report (PMR) Implementation
Progress Report (IPR)
2 Withdrawal Application (WA)
3 Unaudited Project Report (UPR)
4 Audited Project Report (APR)
अ) Financial Monitoring Report (FMR)/ Project Monitoring Report (PMR) Implementation
Progress Report (IPR)
यस प्रकारको प्रवतिेदन गनयपु ने आयोजनाको लेखा तयार गरी चौमावसक सवकएको ४५ वदनवित्र दातृपक्षलाई पठाउनु पदयछ । यसमा
वनम्न फारामका ढाँचाहरु प्रयोग हुन्छन् ।
S.N
Particulars
अनसु चू ी
1.
Statements of Sources and Uses of Funds
अनसु चू ी १३.२.१
2.
Supplement of Summary of Sources
अनसु चू ी १३.२.२
3.
Statement of Release
अनसु चू ी १३.२.३
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Financial Statements
Statements of Expenditure
Statements of Expenditure (Categorywise)
Statements of Expenditure (Government Line Itemwise)
Statement of Designated Account/Imprest Account
Statement of Cash Withdrawal (Disbursement)
Summary of Cash Withdrawal (Disbursement-Grant)
Summary of Cash Withdrawal (Disbursement-Loan)

अनसु चू ी १३.२.४
अनसु चू ी १३.२.५
अनसु चू ी १३.२.६
अनसु चू ी १३.२.७
अनसु चू ी १३.२.८
अनसु चू ी १३.२.९
अनसु चू ी १३.२.१०
अनसु चू ी १३.२.११

12.
13.
14.

Statement of Exchange Gain/Loss
Summary of Trimesterwise Budget Allocation
Summary of Trimesterwise Budget Allocation -Grant or
Loan
Statement of Budget Release as per FCGO
Statement of Expenditure from Designated Account
Statement of Withdrawal Application and Disbursement
Statements of Prior Review Contracts
Statements of Training and Seminars

अनसु चू ी १३.२.१२
अनसु चू ी १३.२.१३
अनसु चू ी १३.२.१४

15.
16.
17.
18.
19.

अनसु चू ी १३.२.१५
अनसु चू ी १३.२.१६
अनसु चू ी १३.२.१७
अनसु चू ी १३.२.१८
अनसु चू ी १३.२.१९

आ) Withdrawal Application (WA)
दातृपक्षबाट FMR िा IPR िा PMR स्िीकृ त िई Approval Letter प्राप्त िएपवछ माग आिेदन पत्र पठाउनु पदयछ । यसमा
Documented िा Advance िा Documented & Advance का लावग अनरु ोध गररएको हुन्छ । यसको स्िीकृ वत पिात
Advance प्राप्त हुने िा Documented हुन्छ िा दबु ै हुन्छ । यसको ढाँचा र िने तररका अनसु चू ी १३.६ मा उल्लेख गररएको
छ।
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आयोजिा लेखा

अवन्तम लेखापरीक्षण नगररएको प्रवतिेदनलाई Unaudited प्रवतिेदन िवनन्छ । सामान्यतया आवथयक िषय समाप्त िएको ४
मवहनावित्र वनम्न वििरण समािेि िएको Unaudited प्रवतिेदन गनपयु दयछ यस्तो Report तयार गने अिवध आयोजना
अनसु ार फरक हुन सक्छ । यसमा वनम्नवलवखत वििरणहरू रहन्छन् ।
S.N

Particulars

अनसु चू ी

1.

Statement of Sources and Uses of Funds

अनसु चू ी १३.३.१

2.

Supplement of Summary of Sources

अनसु चू ी १३.३.२

3.

Statement of Release

अनसु चू ी १३.३.३

4.

Financial Statements

अनसु चू ी १३.३.४

5.

Statements of Expenditure

अनसु चू ी १३.३.५

6.

Statements of Expenditure (Categorywise)

अनसु चू ी १३.३.६

7.

Statements of Expenditure (Government Line Itemwise)

अनसु चू ी १३.३.७

8.

Statement of Designated Account/Imprest Account

अनसु चू ी १३.३.८

9.

Statement of Cash Withdrawal (Disbursement)

अनसु चू ी १३.३.९

10.

Summary of Cash Withdrawal (Disbursement)

अनसु चू ी १३.३.१०

11.

Summary of Cash Withdrawal (Disbursement-Loan or
Grant)

अनसु चू ी १३.३.११

12.

Statement of Exchange Gain/Loss

अनसु चू ी १३.३.१२

13.

Summary of Trimesterwise Budget Allocation

अनसु चू ी १३.३.१३

14.

Summary of Trimesterwise Budget Allocation-Loan

अनसु चू ी १३.३.१४

15.

Summary of Trimesterwise Budget Allocation-Grant

अनसु चू ी १३.३.१५

16.

Statement of Budget Release as per FCGO

अनसु चू ी १३.३.१६

17.

Statement of Expenditure from Designated Account

अनसु चू ी १३.३.१७

18.

Statement of Withdrawal Application and Disbursement

अनसु चू ी १३.३.१८

19.

Statements of Prior Review Contracts

अनसु चू ी १३.३.१९

20.

Statements of Training and Seminars

अनसु चू ी १३.३.२०

ई) Audited Project Account
अवन्तम लेखापरीक्षण गररएको प्रवतिेदनलाई Audited प्रवतिेदन िवनन्छ । आवथयक िषय समाप्त िएको सामान्यतय छ
मवहनावित्र लेखापरीक्षण िएको प्रवतिेदन दातृपक्षलाई पठाउनु पदयछ । यसमा प्रयोग हुने फाराम तथा अनसु चू ीहरु
Unaudited Project Report मा िएका ढाँचामा आिश्यक पररमाजयन समेत गरी अनसु चू ी १३.४. ढाँचामा प्रस्ततु
गनयपु दयछ ।
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S.N
1.

आयोजिा लेखा

Particular
Statement of Sources and Uses of Funds

अनसु चू ी
अनसु चू ी १३.४.१

घ) कायु सम्पादन आिाररत िोिभनाु प्रशिया (Performance Based Reimbursement Procedure)
आयोजनाको िौवतक प्रगवतको आधारमा सहायता रकम प्राप्त हुने प्रवक्रयालाई कायय सम्पादनमा आधाररत िोधिनाय प्रवक्रया
िवनन्छ । यसको प्रवतिेदन वनम्नानसु ार हुन्छ ।
१
Financial Monitoring Report (FMR)
२
Withdrawal Application
३
Unaudited Project Account
४
Audited project Account
अ) Financial Monitoring Report (FMR)
यस प्रकारको प्रवतिेदन गनपयु ने आयोजनाको लेखा तयार गरी चौमावसक सवकएको ४५ वदनवित्र दातृपक्षलाई
पठाउनपु दयछ । यसमा िौवतक प्रगवतलाई प्राथवमकतामा राखेर प्रवतिेदन गनयपु दयछ । यसमा वनम्न फारामका ढाँचाहरु प्रयोग
हुन्छन् ।
S.N Particulars
अनसु चू ी
1.
Statements of Sources and Uses of Funds
अनसु चू ी १३.२.१
2.
Financial Statements
अनसु चू ी १३.२.४
3.
Statement of Designated Account/Imprest Account
अनसु चू ी १३.२.८
4.
Summary of Trimesterwise Budget Allocation
अनसु चू ी १३.२.१३
5.
Statement of Cash Withdrawal (Disbursement)
अनसु चू ी १३.२.९
6.
Statement of Exchange Gain/Loss
अनसु चू ी १३.२.१२
आ) Withdrawal Application
दातृपक्षबाट FMR िा IPR िा PMR स्िीकृ त िइ Approval Letter प्राप्त िएपवछ माग आिेदन पत्र पठाउनु पदयछ ।
यसमा Documented िा Advance िा Documented & Advance का लावग अनरु ोध गररएको हुन्छ । यसको
स्िीकृ वत पिात Advance प्राप्त हुने िा Documented हुन्छ िा दबु ै हुन्छ । यसको ढाँचा र िने तररका अनसु चू ी १३.६
को ढाँचामा उल्लेख गररएको छ ।
इ) Unaudited Project Account
अवन्तम लेखापरीक्षण नगररएको प्रवतिेदनलाई Unaudited प्रवतिेदन िवनन्छ । सामान्यतया आवथयक िषय समाप्त िएको
४ मवहनावित्र वनम्न वििरण समािेि िएको Unaudited प्रवतिेदन गनयपु दयछ यस्तो Report तयार गने अिवध आयोजना
अनसु ार फरक हुन सक्छ । यसमा वनम्नवलवखत वििरणहरू रहन्छन् ।
S.N Particulars
अनसु चू ी
1. Statements of Sources and Uses of Funds
अनसु चू ी १३.३.१
2. Financial Statements
अनसु चू ी १३.३.४
3. Statement of Designated Account/Imprest Account
अनसु चू ी १३.३.८
4. Summary of Trimesterwise Budget Allocation
अनसु चू ी १३.३.१३
5. Statement of Cash Withdrawal (Disbursement)
अनसु चू ी १३.३.९
6. Statement of Exchange Gain/Loss
अनसु चू ी १३.३.१२
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ई) Audited Project Account
अवन्तम लेखापरीक्षण गररएको प्रवतिेदनलाई Audited प्रवतिेदन िवनन्छ । आवथयक िषय समाप्त िएको सामान्यतय छ
मवहनावित्र लेखापरीक्षण िएको प्रवतिेदन दातृपक्षलाई पठाउनु पदयछ । यसमा प्रयोग हुने फाराम तथा अनसु चू ीहरु
Unaudited Project Report मा िएका ढाँचामा आिश्यक पररमाजयन समेत गरी अनसु चू ी १३.४. ढाँचामा प्रस्ततु
गनयपु दयछ ।
S.N
1.

Particular
Statement of Sources and Uses of Funds

अनसु चू ी
अनसु चू ी १३.४.१

१३.७.४ शवदेिी शवशनमय दरमा भएका नाफा ̸ घाटा शहसाब र्गने शवशि
क) विवनमय दरमा िएका कारोबारलाई कारोबार िएको वमवतको दर (Value Date) र वमवत यवकन निएमा आवथयक
िषयको अवन्तम वदनको दर (Closing rate ) लाई वलइनेछ ।
ख) दातृपक्ष माफय त प्रदान गररने रकम िैदवे िक मरु ामा रहने हुदँ ा त्यसको नेपाली मरु ामा सटही गदाय विवनमय दरको
फरकका कारण नाफा/घाटा हुने गदयछ ।
ग) आयोजनाको सम्झौता पत्र अनसु ार िैदवे िक मरु ाको नेपाली मरु ामा सटही गने समय तय गने जस्तैः अनदु ान प्राप्त
िएको समय वकस्ता रकम वनकासा प्राप्त िएको समय आवद ।
घ) प्राप्त गररएको रकम ने.रा.बैंकमा आयोजनाका नाममा रहेका विदेिी मरु ामा खोवलएको ख.४ र ख.५ वििेष
खाताहरुमा रहेका रकम प्राप्त गररएको वमवत यवकन गने, सो रकम प्राप्त गररएको बखतमा नै नेपाली रुपैंयामा अनदु ान
िा ऋण प्रावप्त जनाईन्छ ।
ङ) पररयोजनालाई वनकासा िएको वमवत यवकन गने र सोको सटही गरी नेपाली कारोबार खातामा साने ।
च) सटही दरको लावग www.nrb.org.np नेपाल राष्ट्र बैंकको Website मा हेनय सवकने हुन्छ । यसमा buying र
selling दर वदईएकोमा buying दर प्रयोग गने ।
छ) उक्त सटही दरको फरकले हुन जाने रकम बँदु ा नं ख को दर र बँदु ा न घ.को दरको फरकले नाफा िा घाटा वनकाल्ने ।
ज) विवनमय दरको सटहीमा दर वनधायरणको लावग View Point नेपाल राष्ट्र बैंकको हुने हुदँ ा, नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेिी
विवनमय वनकायले सटही गने बखत बैंकले खररद गने हुदँ ा,सो Buying दरको प्रयोग गररन्छ ।
उदाहरणका लावगः मानै क, ख, ग आयोजनाको लावग वमवत २०७२।०५।०७ दातृपक्ष बाट $१,००,००० प्राप्त गरी
सो रकम ने.रा.बैंकको िैदवे िक मरु ा खातामा जम्मा गरे को रहेछ । सोही वदनको सटही दर १$ बरािर रु. ९० रहेछ ।
आयोजनाको खचय प्रयोजनका वनवम्त वमवत २०७२।०५।१५ मा उक्त खाताबाट नेपाली मरु ा खातामा $३०,०००
साररएको बखत विवनमय दर १$ बरािर रु. १०१.२५ रहेछ । सोही आयोजनाको काययक्रमका लावग फे रर वमवत
२०७२।०६।२० मा $ ७०,०००रकम वझकी नेपाली मरु ा खातामा साररएको रहेछ, सो वमवतमा विवनमय दर
१$बरािर रु. ८९.२५ रहेछ ।
मावथ उवल्लवखत विवनमय दरहरु सबै Buying दरहरु हुन् ।
वमवत
कारोबार
विवनमय दर
ने.रु
अवधिेष/घाटा
२०७२।०५।०७ कोष रकम प्राप्ती ($ १,००,०००)
९०
९०,००,०००
२०७२।०५।१५ ने.रु खातामा सारे को ($ ३०,०००)
१०१.२५
३०,३७,५०० ३,३७,५००
२०७२।०६।२० ने.रु खातामा सारे को ($ ७०,०००)
८९.२५
६२,४७,५०० (५२,५००)
जम्मा विवनमय नाफा िा नोक्सान
२,८५,०००
विवनमय
मावथ उवल्लवखत कारोबारको लेखा प्रविवष्ट वनम्न अनसु ार रहन्छ 156

सरकारी लेखा निर्देनिका, २०७३
क) दातृपक्ष बाट रकम $१,००,००० प्राप्त गदाय :
खचय िीषयक नं.
xxxxx

आयोजिा लेखा

वििरण
डे.रकम
डे. ने.रा.बैंक क.७ खाता ($१,००,००० * रु ९०,००,०००
९०)वि.म.ु खाता
क्रे. सोझौ िक्त
ु ानी/ बजेट खचय/ िोधिनाय
खाता
जम्मा
रु ९०,००,०००

क्रे रकम

रु ९०,००,०००
रु ९०,००,०००

ख) वमवत २०७२।०५।१५मा विदेिी मरु ा खाताबाट $३०,००० ने.रु. खातामा सादाय
खचय िीषयक
नं.
xxxxx

वििरण
डे. ने.रा.बैंक खाता ($३०,०००*१०१.२५) ने.रु.खाता
क्रे ने.रा.बैंक क.७ खाता ($३०,०००*९०) वि.म.ु खाता
क्रे. विवनमय नाफा खाता
जम्मा

डे.रकम

क्रे रकम

३०,३७,५००

३०,३७,५००

२७,००,०००
३,३७,५००
३०,३७,५००

ग) वमवत २०७२।०६।२० मा विदेिी मरु ा खाताबाट $७०,००० ने.रु. खातामा सादाय
खचय िीषयक नं.
xxxxx
xxxxx
xxxxx

वििरण
डे.रकम
क्रे रकम
डे. ने.रा.बैंक खाता ($७०,००० * ८९.२५) ने.रु.खाता ६२,४७,५००
डे.बजेट खचय (नेपाल सरकारको स्रोत)
५२,५००
क्रे. ने.रा.बैंक क.७ खाता ($७०,००० *
६३,००,०००
९०)वि.म.ु खाता
क्रे.बजेट
खचय
(सरकारलाई िोधिनाय हुने)
जम्मा
६३,००,००० ६३,००,०००
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शवशनमय नाफा नोक्सानको र्गणना शवशि
क) शवशनमय नाफा वा नोक्सान Advanced vs Documented

आयोजिा लेखा

Calculation Of Advance VS Documented Exchange Gain loss
Documented
Advance Balance
Documented
Advance
Documented
through the
Amount as
Advance
per Advance
WA
Amount Rate
Amount
Amount
No
Amount
Amount
Value
Rate
Rate
Rate
Date
US
USD
USD
S.N
NPR
USD NPR
NPR
NPR
D

Advance Vs
Documented
(Gain/Loss) in
NPR

Cummulative
Balance of
Advance Vs
Documented
(Gain/Loss)

ख) शवशनमय नाफा वा नोक्सान NRB Adjustment
Date

Description

Exch. Rate

17-Jul- Opening
2015 Balance

101.14

18-Sep- transfer toka-72015 17

87.01

19-Dec- transfer toka-72015 15
4-May- Direct payment
2016 to Different party

86.06
88.49

Debit Amount
FC

Credit Amount

NPR

FC

NPR

33,355,006.88

3,373,525,395.84

12,531,585.8
1,090,350,234.99
9
568,092.25

48,887,479.97

330,533.63

29,249,416.79

17-Jul- FC Adjustment
103.31
2016 up to 2073-04-31
Foreign Exchange Gain/Loss Nepal Rashtha Bank Adjustment

Balance
FC

NPR

33,355,006.88

3,373,525,395.84

20,823,420.99

2,283,175,160.85

20,255,328.74

2,234,287,680.88

19,924,795.11

2,205,038,264.09

19,924,795.11

2,205,038,264.09

19,924,795.11

2,058,430,582.81
(146,607,681.28)

१३.८. आयोजनाले तयार र्गनुपज ने अन्य प्रशतवेदनहरु
क) ऋण र अनदु ान (िोधिनाय हुने रकम) प्रयोगको प्रवतिेदन फाराम (आ.का.वनयमािली २०६४ अनसु चू ी (४)
ख) ऋण र अनदु ान (अविम नगद सहायता) रकम प्रयोगको प्रवतिेदन फाराम (आ.का.वनयमािली २०६४ अनसु चू ी (५)
ग) अनदु ान (सोझै िक्त
ु ानी) रकम प्रयोगको प्रवतिेदन फाराम (आ.का.वनयमािली २०६४ अनसु चू ी (६)
घ) अनदु ान (िस्तगु त सहायता) रकम प्रयोगको प्रवतिेदन फाराम (आ.का.वनयमािली २०६४ अनसु चू ी (७)
ङ) ऋण र अनदु ान (िोधिनाय हुने) रकमको प्रवतिेदन फाराम (आ.का.वनयमािली २०६४ अनसु चू ी(८)
यस प्रकार आयोजना लेखाङ्कन अन्तगयत नेपाल सरकारको प्रचवलत लेखा प्रणालीको अवतररक्त उपरोक्त लेखा तथा अविलेखहरु
तयार गनयपु दयछ ।
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१३.९. आयोजना कायुको Liquidation
क) इम्प्रेस्ट माफय त िएका िाह्य खचयको रकम Liquidate तथा Replenishment गनय EA ले SS, SOE, WA दातृपक्षमा पेि
गनयपु दयछ ।
ख) EA/IAले पणू य रुपमा Liquidate गनयको वनम्ती ऋण बन्द वमवत (Loan Closing Date) अगािै सो कायय गनयपु दयछ ।
ग) Liquidation पिात बाँकी रहेको कोष रकम सम्बवन्धत दातृपक्षलाई वफताय गनयपु दयछ ।

१३.१० आयोजना समापन हुुँदा र्गररने कायु
क) आयोजना अन्तगयत विविन्न वनकायहरु रहन्छन,् उक्त वनकायले आयोजनामा रहेको काययक्रम सञ्चालन गनय नसके को खण्डमा
थप समयािवध वसजयना हुदँ ा No Cost Extension गराउनपु दयछ ।
ख) समयािवध वित्र कायय गनय नसके को अिस्थामा वनकासा रकमलाई विज गने र विज नहुने खाताबाट आयोजना सञ्चालन िएको
खण्डमा सो विज नहुने खाताबाट सम्बवन्धत कायायन्िन गने वनकायबाट वफताय गराउनपु दयछ ।
ग) सम्पन्न िएका आयोजनाहरुको वििीय वििरण माग गने र सम्पन्न गनय नसके को खण्डमा पररयोजना सम्झौतामा लेवखए बमोवजम
काम कारबाही अगावड बढाउनपु दयछ ।
घ) सम्पन्न िएका पररयोजनाको प्राप्त गनय बाँकी रकम दातृपक्षबाट रकम माग गने गरी आयोजना सम्पन्न लेखा तयार गनयपु दयछ ।
ङ) आयोजना सम्पन्न प्रवतिेदन तयार गरी तालुक वनकाय‚ दातृपक्ष तथा आिश्यकता अनसु ार अन्य वनकायहरुलाई पठाउनपु दयछ ।
च) आयोजना र लेखासँग सम्बवन्धत श्रेस्ता, बेरुजु लगायत सो कारोबारसँग सम्बवन्धत विषयहरु आयोजनाको हस्तान्तरण हुने
वनकायमा बझु ाउनपु दयछ ।

159

सरकारी लेखा निर्देनिका, २०७३
आयोजिा लेखा
१३.१०.१. आयोजना सम्पन्नका बखतमा र्गररने लेखा प्रशवशिहरु
आयोजना सम्पन्नका समयमा सम्पणू य खाता बन्द गरी बचत रकम आयोजना सम्झौतामा तोवकए बमोवजम लेखा प्रविवष्ट
गनयपु दयछ ।
क) साझेदार शनकायबाट रकम शफताु मार्ग र्गदाु
खचय िीषयक
वििरण
नं.
xxxxx
डे. को.ले.वन.का खाता/ने.रा. बैंक खाता
xxxxx
क्रे.आयोजना अनदु ान खचय
ख) No Cost Extension गदाय िौचर प्रविवष्ट गनपयु दैन ।

डेविट रकम

क्रेवडट रकम

xxxxx
xxxxx

ग) अमान्य खचय वफताय पठाउँदा वनम्नानसु ार गोश्वारा िौचर तयार गरी सम्बनवधत दातामा प्रविवष्ट गनयपु दयछ ।
खचय िीषयक
वििरण
न.ं
xxxxx
डे. आयोजना अनदु ान
xxxxx
क्रे. को.ले.वन.का खाता/ने.रा. बैंक खाता

डेविट रकम

क्रेवडट रकम

xxxxx
xxxxx

१३.१०.२ आयोजना हस्तान्तरण
आयोजनाको सम्पन्न पिात सम्झौता अनरुु प आयोजना हस्तान्तरण गररन्छ । वििेष गरी दातृपक्षको कोषबाट खचय गररएका
आयोजनालाई सम्पन्न पिात नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गररन्छ ।
क) सम्झौता अनरुु पका सम्पणू य प्रवक्रया पयु ायउनु पदयछ ।
ख) लेखा सम्बन्धी सम्पणू य कागजात वसलवसलेिार तिरले तयार गरी वििीय वििरणसँग मेल खाने गरी राख्नपु दयछ ।
ग) सम्पविको हस्तान्तरण सम्झौतामा उल्लेख िए बमोवजम गनपयु दयछ ।
घ) हस्तान्तरण प्रवक्रया सम्पन्न पिात त्यसको उवचत सञ्चालन तथा सिं ारका लावग हस्तान्तरण गरी वलने वनकायको
मख्ु य उिरदावयत्ि रहनपु दयछ ।
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अन्तर सरकारी निकायहरुनिचको कारोिार

परिच्छेद १४

अन्ति सिकािी निकायहरुनिचको कािोिाि
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अन्तर सरकारी निकायहरुनिचको कारोिार
१४.१ अन्तर सरकारी कारोबारको पररचय
यस परिच्छे दमा एक सिकािी निकाय ि अको सिकािी निकायनिच हुिे कािोिाि ि एक सिकािी निकायको तर्फ िाट अको निकायले गिे
कािोिािको लेखाङ्कि ि प्रनतवेदिसम्िन्धी नवषयलाई समेनटएको छ । ति मन्रालय तथा के न्रीय निकायिाट मातहत नवभाग, कायाफलय ि
आयोजिामा अनततयािीको रुपमा जािे कािोिािलाई समेनटएको छै ि ।
१४.२ अन्तर सरकारी कारोबार हुने अवस्थाहरु
अन्ति सिकािी कािोिाि हुिे अवस्था ि प्रकािहरू देहाय िमोनजम िहिे छि् क) एक निकायमा नवनियोनजत िजेट अन्य निकायमा प्रवाह भई खचफ हुि,े
ख) एक निकायको क्षेरानधकािनभर िहेको िाजस्व अन्य निकायले सङ्कलि गिे,
ग) एक निकायमा िहेको कायफसञ्चालि कोषिाट अन्य निकायमा िकम प्रवाह हुिे,
घ) एक निकायको तर्फ वाट अन्य निकायले खचफ गिे अन्य िकम ।
१४.३ सामान्य नीतत
अन्ति सिकािी कािोिािका सामान्य िीनतहरु देहाय िमोनजम िहिे छि् ।
क) िाजस्वसम्िन्धी कािोिािमा जिु निकायको क्षेरानधकाि नभर िहेको हो सोही निकायमा लेखाङ्कि गिे,
ख) क्षेरानधकाि ितोनकएको िाजस्वको हकमा जिु निकायले सङ्कलि गदफछ सोही निकायमा लेखाङ्कि गिे,
ग) कायफक्रम सञ्चालि गिे वा खचफ गिे निकाय कािोिािको लेखा ि लेखापिीक्षण तथा िेरुजु र्छ्यौटका लानग नजम्मेवाि िहिे,
घ) नवनियोनजत िजेटिाट हुिे खचफको हकमा जिु निकायको अिदु ाि सङ्के त हो सोही निकायले प्रनतवेदि गिे,
१४.४ लेखाङ्कन तथा प्रततवेदनसम्बन्धी व्यवस्थाहरु
अन्ति सिकािी कािोिािका लेखाङ्कि तथा प्रनतवेदि सम्िन्धी व्यस्थाहरु देहाय िमोनजम हुिेछि्
१४.४.१ राजस्वसम्बन्धी कारोबार
िाजस्व सङ्कलि गिे कायाफलयले सम्िनन्धत िैंकमा िाजस्व िकम जम्मा गिी िाजस्व भौचि साथ िाखी लेखाङ्कि ि प्रनतवेदि गिपफु दफछ ।
सोको प्रनतवेदि िाजस्वको प्रशासि गिे क्षेरानधकाि भएको निकायलाई समेत गिपफु दफछ ।
१४.४.२ तवतनयोजन बजेटबाट हुने प्रवाह
नवनियोजि िजेटिाट हुिे प्रवाहमा तपनसल िमोनजम कािोिािहरु िहिे छि,् जसको लेखाङ्कि तथा प्रनतवेदि सम्िन्धी व्यवस्था
तपनसलमा लेनखए िमोनजम हुिेछ –
क) एक तनकायको अनुदान सङ्के तबाट अको तनकायमा खचच गने अतततयारी प्रवाह भएमा
अनततयािी प्राप्त गिे निकायले कायफक्रम तयाि तथा कायफसञ्चालि गिे, लेखाङ्कि गिे, लेखापिीक्षण गिाउिे ि िेरुजु र्र्छ्यौट गिे कायफ
गिफपु िे छ । के न्रीय नवत्तीय नवविण तयाि गिे दानयत्व मार अिदु ाि सङ्के त िहेको निकाय अथाफत अनततयािी प्रदाि गिे निकायको हुिेछ ।
जस्तै : प्राथनमक स्वास््य के न्र वा अस्पताल निमाफणका लानग स्वास््य मन्रालयले आवास तथा सहिी नवकास निनभजि कायाफलयलाई
अनततयािी नदएमा िकम निकासा नलई खचफ गिे ि लेखापिीक्षण तथा वेरुजु र्छ्यौट गिे नजम्मेवािी सहिी नवकास निनभजि कायाफलयको
हुिेछ भिे सो िकम स्वास््य मन्रालयले के न्रीय नवत्तीय नवविणमा समावेश गिपफु िे छ, भवि नवभागको के न्रीय नवत्तीय नवविणमा सो िकम
समावेश गिफु हुदुँ िै ।
ख) कुनै कायच वा कायचक्रम सञ्चालन गने पेस्कीको रुपमा रकम पठाएमा
कुिै निकायले आर्ू मातहत वा अन्य निकाय वा अको निकाय वा मातहत कायाफलयमा कुिै कायफ वा कायफक्रम सञ्चालिका लानग
पेस्कीको रुपमा िकम पठाउि सक्छ । यसिी प्राप्त हुिे िकम, िकम प्राप्त गिे निकायले कोष तथा लेखा नियन्रक कायाफलयमा िहेको
कायफसञ्चालि तथा अन्य कोष खाता (ख ६) मा जम्मा गिफपु िे छ ि िकम भक्त
ु ािी गदाफ भक्त
ु ािी आदेश मार्फ त खचफ गिपफु िेछ ।
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यसमा िकम प्राप्त गिे निकायले कायफ सम्पन्ि गिी सम्पणू फ निल, भपाफई तथा कागजातहरु पेस्की र्छ्यौटका लानग तोनकएको समयनभर
पेस्की पठाउिे कायाफलयमा आन्तरिक लेखापिीक्षण गिाई प्रनतवेदि सनहत पठाउिपु दफछ । खचफ िभई िचत िहेको िकम समेत सम्िनन्धत
निकायमा नर्ताफ गिपफु दफछ । यसिी पेस्की िकम नर्ताफ भएमा चालु आ.व.कै िकम भएमा एकल कोष खातामा दानखला गिी पेस्की र्छ्यौट
गिफपु दफछ । यनद गत आवको पेस्की िकम नर्ताफ भएमा िेरुजु खातामा दानखला गिी पेस्की र्छ्यौट गिपफु दफछ ।
१४.४.३ अनुदानको रुपमा रकम प्रवाह
अिदु ािको रूपमा दईु तरिकाले िकम प्रवाह हुन्छ ।
क) मातहत तनकाय भन्दा अलग तनकायमा हुने अनुदान प्रवाह
अिदु ाि नदिे निकायले अिदु ाि शीषफकमा खचफ लेखी िकम भक्त
ु ािी नदिपु दफछ । िकम प्राप्त गिे निकायले सोको आम्दािी गिफपु िे छ ।
जस्तै सिक िोिफ िेपालले नजनवस ि िगिपानलकालाई नदिे अिदु ािको िकम ।
ख) मन्रालय वा के न्रीय तनकाय अन्तगचतका गैर बजेटरी र सरकारी व्यवसातयक सस्ं थामा अनुदानको रुपमा रकम तनकासा
गएमा
यस अवस्थामा अिदु ाि नदिे निकायले अिदु ाि शीषफकमा खचफ लेखी िकम पठाउिे ि मातहत निकायले त्यसलाई आम्दािी िाुँधी
खचफ गदफछ । यसले गदाफ एउटै िकम दोहोिो खचफ देनखिे अवस्था आउुँछ । यसैले के न्रीय निकायले एकीकृ त के न्रीय आनथफक
नवविण तयाि गदाफ दोहोिो खचफ हटाउिु (Elimination) पदफछ ।
उदाहिणका लानग मनहला िालिानलका तथा समाज कल्याण मन्रालयले समाज कल्याण परिषदलाई रु. २ किोि अिदु ाि नदएको छ भिे
यसमा मन्रालयले उक्त िकम अिदु ािमा खचफ जिाउुँछ । समाज कल्याण परिषदले उक्त िकमलाई आम्दािी िाुँधी पिु ः खचफ लेतदछ । यसले
उक्त िकम दोहोिो खचफ हुि जािे अवस्था िहिे हुदुँ ा मन्रालयले एकीकृ त के न्रीय आनथफक नवविण ििाउुँदा रु २ किोि घटाउिु पदफछ ।
मन्रालय तथा के न्रीय निकायले एकीकृ त के न्रीय नवत्तीय नवविण ििाउिु अनघ अिदु ािमा खचफ देखाउिे वा िजेट ि सिकािी व्यवसानयक
प्रनतष्ठािको आम्दािी खचफलाई सिकािी आय ि व्ययको वगीकिण (GFS Code) अिसु ाि नहसाि एनककृ त गिे (Consolidation) भन्िे
नवषयमा िीनतगत निणफय नलिपु दफछ । अिदु ािमा लेनखएको खचफ िकम सोमा खचफ मार जिाउिे हो भिे दोहोिो कािोिाि हटाउिु पदैि ।
सिकािी आय ि व्ययको वगीकिण अिसु ाि एकीकृ त गिे अवस्थामा मार दोहोिो कािोिाि हटाउिपु दफछ ।
क) अिदु ाि नदिे निकायले िातिे लेखा प्रनवनि
शीषफक ि.ं
नवविण
िे. अिदु ाि खचफ शीषफक खाता
क्रे. एकल खाता कोष

िेनवट िकम
XXXXX

जम्माः
XXXXX
ख) प्राप्त गिे निकायले अिदु ाि िकम आम्दािी जिाउुँदा िातिे लेखा प्रनवनि
शीषफक ि.ं
नवविण
िेनवट िकम
िे. िैंक खाता
XXXXX
क्रे. अिदु ाि खचफ शीषफक खाता
जम्माः
XXXXX
ग) अिदु ाि िकम नर्ताफ गिपफु िे भएमा नर्ताफ गिे निकायले िातिे लेखा प्रनवनि
शीषफक ि.ं
नवविण
िेनवट िकम
िे. सम्िनन्धत खचफ शीषफक
XXXXX
क्रे. िैंक खाता
जम्माः
XXXXX
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घ) यसिी नर्ताफ भएको अिदु ाि िकम नर्ताफ प्राप्त गिे निकायले िातिे लेखा प्रनवनि
शीषफक ि.ं
नवविण
िेनवट िकम
क्रेनिट िकम
xxxxx
िे. एकल कोष खाता
XXXXX
xxxxx
क्रे. अिदु ाि खचफ शीषफक खाता
XXXXX
जम्माः
XXXXX
XXXXX
१४.४.४ कायचसञ्चालन कोषबाट प्रवाह हुने रकम
कायफसञ्चालि कोषिाट प्रवाह हुिे िकम दईु नकनसमको हुन्छ ।
क) मातहत तनकायमा हुने प्रवाह
के न्रीय निकायमा िहेको कायफसञ्चालि कोषिाट अन्तफगत मातहत निकायमा िकम प्रवाह भएमा कोष तथा लेखा नियन्रक
कायाफलयमा िहेको कायफसञ्चालि तथा अन्य कोष खातामा िकम जम्मा गिी भक्त
ु ािी आदेशिाट खचफ गिे व्यवस्था नमलाउिु पिे
छ । यस्तो िकम निज िहुिे हुदुँ ा आ.व. को अन्त्यमा िहेको िकम नर्ताफ गिफु पदैि । के न्रीय निकायले एकीकृ त के न्रीय नवविण
ििाउुँदा मातहत निकायमा प्रवाह भएको िकम दोहोिो खचफ (Elimination) हटाउिु पदफछ ।
ख) मातहत तनकायभन्दा अलग तनकायमा हुने प्रवाह
िकम प्राप्त गिे निकायले कोष तथा लेखा नियन्रक कायाफलय कायफसञ्चालि कोष तथा अन्य कोष खातामा जम्मा गिी खचफ
गिफपु दफछ । यस्तो निकायले िकम पठाउिे निकायमा मानसक रुपमा आय व्यय नवविण पठाउिु पदफछ । एकीकृ त के न्रीय नवविण
कोष सञ्चालि गिे के न्रीय निकायले िै तयाि गिफपु दफछ । एकीकृ त के न्रीय नवविण तयाि गिफका लानग नवत्तीय नवविण तयाि गिी
पठाउिे कतफव्य िकम प्राप्त गिे निकायको हुिछ
े । के न्रीय निकायले एकीकृ त के न्रीय नवविण तयाि गदाफ वास्तनवक खचफ िकम
खचफको रुपमा देखाई दोहोिो खचफ (Elimination) हटाउिु पदफछ ।
१४.४.५ एक तनकायको तर्च बाट अको तनकायले खचच गने अन्य रकम
एक निकायको तर्फ िाट अको निकायले खचफ गदाफ (मानथ उल्लेख गिे िाहेकको हकमा) कोष तथा लेखा नियन्रक कायाफलयमा िहेको
कायफसञ्चालि कोष तथा अन्य कोष खातामा िकम जम्मा गिी भक्त
ु ािी आदेश मार्फ त खचफ गिपफु दफछ ।
जिु कायफको लानग िकम प्राप्त भएको हो सो कायफ समाप्त भएपनछ निल भपाफई तथा आवश्यक कागजात संलग्ि िाखी आन्तरिक लेखापिीक्षण
गिाई प्रनतवेदि समेत संलग्ि गिी सम्िनन्धत कायाफलयमा पठाउिपु दफछ । आ.व. को अन्त्यमा प्रयोजि समाप्त िभए तापनि आ.व. समाप्त हुिु
अगावै सम्िनन्धत कायाफलयमा िचत िकम नर्ताफ पठाउिु पदफछ ।
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१५.१ परिचय
आर्थिक कारोबार गर्ने प्रत्येक र्र्नकायले तयार गर्ने र्ित्तीय र्ििरणलाई कायि सञ्चालर्नस्तरको, के न्द्रीयस्तरका र्र्नकायले कायि
सञ्चालर्नस्तरका र्र्नकायबाट आ आफ्र्नो र्ित्तीय र्ििरण तयार गराई प्राप्त गरे को र्ििरण र अन्द्य के न्द्रीय लेखाका आधारमा तयार गररर्ने
र्ििरणलाई के न्द्रीयस्तरको र महालेखा र्र्नयन्द्रक कायािलयले तयार गर्ने र्ििरण एकीकृ त के न्द्रीय र्ित्तीय र्ििरण हो ।
र्ित्तीय र्ििरणमा र्िर्र्नयोजर्न, राजस्ि, धरौटी, कायि सञ्चालर्न कोष र अन्द्य सरकारी कोषको र्ििरण र पेस्की तथा भक्त
ु ार्नी बााँकी
र्ििरण र त्यसको लेखा र्टप्पणी र खल
ु ासाहरु समेत समेर्टन्द्छ । र्नेपाल सरकारको र्ित्तीय र्ििरणको प्रारूपमा कायि सञ्चालर्न स्तरको,
के न्द्रीय स्तरको तथा म.ले.र्र्न.का.ले तयार गर्ने एकीकृ त के न्द्रीय र्ित्तीय र्ििरण पर्िछर्न् ।
र्नेपाल साििजर्र्नक क्षेर लेखामार्न (NPSAS) लागू भएका र्र्नकायहरुका लार्ग NPSAS मा आधाररत र्ित्तीय र्ििरणको ढााँचा र र्िर्ध
प्रस्तुत गररएको छ । सबै र्र्नकायमा र्नेपाल साििजर्र्नक क्षेर लेखामार्न (NPSAS) लागू भए पश्चात सोही र्िर्ध अर्नसु ार र्ित्तीय प्रर्तिेर्र्न
तयार गर्निपु र्िछ ।
१५.२ सामान्य नीति
क) र्ित्तीय र्ििरण स्िीकृ त म.ले.प. फारमको ढााँचामा तयार गर्नपिु र्िछ ।
ख) र्ित्तीय प्रर्तिेर्र्नहरूको तयारी बजेट प्रस्तुतीको ढााँचामा आधाररत हुन्द्छ ।
ग) र्ित्तीय र्ििरण तयार गर्निु पिू ि सन्द्तल
ु र्न परीक्षण तयार गरी र्हसाब शद्ध
ु ताको जााँच गर्नपिु र्िछ ।
घ) प्रत्येक खचि गर्ने र्र्नकायमा र्ित्तीय र्ििरण तयार गर्नि र्जम्मेिारी रहेको हुन्द्छ ।
ङ) मन्द्रालय/ र्र्नकाय अन्द्तिगतका मातहतका सम्पणू ि र्र्नकायहरुको र्ित्तीय र्ििरण प्राप्त गरी के न्द्रीय आर्थिक र्ििरण तयार गर्ने
र्जम्मेिारी के न्द्रीय र्र्नकायको हुन्द्छ ।
च) प्रत्येक मन्द्रालय तथा के न्द्रीय र्र्नकायबाट प्राप्त के न्द्रीय र्ित्तीय र्ििरणलाई एकीकृ त गरी महालेखा र्र्नयन्द्रक कायािलयले एकीकृ त
के न्द्रीय र्ित्तीय र्ििरण तयार गर्नपिु र्िछ ।
छ) महालेखा र्र्नयन्द्रक कायािलयले तयार गरे को एकीकृ त के न्द्रीय र्ित्तीय र्ििरणमा महालेखा परीक्षकको कायािलयले लेखापरीक्षण
गरी राय (Audit Opinion) तथा सझु ाि/ प्रर्तकृ या प्रर्ार्न गर्नेछ ।
१५.३ आतथिक वर्ि समातिको खािा (Closing of Account)
कायािलयले प्रत्येक आर्थिक िषिको अन्द्तमा बैंक र्नगर्ी र्कताब, सहायक खाताहरु, बजेट खाता, पेस्की र्ार्यत्िहरू (जस्तै पेस्की बााँकी,
भक्त
ु ार्नी बााँकी, धरौटी बााँकी, कायिसञ्चालर्न कोष बााँकी, बेरूजु आर्र्) आगामी आ.ि. का लार्ग र्जम्मेिारी सार्निपु र्िछर्न् ।
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१५.४ तवत्तीय तवविणको प्रारुप
१५.४.१ कायिसञ्चालन स्ििको मातसक तवत्तीय तवविण
कायािलयले राखेको लेखाको शद्ध
ु ताको लार्ग सन्द्तुलर्न परीक्षणसमेत तयार गररसके पर्छ र्ित्तीय र्ििरणहरू तयार गर्निपु र्िछ । कायि
सञ्चालर्नस्तरका कायािलयहरुले मार्सक रुपमा र्ेहाय बमोर्जमका र्ित्तीय र्ििरणहरु तयार गरी र्ेहाय बमोर्जम अिर्ध र र्र्नकायमा
पठाउर्नपु र्िछ ।
क्र.स.

प्रतिवेदनको नाम

समय अवति

पठाउनुपने तनकाय

१.

खचिको फााँटिारी (म.ले.प.फा.र्न.ं १३) (र्नेपाल
सरकारको श्रोत भएकोमा मार)

मर्हर्ना समार्प्तको ७
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का. र तालुक
र्र्नकाय

२.

पेस्की बााँकीको र्ििरण (म.ले.प.फा.र्न.ं १४)

मर्हर्ना समार्प्तको ७
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का. र तालुक
र्र्नकाय

३.

बैंक र्हसाब र्मलार्न र्ििरण (म.ले.प.फा.र्नं. १५)

मर्हर्ना समार्प्तको ७
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का. र तालुक
र्र्नकाय

४.

राजस्िको मार्सक फााँटिारी (म.ले.प.फा.र्न.ं ९)

मर्हर्ना समार्प्तको ७
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का. र तालुक
र्र्नकाय

५.

धरौटीको मार्सक र्ििरण (म.ले.प.फा.र्न.ं १९)

मर्हर्ना समार्प्तको ७
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का. र तालक
ु
र्र्नकाय

६.

खचिको फााँटिारी (म.ले.प.फा.र्न.ं २१३) (िैर्र्े शक श्रोत
समािेश भएका बजेट उपशीषिकको हकमा मार)

मर्हर्ना समार्प्तको ७
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का. र तालुक
र्र्नकाय तथा िैर्र्े शका
सहायता समन्द्िय गर्ने र्र्नकाय

७.

कायि सञ्चालर्न कोषको मार्सक र्ििरण
म.ले.प.फा.र्नं.**

मर्हर्ना समार्प्तको ७
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का. र तालुक
र्र्नकाय

८.

प्रर्तिद्धताको मार्सक र्ििरण म.ले.प.फा.र्नं.**

सझं ौता भएको र
मर्हर्ना समार्प्तको ७
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का.र तालुक र्र्नकाय

९.

बजेटको मार्सक बााँडफााँट र र्र्नकासा सीमा फाराम
(एकल खाता कोष सञ्चालर्न र्र्नर्ेर्शका, २०७२,
अर्नसु चू ी १)

मर्हर्ना समार्प्तको ७
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का. र तालुक
र्र्नकाय

१०

सोझै भक्त
ु ार्नी तथा िस्तुगत सहायताको र्ििरण

मर्हर्ना समार्प्तको ७
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का. र तालुक
र्र्नकाय

**र्िकास गर्नपिु र्ने म.ले.प.फा.हरू
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कायि सञ्चालनस्ििको वातर्िक तवत्तीय तवविण
कायि सञ्चालर्नस्तरका कायािलयहरुले िार्षिक रुपमा र्ेहाय बमोर्जमका र्ित्तीय र्ििरणहरु तयार गरी र्ेहाय बमोर्जम अिर्ध र
र्र्नकायमा पठाउर्नपु र्िछ ।
क्र.सं
प्रतिवेदनको नाम
समयावति
पाउने तनकाय
.
१.

िार्षिक आर्थिक र्ििरण (म.ले.प.फा.र्न.ं १७)
(र्नेपाल सरकारको श्रोत भएको)

आ.ि. समाप्त भएको ३५
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का, तालुक र्र्नकाय

२.

िार्षिक आर्थिक र्ििरण (म.ले.प.फा.र्न.ं २०८)
(िैर्र्े शक श्रोत भएको)

आ.ि. समाप्त भएको ३५
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का, तालक
ु र्र्नकाय र
िैर्र्े शक सहायता समन्द्िय गर्ने
र्र्नकाय (PCT, PCU, etc)

३.

राजस्िको िार्षिक आर्थिक र्ििरण (म.ले.प.फा.र्नं.
१९३)

आ.ि. समाप्त भएको ३५
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का, तालुक र्र्नकाय

४.

धरौटीका िार्षिक आर्थिक र्ििरण (म.ले.प.फा.र्न.ं
१९४)

आ.ि. समाप्त भएको ३५
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का. तालक
ु र्र्नकाय

५.

कायि सञ्चालर्न कोषको िार्षिक आर्थिक र्ििरण

आ.ि. समाप्त भएको ३५
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का, तालुक र्र्नकाय

म.ले.प.फा.र्नं.**
६.

भक्त
ु ार्नी गर्नि बााँकीको र्ििरण (म.ले.प.फा.र्नं.१८)

आ.ि. समार्प्तको ३५
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का, तालुक र्र्नकाय

७.

िार्षिक कायि सम्पार्र्न प्रर्तिेर्र्न (म.ले.प.फा.र्न.ं
२११)

आ.ि. समाप्त भएको ९०
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का, तालुक र्र्नकाय

८.

प्रर्तबद्धताको िार्षिक र्ििरण (म.ले.प.फा.र्न.ं **)

आ.ि. समाप्त भएको ३५
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का, तालक
ु र्र्नकाय

९.

र्जन्द्सीको िार्षिक आर्थिक र्ििरण (म.ले.प.फा.र्नं.
५७)

आ.ि. समार्प्तको ३५
र्र्र्नर्भर

को.ले.र्र्न.का, तालुक र्र्नकाय

१०.

सङ्र्क्षप्त िार्षिक प्रर्तिेर्र्न (आर्थिक कायािर्िर्ध
आर्थिक िषि समाप्त भएको
को.ले.र्र्न.का, तालुक र्र्नकाय
र्र्नयमािली, २०६४, अर्नसु चू ी १४)
२१ र्र्र्नर्भर
**र्िकास गर्नपिु र्ने म.ले.प.फा.हरू
कोष तथा लेखा र्र्नयन्द्रक कायािलयबाट आन्द्तररक लेखापरीक्षण हुर्ने कायािलयका हकमा आन्द्तररक लेखापरीक्षण र अन्द्य र्र्नकायका हकमा
तोर्कएको र्र्नकायबाट आन्द्तररक लेखापरीक्षण भएपर्छ सबै िार्षिक र्ित्तीय र्ििरणहरू को.ले.र्र्न.का. बाट प्रमार्णत भएको हुर्नपर्िछ ।
१५.४.३ के न्रीय तवत्तीय तवविण
के न्द्रीय र्र्नकायले र्ेहाय बमोर्जम के न्द्रीयस्तरको लेखा र र्ित्तीय र्ििरण तयार गर्निपु र्िछ । के न्द्रीय लेखा र िार्षिक र्ित्तीय र्ििरण
तयार गर्ने प्रर्ियाहरू यसप्रकार रहेका छर्न् ।
१. के न्द्रीय लेखा राख्र्ा िार्षिक बजेट, रकमान्द्तर, स्रोतान्द्तर, र्र्नकासा, खचि, िस्तगु त सहायता, सोझै भक्त
ु ार्नी, प्रार्िर्धक सहायता
र अन्द्य सहायता तथा शोधभर्नाि हुर्ने रकमको र्ातृपक्ष, स्रोतका प्रकार समेत खल्ु र्ने गरी लेखा राख्र्नपु र्िछ । के न्द्रीयस्तरका
कायािलयले सम्बर्न्द्धत मातहतका कायािलयबाट प्राप्त र्ििरणको आधारमा के न्द्रीय लेखा राख्र्नपु र्िछ र यस्तो लेखाका
आधारमा के न्द्रीय र्ित्तीय र्ििरण तयार गर्निपु र्िछ ।
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२. र्िभाग भएकोमा र्िभागले र र्िभाग र्नभएकोमा सम्बर्न्द्धत सिं ैधार्र्नक अङ्ग तथा र्र्नकाय र मन्द्रालयले के न्द्रीय लेखा
राख्र्नपु र्िछ ।
३. र्िभाग भएको मन्द्रालयले र्िभागबाट के न्द्रीय आर्थिक र्ििरण र्लई तथा र्िभाग र्नभएका मन्द्रालय र सिं ैधार्र्नक अङ्ग तथा
र्र्नकायहरूले आफू अन्द्तिगत कायािलयको के न्द्रीय र्ििरण तयार गर्निपु र्िछ । यसरी तयार भएको के न्द्रीय र्ित्तीय र्ििरण
आर्थिक िषि समाप्त भएके चार मर्हर्नार्भर महालेखा परीक्षकको कायािलय र महालेखा र्र्नयन्द्रक कायािलयमा पेश गर्नपिु र्िछ ।
४. के न्द्रीय र्र्नकायबाट र्ित्तीय र्ििरण प्राप्त भएपर्छ महालेखा र्र्नयन्द्रक कायािलयले ऋण तथा अर्नर्ु ार्न कारोबार समेतको के न्द्रीय
लेखा राखी एकीकृ त िार्षिक आर्थिक र्ििरण तयार गरी पौष मसान्द्तर्भर महालेखा परीक्षकको कायािलयमा पेश गर्नपिु र्िछ ।
के न्रीयस्ििमा ियाि गरिने लेखा ि तवत्तीय तवविणहरू
के न्द्रीयस्तरका र्र्नकायले र्ेहाय बमोर्जम र्ित्तीय र्ििरण तयार गर्निपु र्िछ क्र.स.ं

म.ले.प.फािमहरू

प्रतिवेदनको नाम

१.

म.ले.प.फा.र्न.ं २४

बजेट सारांश खचि र्र्नयन्द्रण खाता

२.

म.ले.प.फा.र्नं. १९५

अर्ख्तयारी अर्भलेख खाता

३.

म.ले.प.फा.र्नं. १९६

र्िर्र्नयोजर्न तफि को के न्द्रीय (र्नेपाल सरकार श्रोत) अर्भलेख खाता

४.

म.ले.प.फा.र्नं. १९७

र्िर्र्नयोजर्न तफि को रकमगत (िैर्र्े शक श्रोत) अर्भलेख खाता

५.

म.ले.प.फा.र्नं. १९८

र्िर्र्नयोजर्न तफि को रकमगत के न्द्रीय अर्भलेख खाता (चालु/ पाँजु ीगत)

६.

म.ले.प.फा.र्न.ं १९९

र्िर्र्नयोजर्न तफि को रकमगत के न्द्रीय अर्भलेख खाता (िैर्र्े शक स्रोत समाबेश भएको
पाँजु ीगत बजेट उपशीषिक)

७.

म.ले.प.फा.र्न.ं २००

र्िर्र्नयोजर्न तफि को िैर्र्े शक श्रोतको बजेटको सहायक अर्भलेख खाता

८.

म.ले.प.फा.र्नं. २०१

रकमान्द्तर अर्भलेख खाता

९.

म.ले.प.फा.र्नं. २०२

राजस्िको के न्द्रीय अर्भलेख खाता

१०.

म.ले.प.फा.र्नं. २०३

धरौटीका के न्द्रीय अर्भलेख खाता

११.

म.ले.प.फा.र्नं. २०४

फछ्यौट गर्नि बााँकी पेस्कीको के न्द्रीय अर्भलेख

१२.

म.ले.प.फा.र्न.ं २०५

बेरुजक
ु ो कायािलयगत के न्द्रीय अर्भलेख खाता

१३.

म.ले.प.फा.र्नं. २०६

बेरुजक
ु ो कायािलयगत के न्द्रीय लगत खाता

१४.

म.ले.प.फा.र्नं. २०७

बेरुजु सम्परीक्षण गोश्वारा अर्भलेख खाता

१५. म.ले.प.फा.र्नं. २१२
र्िर्र्नयोजर्नको र्जल्लागत र्ििरण
के न्द्रीय स्तरका र्र्नकायले आफ्र्नो कारोबारको कायि सञ्चालर्न स्तरीय लेखा समेत राख्र्नपु र्ने छ ।
के न्रीय स्ििमा ियाि गरिने तवत्तीय तवविणहरू
के न्द्रीय स्तरमा र्र्नम्र्न र्ित्तीय र्ििरण तयार गररन्द्छ ।
क्र.स.ं
म.ले.प.फा.नं.
प्रतिवेदनको नाम
१.
म.ले.प.फा.र्नं. २०९
र्िर्र्नयोजर्नको के न्द्रीय आर्थिक र्ििरण
२.
म.ले.प.फा.र्नं. २१०
िैर्र्े शक श्रोत समािेश भएका बजेटको के न्द्रीय आर्थिक र्ििरण
३.
म.ले.प.फा.र्नं. १९३
राजस्िको के न्द्रीय आर्थिक र्ििरण
४.
म.ले.प.फा.र्न.ं १९४
धरौटीको के न्द्रीय आर्थिक र्ििरण
५.
म.ले.प.फा.र्नं.**
कायि सञ्चालर्न कोषको के न्द्रीय आर्थिक र्ििरण
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६.
७.

म.ले.प.फा.र्नं.**
म.ले.प.फा.र्नं.**

नित्तीय नििरण
भक्त
ु ार्नी गर्नि बांकी रकमको के न्द्रीय आर्थिक र्ििरण
प्रर्तबद्धताको के न्द्रीय िार्षिक र्ििरण

१५.४.४ महालेखा तनयन्रक कायािलयले ियाि गने तवत्तीय तवविणहरू
म.ले.र्र्न.का.ले भाग १ र्ेर्ख भाग ९ सम्मका र्ििरणहरु तयार गरी महालेखा परीक्षकको कायािलयमा पेश गर्नपिु र्िछ ।
भाग

तवविणको नाम

भाग १

मल
ू अर्थिक र्ििरण

भाग २

सर्ञ्चत कोषको िार्षिक र्ििरण

भाग ३

र्िर्र्नयोजर्न प्रर्तिेर्र्न

भाग ४

राजस्िको के न्द्रीय आर्थिक र्ििरण

भाग ५

धरौटीको प्रर्तिेर्र्न

भाग ६

कायि सञ्चालर्न कोष तथा अन्द्य खाताहरूको (र्िर्िध) प्रर्तिेर्र्न

भाग ७

शोधभर्नािको प्रर्तिेर्र्न

भाग ८

ऋण र्ार्यत्िको िार्षिक प्रर्तिेर्र्न

भाग ९

शेयर तथा ऋण लगार्नीको प्रर्तिेर्र्न

म.ले.प.फा. र्न.ं **

प्रर्तबद्धताको एकीकृ त िार्षिक र्ििरण

म.ले.प.फा. र्न.ं **

प्रर्तबद्धताको के न्द्रीय िार्षिक र्ििरण

म.ले.प.फा. र्न.ं **
**र्िकास गर्नपिु र्ने म.ले.प.फा.हरू

आन्द्तररक लेखा परीक्षकको एर्ककृ त प्रर्तिेर्र्न
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तचर १६ तवत्तीय तवविण वातर्िक आतथिक तवविण िाजस्व, तवतनयोजन, ििौटी, कायि सञ्चालन कोर्
महालेखा परीक्षकको कायाालय

लेखापरीक्षण राय र्र्र्ने
प्रनतिेदि

बेरूजु फर्छ्यौट, अर्नगु मर्न तथा मल्ू याङ्कर्न

4
महालेखा नियन्त्रक कायाालय

एकीकृ त के न्द्रीय र्ित्तीय र्ििरण
g
केन्द्रीय एकीकृत वििरण

ऋण र लगार्नीको र्ििरण
g

के न्द्रीय र्ने.रा बैंक र्हसाब र्मलार्न
िैंर्र्े शक स्रोत र्हसाब र्मलार्न

3

g
मन्त्रालय

कायाालय, एकाइ र आयोजिा

g

धरौटीको के न्द्रीय आर्थिक र्ििरण म.ले.प.फा.र्नं. १९४

निकायगत वििरण तयारी

िैर्र्े शक स्रोत समािेश भएका बजेटको के न्द्रीय
आर्थिक र्ििरण म.ले.प.फा.र्न.ं २१०

g

र्िर्र्नयोजर्नको के न्द्रीय आर्थिक र्ििरण
म.ले.प.फा.र्नं. २०९

केन्द्रीय वििरण तयारी

विभाग

राजश्वको के न्द्रीय आर्थिक र्ििरण
म.ले.प.फा.र्न.ं १९३

2

मार्सक खचिको फााँटिारी म.ले.प.फा.र्नं. १३
िैर्र्े शक स्रोत समािेश भएका मार्सक खचिको
फााँटिारी म.ले.प.फा.र्न.ं २१३
धरौटीको मार्सक फााँटिारी म.ले.प.फा.र्नं. १९
पेस्कीको मार्सक फााँटिारी म.ले.प.फा.र्नं. १४
बैङ्कको र्हसाब र्मलार्न र्ििरण म.ले.प. १५
राजस्को मार्सक र्ििरण म.ले.प. ९

1
तल्लो तहबाट
माथिल्लो तहमा
प्रिाह
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१५.४.५ आर्थिक कायिर्िर्ध र्र्नयम ९३ बमोर्जम कतै उल्लेख र्नभएको लेखा िा लेखा र्ििरण र्ार्खला गर्ने म्यार् र्ेहाय बमोर्जम
हुर्नेछ ।
र्ििरण पठाउर्नपु र्ने
र्ार्खला म्यार्
र्ैर्र्नक पठाउर्नपु र्ने
भोर्लपल्ट
साप्तार्हक पठाउर्नपु र्ने
३ र्र्र्नर्भर (समय समाप्त भएको)
मार्सक रुपमा पठाउर्नपु र्ने
७ र्र्र्नर्भर (समय समाप्त भएको)
म.ले.प., म.ले.र्र्न.का. तथा को.ले.र्र्न.का. िा तालुक कायािलयले परमा उल्लेर्खत म्यार्र्भर
मागेको र्ििरण
अन्द्य र्र्नकायबाट प्राप्त गरी पठाउर्नपु र्ने प्रर्तिेर्र्न
प्राप्त भएको ३ र्र्र्नर्भर
१५.४.५ तवत्तीय तवविणको प्रमाणीकिण ि लेखापिीक्षण
हरे क सरकारी र्र्नकायहरुले आ.ि.को अन्द्तमा तयार गरे का र्ित्तीय र्ििरणहरु को.ले.र्र्न.का. द्वारा आन्द्तररक लेखापरीक्षण गराई े
प्रमार्णत गराउर्नु पर्िछ । मातहत र्र्नकायहरुिाट प्रमार्णत आर्थिक र्ििरण प्राप्त भए पश्चात प्रत्येक तालुक र्र्नकायले के न्द्रीय
र्ित्तीय र्ििरण तयार गर्नपिु र्िछ ।
हरे क सरकारी र्र्नकायले आन्द्तररक लेखापरीक्षण भई को.ले.र्र्न.का.बाट प्रमार्णत भएका र्ित्तीय र्ििरणहरु महालेखा परीक्षक
समक्ष पेश गरी अर्न्द्तम लेखापरीक्षण गराउर्नु पर्िछ । म.ले.र्र्न.का.ले के न्द्रीय र्र्नकायहरुबाट को.ले.र्र्न.का.हरुबाट प्राप्त के न्द्रीय
र्ििरणको आधारमा राष्ट्रको एकीकृ त र्ित्तीय र्ििरण तयार गर्निपु र्िछ । सो र्ित्तीय र्ििरण महालेखा परीक्षक समक्ष पेश गरी
अर्न्द्तम लेखापरीक्षण गराउर्नु पर्िछ ।
उपरोक्त बमोर्जमका र्ित्तीय र्ििरण उपर महालेखा परीक्षकद्वारा औल्याइएका बेरुजहु रु सम्बर्न्द्धत र्र्नकायहरुले फर्छ्यौट
गर्निपु र्िछ । महालेखा परीक्षकद्वारा औल्याईएका बेरुजु उपर साििजर्र्नक लेखा सर्मर्तमा छलफल गर्निपु र्िछ । बेरुजु फछ्यौट गर्नि,
सधु ारका लार्ग सम्बर्न्द्धत र्र्नकायहरुलाई र्र्नर्ेशर्न गर्नि तथा सझु ाि र्र्र्ने कायि साििजर्र्नक लेखासर्मर्तबाट हुन्द्छ । सर्मर्तले
आफूले गरे को कामको र्ििरण व्यिस्थार्पका संसर्मा पेश गर्निपु र्िछ ।
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तचर १७ तवत्तीय तवविणको प्रमातणकिण ि लेखापिीक्षण
आन्त्तररक लेखापरीक्षण,

को.ले.नि.का

कायाालय/आयोजिा

आ.वि प्रमाणीकरण
हहसाब भभडाि, केन्त्रीय

म.ले.नि.का

मन्त्रालय, केन्त्रीय

आ.वि प्रमाणीकरण

निकाय विभाग

म.ले.प

सािाजजिक लेखा सभमनत

म.ले.प. प्रनतिेदिमा सािाजनिक श्रोत साधिको उपयोगको छलफल मूल्याङ्कि, बजेट
तथा कायाागत िीनत तथा योजिाको मूल्याङ्कि

१५.५ आतथिक तवविण ियाि गने प्रतक्रया
१५.५.१ के न्रीय लेखा ि वातर्िक आतथिक तवविण ियाि गने प्रतक्रया
क) के न्द्रीय स्तरका र्र्नकायले सम्बर्न्द्धत कायािलय तथा कोष तथा लेखा र्र्नयन्द्रक कायािलयबाट प्राप्त र्ििरणको आधारमा र्ेहाय
बमोर्जम के न्द्रीय लेखा राख्र्नु पर्नेछ ।
ख) र्िभाग भएकोमा र्िभागले र र्िभाग र्नभएकोमा सम्बर्न्द्धत मन्द्रालय िा संिैधार्र्नक अङ्ग तथा र्र्नकायले के न्द्रीय लेखा
राख्र्नपु र्नेछ ।
ग) आयोजर्ना, एकाइ जस्ता र्र्नकायहरुले आ.ि. समाप्त भएको २१ र्र्र्न र्भर आफ्र्नो तालुक कायािलयलाई र म.ले.प. सङ्र्क्षप्त लाई
िार्षिक प्रर्तिेर्र्न पेश गर्निु पर्ने ।
घ) र्जल्ला स्तरका आर्थिक र्ििरण आ.ि. समाप्त भएको ३५ र्र्र्न र्भर म.ले.र्र्न.का मा पेश गर्निपु र्ने ।
ङ) र्िभाग भएको मन्द्रालयले प्रत्येक चार मर्हर्नामा र्िभागबाट के न्द्रीय आर्थिक र्ििरण र्लई तथा र्िभाग र्नभएका मन्द्रालय र
सिं ैधार्र्नक अङ्ग तथा र्र्नकायहरू आफूअन्द्तिगत कायािलयको के न्द्रीय र्ििरण तयार गर्नपिु र्नेछ । र्िभागले समेत आफूअन्द्तिगतको
कायािलयको के न्द्रीय आर्थिक र्ििरण तयार गरी मन्द्रालयमा पेश गर्नपिु र्नेछ ।
च) चालु आर्थिक िषिको बजेट कायािन्द्ियर्नको र्स्थर्त मल्ू यांकर्नको लार्ग प्रत्येक मन्द्रालयले र संिैधार्र्नक अङ्ग तथा र्र्नकायहरूले
िैशाख मर्हर्नामा संशोर्धत अर्नमु ार्न तयार गरी महालेखा र्र्नयन्द्रक कायािलयमा पठाउर्नपु र्नेछ ।
छ) के न्द्रीय लेखा राख्र्ा िार्षिक बजेट, स्रोतान्द्तर, रकमान्द्तर, र्र्नकासा, खचि , िस्तुगत सहायता, सोझै भक्त
ु ार्नी, टर्निकी बेर्ससका
सहायता, प्रार्िर्धक र अन्द्य सहायता र शोधभर्नाि हुर्ने रकमको र्ातृ सस्ं था, स्रोतका प्रकार समेत खल्ु र्ने गरी लेखा राख्र्नपु र्नेछ र
यस्ता र्ििरणहरू समेत समािेश भएको आर्थिक र्ििरण तयार गरी चौमार्सक भक्त
ु ार्नी भएको अको मर्हर्ना र्भर महालेखा
र्र्नयन्द्रक कायािलयमा पठाउर्नपु र्नेछ ।
ज) महालेखा र्र्नयन्द्रक कायािलयले कोष तथा लेखा र्र्नयन्द्रक कायािलयहरूबाट प्राप्त र्ििरणहरूको आधारमा राजस्ि, धरौटी र र्नगर्
तफि का र्र्नकासा र खचिको िार्षिक के न्द्रीय र्ििरण तयार गर्नपिु र्नेछ ।
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झ) मन्द्रालयले िार्षिक के न्द्रीय र्ििरण तयार गर्ाि र्नगर् तफि का र्र्नकासा र खचि महालेखा र्र्नयन्द्रक कायािलयसाँग र्भडेको प्रमाण
सर्हत एकीकृ त गरी मन्द्रालय अन्द्तिगतका के न्द्रीय िार्षिक आर्थिक र्ििरण तयार गरी कार्तिक मसान्द्त र्भर महालेखा परीक्षकको
र्िभाग र महालेखा र्र्नयन्द्रक कायािलयमा पेश गर्निपु र्नेछ ।
ञ) मन्द्रालयबाट प्राप्त भए पर्छ महालेखा र्र्नयन्द्रक कायािलयले र्नगर्, सोझै भक्त
ु ार्नी तथा िस्तुगत सहायता िा ऋण समेतको के न्द्रीय
लेखा राखी एकीकृ त िार्षिक आर्थिक र्ििरण तयार गरी पौष मसान्द्तर्भर महालेखा परीक्षकको कायािलयमा पेश गर्नपिु र्नेछ ।
१५.५.२

कायि सञ्चालनस्ििको लेखा ि वातर्िक आतथिक तवविण ियाि गने प्रतक्रया
आर्थिक र्ििरण तयार गर्नि आर्थिक िषि समाप्त भए लगतै यस सम्बर्न्द्धत प्रर्िया सरुु हुर्ने गर्िछ । आ.र्ि. तयार गर्नि Bottom
up Approcah अपर्नाइर्ने गररएको छ । यसले कायि सञ्चालर्न स्तरको िार्षिक र्ििरण यसै पररच्छे र्को १५.४.२ मा
उल्लेर्खत समय तार्लका अर्नसु ार हरे क र्र्नकायको आर्थिक र्ििरण तयार गर्ने उत्तरर्ार्यत्ि सम्बर्न्द्धत लेखा अर्धकारी र
कायािलय प्रमख
ु को रहर्नेछ ।
क) आर्थिक िषि समाप्त भए लगतै र्िज हुर्ने खाताहरु स्ित: र्िज भई खाताहरु बन्द्र् हुर्ने गर्िछर्न् ।
ख) र्नर्न र्िज खाताहरु र्र्नरन्द्तर रुपमा चर्लरहर्ने हुर्ाँ ा यस्ता खाताहरु र्िज र्नभई कारोबार रकम आर्थिक र्ििरण तयार गर्ाि
समेट्र्नपु र्िछ ।
ग) कायि सञ्चालर्न स्तरका इकाइ आयोजर्नाले सम्बर्न्द्धत तालुक कायािलयलाई आफ्र्नो आर्थिक र्ििरण तोर्कएको ढााँचामा
पठाउर्नपु र्नेछ ।
घ) तालक
ु कायािलयले आफ्र्नो मातहतका कायािलयहरुबाटै आर्थिक र्ििरण प्राप्त भएपर्छ एकीकृ त आ.र्ि. बर्नाउर्ने प्रर्िया
सरुु गर्निपु र्िछ ।
ङ) एकीकृ त आ.र्ि. बर्नाउाँर्ा अन्द्तर सरकारी र्र्नकायहरुमा कारोबार रहेमा त्यस्तो अन्द्तर सरकारी कारोबार लेखाबाट
हटाउर्नपु र्िछ । जस्तैैः तालुक कायािलयले अर्नर्ु ार्न र्र्एको रकम मातहतका र्र्नकायले आम्र्ार्नी पर्र्न जर्नाउर्ने र सोको खचि
समेत लेख्र्ने हुर्ाँ ा र्िु ै र्र्नकायमा खचि र्ेर्खर्ने हुर्ाँ ा त्यस प्रकारको असरलाई हटाई आ.र्ि. प्रस्तुत गर्नपिु र्िछ ।
च) तालुक कायािलयले अर्नर्ु ार्न र्र्ाँर्ा अर्नर्ु ार्न शीषिकमा खचि लेखी मातहतका कायािलयहरुमा पठाउर्ने हुर्ाँ ा त्यस्ता
कायािलयले सो रकमलाई सोही खचि शीषिकमा र्ेखाउर्नु पर्िछ ।
छ) को.ले.र्र्न.का. द्वारा प्रमार्णत गर्निपु र्ने र्ििरणहरु, खाता, भक्त
ु ार्नी चेकको र्ििरण तथा धरौटी सम्बन्द्धी सम्बर्न्द्धत
कागजातहरु प्रमार्णत गराई राख्र्नपु र्िछ ।
ज) एकीकृ त गर्ाि सम्बर्न्द्धत राजस्ि सङ्के तलाई र्िशेष ख्याल गरी जोड जम्मा गर्नपिु र्िछ । उर्ाहरणका लार्गैः कायािलयको
१११११ + र्िभागको १११११ + मन्द्रालय आफ्र्नो १११११ = एकीकृ त रा.शी. १११११ मन्द्रालय
झ) बजेट उपशीषिक एकीकृ त गर्ाि मातहतका सम्पणू ि र्र्नकायहरुलाई समािेश गर्नपिु र्िछ । जस्तैैः ३०७ उद्योग मन्द्रालय
मातहतका ३०७०११ मन्द्रालय आफै + ३०७०१२ उद्योग र्िभाग + ३०७०१३ खार्र्न तथा भगू भि र्िभाग + ३०७०१८
कम्पर्नी रर्जष्ट्रार कायािलय = एकीकृ त उद्मोग मन्द्रालय ब.ख.उ.शी. र्ििरण तयार गर्नपिु र्िछ ।
ञ) श्रोतगत र्ििरण तयार गर्ाि श्रोतगत जस्तैैः अर्नर्ु ार्न, शोधभर्नाि, र्नगर् अर्नर्ु ार्न, िस्तगु त अर्नर्ु ार्न र र्नेपाल सरकार श्रोतको
सम्बर्न्द्धत श्रोतको जोड जम्मा गरी र्ििरण तयार गर्नपिु र्िछ ।
ट) र्ातृ र्र्नकायको सन्द्र्भि मा सम्बर्न्द्धत िैर्र्े शक श्रोत जस्तैैः २१०३०१ आइर्डए, २१०९०० य.ू एर्न.एर्न. श्रोतको जोड जम्मा
गरी र्ििरण तयार गर्नपिु र्िछ ।
ठ) सम्पणू ि र्ििरण एकीकृ त गररके पर्छ म.ले.प.फा.र्न.ं २११ अर्नसु ारको िार्षिक कायिसम्पार्र्न प्रर्तिेर्र्न तयार गर्निपु र्िछ ।
ड) सम्पर्त्तको र्ििरण, पेस्की र धरौटीको समेत तयार गरी राख्र्नपु र्िछ ।
ण) यसरी तयार गररएको िार्षिक आर्थिक र्ििरण म.ले.प.ले तोके को समयर्भर परीक्षण गराई, लेखापरीक्षण सम्पन्द्र्न भएको
आ.र्ि. तालुक कायािलयमा पठाउर्नपु र्नेछ ।
त) यसरी तयार भएको आ.र्ि.मा सम्बर्न्द्धत र्र्नकायको अर्ख्तयार प्राप्त व्यर्क्तको हस्ताक्षर समेत हुर्नपु र्िछ ।
आर्थिक र्ििरण बर्नाउर्ने र्ार्यत्ि स्िंय र्र्नकायको हुर्नाले सम्बर्न्द्धत लेखा सम्बन्द्धी जार्नकारी र्र्नकाय आफै ले र्नै तयार गर्निपु र्िछ ।
म.ले.र्र्न.का.ले सो प्राप्त जार्नकारीको आधारमा एकीकृ त र्ित्तीय र्ििरण तयार गर्ने र्जम्मेिारी राख्र्छ ।
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१५.६ नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामान (Nepal Public Sector Accounting Standards, NPSAS) अनुरुपको तवत्तीय तवविण
१५.६.१ परिचय
International Federation of Accountants (IFAC) को Publice Sector Committee द्वारा र्िकर्सत Cash Basis International
Public Sector Accounting Standards (IPSAS) मा आधाररत मार्न हो । यो मार्न र्नेपाल चाटिड एकाउन्द्टेन्द्ट्स ऐर्न, २०५३ अर्नसु ार स्थार्पत
र्नेपाल लेखामार्न बोडि (Accounting Standards Board Nepal ) द्वारा र्िकास गररएको छ । र्नेपाल सरकार मन्द्रीपररषर्ल
् े र्मर्त २०६६।५।३०
मा यस साििजर्र्नक क्षेर लेखामार्न र्नेपालको साििजर्र्नक क्षेरका र्र्नकायहरुमा लागू गर्ने र्र्नणिय गरे को छ । र्नेपाल साििजर्र्नक क्षेर लेखामार्नको
पर्हलो भाग (बाध्यात्मक प्रािधार्न) ले र्नगर् आधार लेखाङकर्नको र्ित्तीय प्रर्तिेर्र्नको आिश्यकतालाइि समेटेको छ । यसमा र्र्नकायहरूको
र्र्नयन्द्रणमा रहेको आय, व्यय, र्नगर् र बैंक र्नगर्को र्ििरण समािेश हुन्द्छ । साथै र्ोस्रो भाग (स्िेर्च्छक प्रािधार्न) ले र्नगर् आधारमा प्रर्तिेर्र्न
गर्निका र्र्नर्म्त प्रोत्सार्हत गरी अर्तररक्त खल
ु ासाहरूलाइि उल्लेख गर्िछ । यसमा र्र्नकायको र्ित्तीय सम्पर्त्त, र्ार्यत्ि, लगार्नी, लगायतका र्ििरण
समािेश हुन्द्छर्न् ।
१५.६.२ उद्देश्यहरु
क) र्नगर्मा आधाररत General Purpose Financial Statement तयार गर्न,िु
ख) र्र्नकायहरुको र्र्नयन्द्रणमा रहेको सम्पणू ि र्नगर् प्रार्प्त र भक्त
ु ार्नीको र्ििरण, लेखा र्टप्पणी र खल
ु ासाहरुको माध्यमिाट र्नगर् र्स्थर्तको
(Cash Position) यथाथि र्चरण प्रस्तुत गर्न,िु
ग) र्ित्तीय र्ििरणहरुको माध्यमिाट आर्थिक कारोबारमा पारर्र्शिता, जिाफर्ेर्हता र उत्तरर्ार्यत्ि अर्भबृर्द्ध गर्न,िु
घ) सचू र्नामल
ू क र्र्नणियको लार्ग यथाथि र यथेष्ट र्ित्तीय सचू र्ना उपलब्ध गराउर्न,ु
ङ) सरकारी र्ित्तीय प्रर्तिेर्र्न प्रणालीलाई अन्द्तरािर्ष्ट्रय लेखामार्न अर्नरुु प बर्नाउर्न,ु
च) प्रोर्भािी लेखाप्रणाली अिलम्िर्न गर्ने पिू ािधार तयार गर्निु ।
१५.६.३ नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामान (NPSAS) मा प्रयोग गरिने प्रमख
ु शब्दावलीहरू
क) तनकायमा तनयन्रण (Control of an entity)
अको र्र्नकायका र्ियाकलापबाट फाइर्ा पाउर्ने गरी सो अको र्र्नकायको र्ित्तीय िा सञ्चालर्न र्नीर्त तय गर्नि सक्र्ने अर्धकार र्नै
र्र्नकायमा र्र्नयन्द्रण हो ।
ख) तनयन्रक तनकाय (Controlled Entity)
कुर्नै अको र्र्नकाय (र्र्नयन्द्रक र्र्नकाय भर्र्नर्ने) को र्र्नयन्द्रणमा रहेको र्र्नकाय र्नै र्र्नयन्द्रक र्र्नकाय हो ।
ग) तनयन्रक तनकाय (Controlling Entity)
एक िा एक भन्द्र्ा बढी र्र्नयर्न्द्रत र्र्नकाय भएको र्र्नकाय र्नै र्र्नयन्द्रक र्र्नकाय हो ।
घ) आतथिक तनकाय (Economic Entity)
र्र्नयन्द्रक र्र्नकाय र एक िा सो भन्द्र्ा बढी र्र्नयर्न्द्रत र्र्नकायहरुको समहू र्नै आर्थिक र्र्नकाय हुर्न् ।
ङ) एकीकृि तवत्तीय तवविण (Consolidated Financial Statement)
यो कुर्नै एउटै र्र्नकाय सरह मार्नी प्रस्तुत गररएको आर्थिक र्र्नकायको र्ित्तीय र्ििरण (General Purpose Financial
Statement) हो ।
च) बजेटीय तनकाय (Budgetry Entity)
र्नेपाल सरकारद्वारा सम्पणू ि खचि ब्यहोर्ने त प्राप्त भएको आम्र्ार्नी सर्ञ्चत कोषमा र्ार्खला गर्नपिु र्ने गरी स्थापर्ना भएका र्र्नकायलाई
जर्नाउछ ।
छ) गैि बजेटीय तनकाय (Extra Budgetory Entity)
र्िशेष कार्नर्नु द्वारा स्थार्पत, स्ियम् आम्र्ार्नी र खचि गर्नि सक्र्ने साथै र्नेपाल सरकारको अर्नर्ु ार्न समेत र्लर्ने र्र्नकाय र्नै गैर बजेटीय
र्र्नकाय हुर्न् ।
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छ) सिकािी सस्ं थान
यस्ता र्र्नकाय छुट्टै कार्नर्नु िा आर्ेशद्वारा स्थार्पत भएका स्ितन्द्र र्र्नकाय हुर्न् । यी र्र्नकायहरुमा सरकारको पणू ि िा आाँर्शक रुपमा
र्र्नयन्द्रण रहेको हुन्द्छ र र्नाफा कमाउर्ने उद्देश्य राखी उत्पार्र्नशील व्यापाररक र सेिामल
ू क उद्मम सञ्चालर्न गर्नि सक्र्छर्न् । यी
र्र्नकायहरुले सरकारी बजेटबाट कर्हलेकाही िा िषेर्नी के ही रकम प्राप्त गर्नि सक्र्छर्न् । यी र्र्नकायहरुको स्िआजिर्न समेत हुर्न
सक्र्छ । यस र्कर्समका र्र्नकायको स्िआजिर्न गरे को आम्र्ार्नी तथा बााँकी भएको र्र्नकासा रकम सर्ञ्चत कोषमा र्ार्खला गररर्ैर्न ।
१५.६.४ तवत्तीय तवविण ियाि गदाि ध्यान (General Consideration) तदनुपने तवर्य
क) प्रतिवेदन अवति (Reporting Period)
र्नेपाल सरकारले आर्थिक िषिको अिर्धलाई र्लई र्ििरणहरु तयार गर्निपु र्िछ । यसैलाई प्रर्तिेर्र्न अिर्ध भर्र्नन्द्छ । प्रर्तिेर्र्न
अिर्ध एक िषि भन्द्र्ा कम िा एक िषि भन्द्र्ा बढी समय रहेको अिस्थामा सो िार्षिक अिर्धभन्द्र्ा फरक अिर्ध भएको
कारण र गत िषिको प्रर्तिेर्र्नसाँग यस अिर्धसाँग तल
ु र्ना गर्नि र्नसर्कर्ने तथ्य समेत लाई लेखासाँग सम्बर्न्द्धत र्टप्पणीमा उल्लेख
गरी सो अिर्धको आर्थिक र्ििरण तयार गर्नपिु र्िछ ।
ख) समयवद्धिा (Timeliness)
िार्षिक प्रर्तिेर्र्न आर्थिक िषि समाप्त भएको ३ मर्हर्नार्भर तयार गर्निपु र्िछ । सो अिर्धमा तयार गर्नि र्नसके मा ३ मर्हर्नाको
अिधी थप गर्नि सर्कन्द्छ ।
घ) प्रमातणि तमति (Authorization Date)
र्ित्तीय र्ििरण तयार गर्ाि प्रमार्णत गर्नेको र्नाम, पर् र र्मर्त उल्लेख गर्निपु र्िछ । यसरी जारी गररएको र्ित्तीय र्ििरण संशोधर्न
गर्नि सक्र्ने अर्धकार कुर्नै अको र्र्नकायलाई तोर्कएको भएमा सो समेत लेखा र्टप्पणीमा खल
ु ासा गर्नपिु र्िछ ।
ङ) तनकाय सम्बन्िी जानकािी (Information About the Entity)
र्र्नकाय स्थापर्नाको कार्नर्नु ी आधार, साँगठर्नात्मक स्िरुप, क्षेरार्धकार, ठे गार्ना उल्लेख गर्नपिु र्िछ । साथै उद्देश्य, कायि प्रकृ र्त र
प्रमख
ु र्ियाकलाप समेतको खल
ु ासा गर्नपिु र्िछ ।
च) नगद मौज्दाि िथा सापटी पहुँचमा बन्देज (Restriction on Cash Balance and Loading Access)
र्ित्तीय र्ििरणको र्टप्पणीमा र्र्नम्र्न र्ििरणहरू खल
ु ासा गर्नपिु र्िछ अ) र्र्नकायले उपयोग गर्नि र्नपाउर्ने र्नगर् रकम,
आ) बाह्य प्रर्तबन्द्ध भएको उल्लेख्य र्नगर् मौज्र्ात,
इ) भर्िष्ट्यमा हुर्ने र्ियाकलापको लार्ग तथा पाँजु ीगत प्रर्तबद्धता परू ा गर्नि उपलब्ध हुर्न सक्र्ने तर प्रयोगमा प्रर्तबन्द्ध लगाइएको
रकम ।
छ) तवत्तीय तवविणको पतहचान (Identification of Financial Statement)
र्ित्तीय र्ििरणका हरे क अश
ं हरु स्पष्टसाँग पर्हचार्न गर्नि सर्कर्ने हुर्नपु र्िछ । पर्हचार्न अन्द्तिगत प्रर्तिेर्र्न पेश गर्ने र्र्नकायको र्नाम,
पर्हचार्नको आधार, र्ित्तीय र्ििरणमा कुर्नै आर्थिक र्र्नकायलाई समेटेको छ भन्द्र्ने कुरा, प्रर्तिेर्र्न र्मर्त िा र्ित्तीय र्ििरणले
समेटेको अिर्ध, प्रर्तिेर्र्नको मरु ा, अङ्कहरु समािेश गर्ाि प्रयोग गररएको यथािथताको स्तर आर्र् खल
ु ाउर्नु पर्िछ ।
ज) रुतटको सिु ाि (Correction of Errors)
र्ित्तीय र्ििरणमा प्रस्तुत गररएको र्नगर् मौज्र्ातमा कुर्नै रर्ु ट र्ेर्खएमा रर्ु टको प्रकृ र्त, सच्चाइएको रकम आर्र् स्पष्ट व्याख्या
गर्निपु र्िछ । सच्चाइएको रर्ु टले आर्थिक र्ििरणमा सारभतू असर (Material effect) गरे / र्नगरे को बारे मा खल
ु ाउर्नपु र्िछ ।
ज) एकीकृि तवत्तीय तवविण (Consolidated Financial Statement)
र्ित्तीय र्ििरण तयार गर्ाि कुर्नकुर्न के न्द्रीय र्र्नकायको र्ित्तीय प्रर्तिेर्र्नलाई एकीकृ त गररएको छ सोको र्ििरण, एकीकृ त
गररएको अिर्ध, र्ििरणको क्षेर, एकीकरणको कायिर्िर्ध र एकीकरणको खल
ु ासा समेत गरी एकीकृ त र्ित्तीय प्रर्तिेर्र्नको
लेखासाँग सम्बर्न्द्धत र्टप्पणी शीषिकमा उल्लेख गर्नपिु र्िछ ।
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१५.६.५ मानकको प्रस्िुिीकिण आवश्यकिा (Component of General Purpose Financial Statement)
र्ित्तीय र्ििरणमा र्र्नम्र्न कुराहरु समािेश हुन्द्छर्न् ।
ि.स

२
३

४

सन्द्तल
ु र्न र्ििरण

म.ले.प फारममा ररपोटि गररएका सबै बजेट खचि, सक
ं र्लत राजस्ि, धरौटी
र्ििरण र बैंक मौज्र्ातको सम्पणू ि र्ििरण शीषिकगत एकै स्थार्नमा
आउर्नपु र्िछ ।
र्नगर् प्रार्प्त तथा र्नगर् प्रार्प्त तथा भक्त
ु ार्नीको सम्पणू ि कारोबारहरू तथा र्र्नकायको र्नगर्
भक्त
सर्ञ्चर्तको सम्पणू ि अर्भलेख राख्र्नपु र्िछ ।
ु ार्नीको र्ििरण
बजेट तथा िास्तर्िक स्िीकृ त अर्न्द्तम बजेट र िास्तर्िक खचि रकमको तल
ु र्ना र्ेर्खर्ने हुर्नपु र्िछ ।
रकमको
तुलर्नात्मक
र्ििरण
लेखा र्नीर्त तथा लेखा र्नगर् प्रार्प्त तथा भक्त
ु ार्नीसाँग सम्बर्न्द्धत रहेर लेखाको र्नीर्त तथा र्टप्पणीको
र्टप्पणीहरूको खल
ु ासा खल
ु ासा गर्नपिु र्िछ ।
र्ित्तीय छलफल तथा प्रयोगकतािलाइि र्ित्तीय अिस्था, र्ित्तीय र्ििरणको प्रस्तुतीकरण र र्नगर्
र्िश्ले ष्ट्ण (FSDA)
प्रिाहको र्िस्तृत जार्नकारी उपलब्ध गराउर्नु पर्िछ ।

ऐतछछक

५

सङ्र्क्षप्त पररचय

अतनवािय

१

र्िषय

१५.७ तवत्तीय तवविणको ढाुँचा
यस लेखामार्नले कुर्नै तोर्कएको ढााँचा उल्लेख गरे को छै र्न । यस लेखामार्नले ढााँचामा भन्द्र्ा र्िशेष जोड र्ित्तीय सचू र्नाहरुको
प्रस्तुतीकरणलाई र्र्एको छ । र्ित्तीय र्ििरण प्रस्ततु गर्ाि मार्थ उल्लेर्खत तीर्न र्ििरणहरु र्नगर् प्रार्प्त र भक्त
ु ार्नीको र्ििरण, बजेट
तुलर्नात्मक र्ििरण र लेखा र्नीर्त तथा व्यख्यात्मक र्टप्पणी भर्ने अर्र्निायि रुपमा समािेश गर्नपिु र्िछ ।
भाग १: अतनवायि आवश्यकिा
सङ्र्क्षप्त व्याख्या
मल
ू अर्नच्ु छे र्
१.१

मार्नक
आिश्यकताको क्षेर

१.२

र्नगर्
लेखा

१.३

प्रस्तुतीकरण
र
खल
ु ासाको
अिश्यकता
ध्यार्न
र्र्र्नपु र्ने
र्िषयहरू

१.४

आधारको

१.५

रर्ु टको सधु ार

१.६

एकीकृ त

र्ित्तीय

भाग १ र्नगर्मा आधाररत लेखालाइि अर्र्निायि मार्नक भर्र्नएको छ । सरकारी संस्थार्नहरूलाइि यो
मार्न लागू र्नहुर्ने तर यी र्र्नकायको सबै जसो खचि बजेट र्िर्र्नयोजर्नबाट भएमा यो मार्नक लागू
गर्निपु र्िछ ।
र्नगर् जन्द्य तोर्कएको मल्ू यमा तत्काल र्नगर्मा रूपान्द्तरण गर्नि र्मल्र्ने सार्नो अिर्धको उच्च तरल
लगार्नी यसमा पर्िछ । र्नगर्मा आधाररत लेखाङ्कर्नमा र्र्नकायले र्नगर् (र्नगर्जन्द्य समेत) प्राप्त
िा भक्त
ु ार्नी गरे पश्चात मार कारोबार र अन्द्य र्ियाकलापलाइि मान्द्यता र्र्र्नु पर्िछ ।
सरकारी र्र्नकायले साििजर्र्नक प्रयोजर्नको र्ित्तीय र्ििरण तयारी र प्रस्तुतीकरण गर्ाि र्नगर्
प्रार्प्तर भक्त
ु ार्नी, लेखार्नीर्त र व्याख्यात्मक र्टप्पणीहरू, बजेट र िास्तर्िक रकमको तल
ु र्नात्मक
र्ििरण र तेश्रो पक्षले गरे को भक्त
ु ार्नी िा प्रार्प्तको र्ििरण समािेश गर्नपिु छि ।
प्रर्तिेर्र्नको अिर्ध (सामान्द्यतया र्ित्तीय र्ििरण एक िषिको हुर्नछ
े ।)
र्ित्तीय र्ििरण प्रमार्णत गर्नेको र्नाम, पर् र र्मर्त उल्लेख गर्निपु छि ।
र्ित्तीय र्ििरण प्रस्तुत गररएको र्नगर् मौज्र्ातमा कुर्नै रर्ु ट र्ेर्खएमा र्िगत अिर्धमा भएको रर्ु ट
रकमलाइि शरू
ु र्नगर् मौज्र्ातमा समायोजर्न गरी प्रस्तुत गर्निपु छि ।
एकीकृ त र्ित्तीय र्ििरण भन्द्र्नाले कुर्नै एउटा र्र्नकाय सरह मार्नी प्रस्तुत गररएको आर्थिक
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१.७
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र्र्नकायको र्ित्तीय र्ििरण हो ।
र्िर्ेशी मरु मा भएको कारोबारलाइि प्रार्प्त िा भक्त
ु ार्नी भएको र्र्र्नको र्िर्र्नमय र्र प्रयोग गरे र
लेखाङ्कर्न गर्नपिु छि । र्िर्ेशी मरु मा रहेको र्नगर् मौज्र्ातलाइि अर्न्द्तम र्िर्र्नमय र्र प्रयोग गरी
प्रर्तिेर्र्न गर्निपु छि ।
र्र्नकायहरू र्बचको र्नगर् मौज्र्ात र कारोबारहरू हटाउर्नपु र्ने व्यिस्था यस लेखामार्नलाइि
अिलम्बर्न गरे को तीर्न िषिसम्म लागू गर्निपु र्ैर्न ।

१.८

सि
ं मणकालीर्न
व्यिस्थाको
प्रभािकारी र्मर्त
१.९
र्ित्तीय र्ििरणमा बजेट र िास्तर्िक रकमको तल
ु र्ना गर्ाि तल
ु र्ना एकै आधारमा गर्नपिु छि ।
बजेटको प्रस्ततु ी
१.१० बाह्य सहायताको र्ित्तीय र्ििरणमा कुल बाह्य सहायतालाइि मख्ु य पृष्ठमा अलग्गै शीषिक बर्नाइि र्ेखाउर्नु पछि ।
प्रार्प्त
भाग २: ऐर्च्छक खल
ु ासा(बाध्यकारी र्नहुर्ने)
२.१
थप खल
सम्पर्त तथा र्ार्यत्िहरू
ु ासा

१५.८ आतथिक तनकाय तभर तनकायहरुको पतहचान (Mapping of Entities under Economic entity)
के न्द्रीय स्तरमा सन्द्तल
ु र्न र्ििरण िा र्ित्तीय र्ििरण बर्नाउर्नु अर्घ र्र्नकायहरुको आर्थिक र्र्नकाय अन्द्तिगत रहेको र्र्नकायहरुको पर्हचार्न
(Mapping) गर्निपु र्िछ । जसले र्र्नकायको र्र्नयन्द्रण्मा रहेको र्नगर्को यथाथि एकीकृ त र्ित्तीय र्ििरण बर्नाउर्न मर्त गर्िछ ।
तचर १८ आतथिक तनकाय तभर तनकायहरूको म्यातपङ
मन्त्रालय/ केन्त्रीय

नियन्त्रण छ

स्ितन्त्र निकाय
नियन्त्रण छै ि
लेखा हटप्पणीमा खुलासा गिे

विभाग ,एकाइ, निकाय

रातो र्कताबमा समािेश भएका र्ित्तीय सचू र्ना

िावषाक आर्थाक वििरणहरू
तथा तेस्रो पक्ष भुक्तािी सूचिा

बजेट निकाय
प्राप्त बजेट तथा
स्िआजाि हहसाब
गैर बजेट निकाय

सहहतको वििरण

िगद प्राजप्त तथा
भक्
ु तािीको वििरण,
बजेटको तुलिात्मक

वििरण लेखा िीनत र

वित्तीय वििरण, प्रोदभावि
सरकारी संस्थाि

NPSAS मा अधाररत

लेखा हटप्पणी

आधारमा भए िगद प्रिाह

रातो र्कताबमा off budget items समािेश र्नभएका र्ित्तीय सचू र्ना third party payments
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१५.९ सन्िुलन पिीक्षणको ियािी
क) सन्द्तुलर्न परीक्षणमा र्नगर् प्रार्प्त र भक्त
ु ार्नीको मार कारोबारको शीषिकगत एकीकृ त र्हसाबको जोड रकम समािेश गर्निपु र्िछ । र्नगर्मा
आधाररत लेखा प्रणाली भएकोले सम्पर्त र र्ार्यत्ि समािेश गररर्ैर्न ।
ख) खचि रकमको हकमा म.ले.प.फा.र्न.ं १३ बमोर्जमको शीषिकगत र्हसाब (चालु तथा पाँजु ीगत) सन्द्तुलर्न परीक्षणको डेर्बट महलमा
राख्र्नपु र्िछ ।
ग) राजस्ि प्रार्प्तको हकमा म.ले.प.फा.र्नं. ९ अर्नरुु प शीषिकगत राजस्ि रकम िे र्डट महलमा चढाउर्नु पर्िछ ।
घ) सम्पणू ि राजस्ि सर्ञ्चत कोषमा र्ार्खला हुर्ने भएकोले सर्ञ्चत कोष खाता डेर्बटमा चढाउर्नपु र्िछ ।
ङ) लगार्नी गर्ाि डेर्बट महलमा र लगार्नी र्फताि हुर्ाँ ा िे र्डट महलमा चढाउर्नु पर्िछ ।
च) सरुु धरौटी र र्नगर् मौज्र्ात िमस म.ले.प.फा.र्नं. १९ र म.ले.प.फा.र्नं २९ बाट र्लई सन्द्तल
ु र्न परीक्षणको डेर्बट महलमा राख्र्नपु र्िछ ।
छ) सन्द्तल
ु र्न परीक्षण तयार गर्ाि गैर बजेटरी र सरकारी सस्ं थार्न समेतको सन्द्तल
ु र्न परीक्षण तयार गर्निपु र्ने हुर्ाँ ा प्रोर्भािी आधारमा तयार
गररएको लेखा र्नगर्मा आधाररत सन्द्तुलर्न परीक्षण तयार गर्निपु छि । यसको लार्ग Direct Method बाट र्नगर् प्रिाह र्ििरण तयार
गर्निपु छि ।
ज) गैर बजेटरी र्र्नकाय र सरकारी व्यािसार्यक प्रर्तष्ठार्नहरुको लेखा GFS Code अन्द्तगित र्नहुर्ने हुर्ाँ ा सो र्र्नकायको लेखा शीषिकहरुलाई
उपयक्त
ु GFS Code मा समायोजर्न गरी सन्द्तल
ु र्न परीक्षणमा एकीकृ त गर्नपिु र्िछ ।
झ) सफ्टिेयर अन्द्तगित लेखा राख्र्ने भएमा सन्द्तल
ु र्न परीक्षण सफ्टिेयर प्रणालीबाट र्नै स्िचार्लत रूपमा तयार हुर्ने व्यिस्था गर्नपिु र्िछ ।
र्ित्तीय र्ििरण तयार गर्ाि र्ित्तीय सचू र्नाको एकरुपता (Consistency) ल्याउर्न प्रोर्भािी आधारका र्ित्तीय सचू र्नालाई र्नगर् आधारमा
तयार गर्निपु छि ।

१५.१० नगद प्राति िथा भुक्तानी तवविण ियािी
सन्द्तुलर्न परीक्षणको तयारी पश्चात र्नगर् प्रार्प्त तथा भक्त
ु ार्नी र्ििरण तयार गर्निपु र्िछ । प्रार्प्त तथा भक्त
ु ार्नी र्ििरण तयारी गर्ाि सििप्रथम लेखा
र्टप्पणी र खल
ु ासाका अर्नसु चू ीहरु तयार गर्नपिु र्िछ । लेखा र्टप्पणी र अर्नसु चू ीहरु तयार गर्ाि प्रार्प्त तथा भक्त
ु ार्नी र्ििरणको मख्ु य पृष्ठमा रहर्ने
शीषिकहरुमा आधाररत रही GFS Code र त्यसका उप शीषिकहरुको रकम जोड जम्मा हुर्ने गरी र्मलाउर्नु पर्िछ ।
र्ििरणमा आिश्यक पर्ने जार्नकारी तथा रकमको सम्बन्द्ध र्शािउर्न लेखा र्टप्पणीमा र्िस्तृत खल
ु ाई सो लेखा र्टप्पणीको िमश र्नं. समेत
राख्र्नपु र्िछ । सो पश्चात बजेटरी, गैर बजेटरी र सरकारी संस्थार्नहरुको र्र्नकायगत संयक्त
ु प्रार्प्त तथा भक्त
ु ार्नी र्ििरण तयार गर्नपिु र्िछ । यो
र्ििरण तयार गर्ाि के ही र्ििरणहरु लेखा र्टप्पणीहरुबाट र के ही र्ििरणहरु सन्द्तल
ु र्न परीक्षणबाट प्राप्त गर्नपिु र्िछ । उक्त र्ििरण तयार गर्ाि
बजेटरी र्र्नकायिाट गैर बजेटरी र सरकारी सस्ं थार्नलाई उपलब्ध गराईएको अर्नर्ु ार्न र्ोहोरो खचि र्ेर्खर्न सक्र्ने हुर्ाँ ा सो यर्कर्न गरी समायोजर्न
गर्निपु र्िछ ।
सयं क्त
ु र्ििरणमा अन्द्तर सरकारी कारोबार हटाई खर्ु जम्मा रकम यर्कर्न भए पश्चात एकीकृ त प्रार्प्त तथा भक्त
ु ार्नी र्ििरण तयार गर्निपु र्िछ ।
एकीकृ त र्ििरणमा र्र्नकायद्वारा र्र्नयर्न्द्रत र्नगर् प्रार्प्त र तेस्रो पक्षद्वारा गररएको भक्त
ु ार्नी समेत समािेश गराउर्नु पर्िछ । सोको सचू र्ना
सम्बर्न्द्धत र्र्नकाय, अथि मन्द्रालय, महालेखा र्र्नयन्द्रक कायािलयको स्रोतिाट प्राप्त गररन्द्छ ।
तेस्रो पक्ष रकम सरकारी कोषिाट प्रिाह र्नहुर्ने हुर्ाँ ा प्रार्प्त र भक्त
ु ार्नी बराबर हुर्नपु र्िछ । प्रार्प्त तथा भक्त
ु ार्नी र्ििरणको कुल प्रार्प्त रकमबाट कुल
भक्त
ु ार्नी रकम घटाउाँर्ा र्र्नकायको खर्ु र्नगर् र्स्थर्त र्ेर्खर्नु पछि । िषािन्द्तमा बााँकी र्नगर् मौज्र्ार्न र्र्नकाय अन्द्तिगत रहेको र्नगर्, मागिस्थ र्नगर्,
बैंक मौज्र्ात रकमको बराबर हुर्नपु र्िछ ।
र्नगर् प्रार्प्त र्ििरण तथा भक्त
ु ार्नी र्ििरणले यस आ.ि.को र गत आ.ि. को रकम र्शािउर्नु पर्िछ । भक्त
ु ार्नी र्ििरणमा िैर्र्े शक र्िर्र्नमय र्रमा
भएको पररितिर्नको कारण िैर्र्े शक मरु ाको मौज्र्ात रकममा घट बढ हुर्नसक्र्ने हुर्ाँ ा आ.ि. को सरुु को र्नगर् रकम र र्िर्र्नयोजर्न फरकको
समायोजर्न पश्चात िषािन्द्तमा रहेको अर्न्द्तम र्नगर् मौज्र्ात र्ेखाउर्नु पर्िछ ।
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१५.११ अन्िि तनकाय कािोबाि लेखाङ्कन
र्िर्भन्द्र्न र्र्नकायर्बच भएको कारोबार यर्कर्न गरी त्यस्तो कारोबारले र्र्नकायको लेखामा पर्ने र्ोहोरो असरलाई हटाउर्नु पर्िछ । यस र्कर्समको
कारोबार िास्तर्िक खचि गर्ने र्र्नकायको खातामा मार लेखाकंर्न हुर्नपु र्िछ ।
उर्ाहरणका लार्ग मर्हला तथा बालबार्लका मन्द्रालयले समाज कल्याण पररषर्ल
् ाई अर्नर्ु ार्न बजेट शीषिक अन्द्तिगत रु. पााँच लाख
र्िर्र्नयोजर्न गरे को रहेछ । उक्त रकमलाई समाज कल्याण पररषर्ल
ु ु ल र्िर्भन्द्र्न शीषिकमा खचि गर्नि सक्र्छ । यस प्रर्कयामा
् े आफ्र्नो अर्नक
मन्द्रालयले अर्नर्ु ार्न खचि लेख्र्छ भर्ने सोहीसमयमा पररषर्ल
् े त्यसलाई आम्र्ार्नी बााँधी फे रर खचि लेख्र्छ । िषिको अन्द्तमा पररषर्ल
् े उक्त
खचि को र्ििरण मन्द्रालयलाई खचि शीषिक अर्नसु ार पेश गर्िछ । मन्द्रालय बजेटरी र्र्नकाय हो पररषर्् एक गैर बजेटरी र्र्नकाय भएकोले उक्त
र्िर्र्नयोजर्न गररएको रकम र्ोहोरो खचि लेखाङ्कर्न हुर्ने सम्भािर्ना रहर्ने गर्िछ । यस कारणले गर्ाि उक्त अन्द्तर र्र्नकाय कारोबारलाई लेखा
समायोजर्न गरी एक स्थार्नमा मार खचि र्ेखाउर्नपु र्िछ ।
१५.११.१ बजेट ि वास्ितवक खचि िकमको िुलनात्मक तवविण
क) यस अन्द्तगित मन्द्रालयगत एकीकृ त र्नगर् प्रार्प्त जस्तैैः र्िर्र्नयोर्जत बजेटबाट भएको र्र्नकासा, अथि बजेटबाट भएको र्र्नकासा,
राजस्ि सङ्कलर्न रकम, िैर्र्े शक सहायता र अर्नर्ु ार्न, ऋण र साििजर्र्नक रुपमा उपलब्ध बजेटको तल
ु र्नात्मक र्ििरण
बर्नाउर्नपु र्िछ ।
ख) तुलर्नात्मक र्ििरणमा सरुु बजेट, थपघट भई कायम भएको अर्न्द्तम बजेट र िास्तर्िक खचि र्बच तल
ु र्ना गर्निपु र्िछ ।
ग) र्नगर् भक्त
ु ार्नी तथा प्रार्प्तहरुको शीषिकगत लेखा कोडको छुट्टै महल तयार गरी राख्र्नपु र्िछ ।
घ) प्रार्प्त तफि बजेट र्िर्र्नयोजर्न र्नगररर्ने हुर्ाँ ा खर्ु प्राप्त रकम र्नै सरुु र अर्न्द्तम बजेट कायम हुर्ने गर्िछ ।
१५.११.२ नगद आिािलाई प्रोदभावी आिािमा परिणि गने तवति
प्रोर्भािी आधारलाई र्नगर् आधारमा पररणत गर्ने Direct cash flow method र्िर्ध अपर्नाउर्नु पछि । यस र्िर्धमा कारोबारको
शीषिकगत र्नगर् प्रिाह र्ेर्खर्ने हुर्ाँ ा यस र्िर्धलाई प्रयोग गर्नपिु छि ।
अर्घल्लो
यस िषिको
यस िषिको आय
िषिको
िासलातको खर्ु र्नगर्
कोड(१)
र्ििरण (२)
सरु
र्ििरणको
िासलातको
अङ्क बांकी प्रिाह (६)
जम्मा(४)
अङ्क (३)*
(५)
xxxxx
xxxxx
सरुु र्नगर् मौज्र्ात
जोडैः
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
१११११
आम्र्ार्नी
६=_३+४-५_
xxxxx
xxxxx
xxxxx
१११११
पेस्की आम्र्ार्नी
६_= ५-३_
(सम्बर्न्द्धत शीषिक)
घटैः
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
२११११
खचि
६_=३_+४_-५_
xxxxx
xxxxx
xxxxx
पेस्की खचि
६_= ५_-३_
२११११
(सम्बर्न्द्धत शीषिक)
xxxxx
िषािन्द्तको र्नगर् बााँकी
मार्थ र्ििरणमा आएका लेखाको शीषिकलाई राजस्ि िगीकरण सङ्के त आर्थिक सङ्के तको िगीकरणको व्यख्या अर्नसु ारको पररर्धर्भर रही
िगीकरण गर्ने र त्यस व्याख्यामा समािेश र्नहुर्ने लेखा शीषिकलाई लेखा अर्धकारीले स्िर्ििेक (Judgement) प्रयोग गरी िगीकरण गर्नपिु र्िछ ।
र्ििरण

र्र्नकायगत सङ्के त*

खचि / राजस्ि / र्ित्तीय सङ्के त

कर राजस्ि

IE100232

११०००

अर्नर्ु ार्न

IE100234

१३०००

अन्द्य राजस्ि

IE100235

१४०००
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र्ििरण

र्र्नकायगत सङ्के त*

खचि / राजस्ि / र्ित्तीय सङ्के त

बेरूजु प्रार्प्त

IE100236

१५०००

पाररश्रर्मक तथा कमिचारी सर्ु िधा

AE100331

२१०००

मालसामार्न तथा सेिाको उपयोग

AE100332

२२०००

ब्याज, सेिा शल्ु क तथा बैंक कर्मसर्न

AE100333

२४०००

सहायता

AE100334

२५०००

अर्नर्ु ार्न

AE100335

२६०००

सामार्जक सरु क्षा

AE100336

२७०००

अन्द्य खचि

AE100337

२८०००

पाँजु ीगत खचि

AE100338

२९०००

ऋण तथा लगार्नी व्यिस्थापर्न

PE100431

३००००

र्र्नकायले र्तरे को कर

PE100432

स्िर्ििेक

स्िआजिर्न गररएको आम्र्ार्नी
PE100433
* हरे क र्र्नकायको लेखा सङ्के त आफ्र्नो र्र्नकायको प्रकृ र्त अर्नरुु प रहर्ने हुर्ाँ ा यो शीषिक फरक हुर्न सक्र्छ ।

स्िर्ििेक

१५.११.३ लेखा नीति िथा व्याख्यात्मक तटप्पणीहरु
NPSAS अन्द्तगित तयार गररर्ने आर्थिक र्ििरणमा लेखा र्नीर्त तथा व्याख्यात्मक र्टप्पणीले अरु र्ििरण सरह र्नै महत्त्ि राख्र्छ ।
यसमा आर्थिक र्ििरण तयार गर्ाि अपर्नाईएका लेखा र्नीर्तलाई प्रष्ट रुपमा खल
ु ासा गर्नपिु र्िछ । आर्थिक र्ििरण तयार गर्ाि समर्ष्टगत
रकम रार्खर्ने हुर्ाँ ा त्यस्तो रकमको र्िस्तृत र्ििरण यसै व्याख्यात्मक र्टप्पणीमा उल्लेख गरी सो उल्लेख र्नं. आर्थिक र्ििरणमा र्शािउर्नु
पर्िछ । कर्तपय आर्थिक तथा गैर आर्थिक कारोबारको जार्नकारी आर्थिक र्ििरणले प्रस्तुत र्नगर्ने हुर्ाँ ा, उपयोगकतािको र्र्नणयिलाई
आिश्यक पर्ने जार्नकारीका लार्ग समेत यसमा खल
ु ासा गररर्नपु र्िछ । सम्बर्न्द्धत मन्द्रालय त्यसले समेट्र्ने बजेटरी र्र्नकाय जस्तै र्िभाग,
कायािलय, आयोजर्ना, एकाइ, गैर बजेटरी र्र्नकाय र सरकारी संस्थार्न भए सोको समेत जार्नकारी खल
ु ाउर्नु पर्िछ । NPSAS अन्द्तिगत
तयार गररर्ने आर्थिक र्ििरणको र्नमर्नु ा अर्नसु चू ी १५ मा र्र्इएको छ ।
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ू िा प्रनिनि प्रणाली
१६.१ परिचय
तथ्याङ्कहरुको सिर्जना, भण्डारण, उपयोग, सिश्ले षण र्स्ता कायजहरुको माध्यमबाट उपयक्त
ु प्रसतिेदन तयारी, प्रकाशन एिम् िञ्चार गने
कायज आसथजक प्रशािनको मख्ु य कायज क्षेत्रसभत्र पदजछ । आसथजक प्रशािनलाई िरल, सिश्विनीय, चस्ु त, सछटो छररतो तथा पारदशी बनाउन
यिमा िंलग्न र्नशसक्तको सर्म्मेिारी र र्बाफदेसहता सनिाजहको कायजलार्ज िहर् गराउन िचू ना तथा िञ्चार प्रसिसि उपयक्त
ु माध्यमको
रूपमा सिकाि भएको छ । नेपाल िरकारको आसथजक प्रशािनलाई प्रसिसिमा आिाररत गराउदै अन्तराजसरियस्तरको बनाउन आिश्यकता
अनिु ार के न्रीयस्तर तथा कायज िञ्चालनस्तरका सिसभन्न लेखाङ्कन सिसिमा स्िचासलत प्रणालीहरु (Automated systems) को
सिकाि र प्रयोग प्रारम्भ भएको छ ।
बर्ेट कायाजन्ियनका लासग अथज मन्त्रालयमा बर्ेट व्यिस्थापन िचू ना प्रणाली (BMIS), सिसभन्न के न्रीय सनकायमा मन्त्रालयगत बर्ेट
व्यिस्थापन िचू ना प्रणाली (LMBIS), महालेखा सनयन्त्रक कायाजलयमा सित्तीय व्यिस्थापन िचू ना प्रणाली (FMIS), कोष तथा लेखा
सनयन्त्रक कायाजलयमा सर्ल्ला खचज सनयन्त्रण प्रणाली (DECS) लाई एकल खाता कोष (TSA) प्रणाली सिकासित गरी पणू ज रूपमा
कायाजन्ियन गररएको छ । िरकारी खचज प्रणालीलाई व्यिसस्थत गनज कम््यटु रीकृ त िरकारी लेखा प्रणाली (CGAS), रार्स्ि लेखालाई
व्यिसस्थत गनज रार्स्ि व्यिस्थापन िचू ना प्रणाली (RMIS) र िािजर्सनक िम्पसत्त िचू ना प्रणाली (PAIS) सिकाि गरी लागु गररएका
उक्त प्रणालीहरूलाई क्रमशः िबै िरकारी सनकायमा लागु गने तयारी रहेको छ । RMIS सिदेश सस्थत रार्स्ि आर्जन गने कुटनीसतक
सनयोगहरूमा िमेत लागु गररएको छ ।
सनिृसत्तभरण व्यिस्थापन िचू ना प्रणाली (PMIS) तयार गरी सनिृसत्तभरण व्यिस्थापन कायाजलय, कोष तथा लेखा सनयन्त्रक कायाजलय र
सनिृसत्तभरणको कारोबार गने बैंक िमेतमा लागु गररएको छ । िरकारी कारोबार गने बैंकहरूको छुट्टा छुट्टै प्रणालीमा आिाररत भएर
िरकारी कारोबार हदुँ ै आएकोमा RMIS ले िबै बैंकहरूबाट एउटै प्रणालीमा आिद्ध गररएको छ ।
१६.२ सच
ू ना प्रविवि प्रणाली विकास नीवि
िरकारी लेखा प्रणालीलाई िचू ना प्रसिसिमा आिाररत बनाई सित्तीय पारदशीता र िश
गरी प्रणालीको सिकाि र
ु ािनमा योगदान परु याउने
्
कायाजन्ियन गदै लसगने छ । अन्तराजसरियस्तरमा स्थासपत मान्यताहरू बमोसर्म नेपाल िरकारको सित्तीय व्यिस्थापन प्रणालीलाई
आिसु नकीकरण र स्िचासलत बनाउुँदै लसगने छ । तथ्यांकीय िरु क्षा, गोपनीयता तथा प्रणाली िरु क्षाका लासग उपयक्त
ु प्रसिसि र प्रसक्रयाको
अिलम्िन गररनेछ । आसथजक प्रशािनको िञ्चालनमा सिद्यतु ीय कारोबार पद्धसतको अिलम्िन गररंदै लसगने छ ।
१६.३ प्रणाली विकास एिम् सञ्चालनको विम्मेिािी
नेपाल िरकारको लेखा प्रणालीको कायाजन्ियनिुँग िम्बसन्ित िचू ना प्रसिसि प्रणालीको सिकाि, स्थापना र कायाजन्ियन िञ्चालनको
सर्म्मेिारी महालेखा सनयन्त्रक कायाजलयको रहेको छ । महालेखा सनयन्त्रक कायाजलयले िञ्चालनमा ल्याएका िचू ना प्रणालीको प्रयोग
िम्बसन्ित कायाजलय प्रमख
ु तथा आसथजक प्रशािन शाखा प्रमख
ु ले कायजसिसि परु ा गरी username र password सलई उक्त प्रणाली
िञ्चालन गनपजु दजछ । िचू ना प्रणाली िञ्चालनको सिसि र तररका प्रणालीको पररमार्जनिुँगिुँगै पररितजन भर्रहने भएकोले usermanual
हरू तयार गरी लागु गररएको छ । आसथजक प्रशािनिुँग िम्बसन्ित िचू ना प्रसिसिमा आिाररत प्रणालीहरूको सिकाि नेपाल िरकारबाट
सनिाजररत मापदण्ड अनरू
ु प हनपु नेछ ।
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१६.४ सच
ू ना प्रणालीको उपयोग

सच
ू िा प्रनिनि प्रणाली

लेखापालनका िम्बन्िमा नेपाल िरकारबाट स्िीकृ त लेखा ढाुँचा र लेखाङ्कनका सिद्धान्तमा आिाररत रही महालेखा सनयन्त्रक
कायाजलयबाट तोसकएका प्रणाली नै प्रयोग गनपजु दजछ । महालेखा सनयन्त्रक कायाजलयले आसथजक प्रशािन िम्बन्िमा कुनै प्रणाली सिकाि
नगररिके को क्षेत्रमा यस्तो प्रणाली प्रयोग गनपजु ने भए कुनै पसन सनकायले महालेखा सनयन्त्रक कायाजलयको स्िीकृ सत सलर्ज िरकारी लेखा
प्रणालीिुँग तादात्मम्य हने गरी मात्र प्रणाली सिकाि गनज िसकन्छ । िरकारी कारोबार गने बैंकले िरकारी कारोबार िम्बन्िी प्रणाली सिकसित
गदाज महालेखा सनयन्त्रक कायाजलयको पिू ज स्िीकृ ती सलनु पदजछ । िचू ना प्रसिसि प्रणालीको अिलम्बन कायज िहर्ीकरण, िरलता एिम्
गणु ात्ममकताका लासग भएकोले यिबाट उत्मपासदत नसतर्ाहरु असिकार प्राप्त असिकारीले प्रमासणत गरी गराई उपयोग गनजपु दजछ ।
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सार्वजनिक सम्पनिको िोक्सािी तथा असल
ु ी
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१७.१ परिचय
सार्वजनिक सम्पनिको हानििोक्सािी भन्िाले सार्वजनिक सम्पनि (िगद र्ा िगदजन्य र नजन्सी) मा नर्नर्ध कारणले पग्ु ि गएको क्षनिलार्व
बनु िन्छ । हानि िोक्सािीबाट भएको क्षनि सम्बनन्धि पक्षबाट भराउिे रकम र सोमा लाग्िे थप जररर्ािा समेिलाई असल
ु ी सम्ििपु दवछ ।
सार्वजनिक सम्पनिको हानि िोक्सािीमा निम्ि नर्षय र्स्िुहरूलार्व समेनटएको छ ।
क) सम्पनिको चोरी र नहिानमिा
ख) आगलागी, भक
ू म्प, प्राकृ निक प्रकोप लगायिका कारणले भएको िोक्सािी
ग) अनधक भक्त
ु ािी र न्यिु असल
ु ीका कारण हुि गएको िोक्सािी
घ) लापरर्ाहीका कारण नसनजवि िोक्सािी
ङ) असल
ु उपर हुि िसके का ऋण िथा लगािी
च) मागवस्थ िोक्साि (Loss in Transit)
छ) समयमै भक्त
ु ािी िगरे को कारणले थप भक्त
ु ािी गिवु परे को नर्लम्ब शल्ु क
ज) अन्य हानि िोक्सािी
१७.२ नोक्सानी िकमको पहिचान
सार्वजनिक सम्पनिमा पग्ु ि गएको क्षनिको सचू िा िथा नर्र्रण प्राप्त भए पश्चाि आर्श्यक कायवनर्धी परु ा गरी नजम्मेर्ार अनधकारीले
सम्बनन्धि निकाय िथा अनधकारीलाई लेखाङ्किका लानग निदेशि गिवपु दवछ । भौनिक सम्पनिको हकमा हानि िोक्सािीको मल्ू याङ्कि
प्रनिर्ेदिका आधारमा यथाथव िोक्सािीको मल्ू यलाई नजन्सी नकिाबबाट खचव लेख्िु पदवछ । िगदको हकमा खचव लेख्िे समयमा
कारोबारको पनहचाि गिपवु दवछ । पनहचाि भएको हानि िोक्सािीको नर्र्रण ियार गरी सम्बनन्धि कायावलयको प्रमख
ु बाट प्रमानणि गरार्व
राख्िपु दवछ ।
१७.३ नोक्सानी मापन
क) भौनिक सम्पनिको क्षनि लागि मल्ू यलार्व आधार मािी िोक्सािी जिाउिपु दवछ । परल मल्ू य िखल
ु ेमा हालको मल्ू य कायम गरी
िोक्सािी जिाउिु पछव ।
ख) लापरर्ाही, नहिानमिा िथा चोरीबाट भएको िोक्सािीलाई यथाथव िगद मल्ू यमा िोक्सािी जिाउिपु दवछ ।
ग) उठ्ि बााँकी नहसाब िथा र्क्यौिा रकमलाई परल मल्ू यमा मापि गरी लेखा नटप्पणी (Notes to Account) मा नर्र्रण खोली
नहसाब जिाउिपु दवछ ।
१७.४ लेखा प्रहिहि
नजन्सी िोक्सािी भएको र सोको असल
ु ी नजन्सीमा िै प्राप्त भएको अर्स्थामा प्राप्त नजन्सी सम्पनिको मल्ु याङ्कि गरी सानर्क हालको
मल्ू यमा नजन्सी खािा अद्यार्नधक गिवपु दवछ । असल
ु उपर गिव िसनकिे िोक्सािीको हकमा नमन्हा गरी सम्बनन्धि नजन्सी खािाबाट लगि
कट्टा गरी िोक्सािी जिाउिे र असल
ु उपर गिपवु िे भिी सम्बनन्धि व्यनक्तको िाममा उठ्िी लगि कायम गिपवु दवछ । नमन्हा गदाव आनथवक
कायवनर्नध नियमार्ली, २०६४ को व्यर्स्था अिसु ार गिवपु दवछ । सार्वजनिक सम्पनिको हानि िोक्सािीको पनहचाि पश्चाि उक्त सम्पनिको
नमन्हा भएपनछ र्ा सम्बनन्धि पक्षबाट भराउिे निनश्चि भएपनछ सोको लेखाांकि निम्िािसु ार गिवपु दवछ ।
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क) िोक्सािी भएको अर्स्थाको लेखाांकि
खचव शीषवक ि.ां
नर्र्रण
xxxx
डे. िोक्सािी नहसाब खािा
क्रे.सम्बनन्धि सम्पनि खािा (म.ले.प.फा.िां ४७
र्ा ५२ र्ा िगद)
जम्मा

डे रकम रू
xxxx

xxxx
xxxx

ख) हानििोक्सािी र्ापिको रकम असल
ु उपर भर्व राजस्र् दानखला भएको अर्स्थाको लेखाांकि
खचव शीषवक
नर्र्रण
डे रकम रू
xxxxिां.
डे. एकल खािा कोष (राजस्र्)
xxxx
क्रे. राजस्र् शीषवक खािा (१४३११ र्ा १४३१२ र्ा
१४५२२)
जम्मा
ग) हानि िोक्सािीको पनहचाि पश्चाि नमन्हा गररएको लेखा प्रनर्नि
खचव शीषवक
नर्र्रण
xxxxिां.
डे. अपलेखि गरीएको सम्पनि अनभलेख खािा
क्रे. अपलेखि खािा
(कायावलयको निणवयािसु ार नमन्हा भएको सम्पनिको
अपलेखि गरी अनभलेख रानखएको)
जम्मा

क्रे रकम रू

xxxx

क्रे रकमरू
xxxx

xxxx

डे रकम रू
xxxx

xxxx

क्रे रकमरू
xxxx

xxxx

xxxx

१७.५ प्रहििेदन
नर्िीय नर्र्रण ियार गिे क्रममा लेखा नटप्पणी (Notes to Account) मा खल
ु ासा (Discluser) गिवपु दवछ । अनभलेखका लानग
म.ले.प.फा. ि.ां ४७ र्ा ५२ र प्रनिर्ेदिका लानग म.ले.प.फा. िां. ४९ र्ा ५७ मा सो व्यहोरा अद्यार्नधक गिवु कारोबार पदवछ ।
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१८.१ परिचय
सार्वजनिक खरिदको सबै भन्दा ठूलो निस्सा सार्वजनिक निर्ावण अन्तर्वत पदवछ । र्ल
ु ुकको सर्ग्र नर्कासका लानर् भौनतक पर्ू ावधाििरुको निर्ावण
अनिर्ार्व र्ानिन्छ । सडक‚ पल
ु ‚ भर्ि, नसिँचाइका ििि तथा बािँध‚ जल नर्द्यतु का बािँध‚ जलाशर्, पार्ि िाउस तथा ट्रान्सनर्सि संिचिा‚
नर्र्ािस्थल‚ खािेपािी‚ दिु सञ्चािका संिचिा जस्ता कार्विरु सार्वजनिक निर्ावणनभत्र पदवछि् । र्स्ता कार्विरुर्ा सिकािले र्ानषवक बजेटको ठूलो
अश
ं खचव र्िे र्िे को छ । सार्वजनिक खरिद काििु अिसु ाि र्स्ता कार्विरु निर्ावण व्र्र्सार्ी र्ा उपभोक्ता सनर्नत र्ा अन्र् पक्षबाट र्िे र्िाउिे
र्रिएको छ ।
सार्वजनिक निर्ावण सम्बन्धी लेखार्ा खचव लेखार्ा िानखिे लेखाका अनतरिक्त थप १३ र्टा र्.ले.प.फािार् अिसु ािका अनभलेख िाख्िु पदवछ । र्ी
फािार्िरूर्ा सम्बनन्धत निर्ावण कार्वर्ा प्रर्ोर् भएका र्ालसार्ािको नर्र्िण, नतिको उपर्ोर् ि बािँकीको नस्थनत ि निर्ावण कार्वको कार्व सम्पन्ि
र्िवपु िे अर्धी, कार्वसम्पन्ि नर्नत, कार्व अनभलेख आदीको नर्र्िण अध्र्ार्नधक रूपर्ा िाख्िु पदवछ ।
१८.२ साधािण नीति
क) सार्वजनिक निर्ावण अन्तर्वत सडक‚ पल
ु , भर्ि, ििि, बािँध, जलाशर्, खेल र्ैदाि, पार्ि िाउस तथा ट्रान्सनर्सि सिं चिा, नर्र्ािस्थल,
खािेपािी‚ दिु संचािका संिचिा जस्ता पर्ु ावधाि निर्ावणलाई नलईन्छ ।
ख) सार्वजनिक निर्ावण कार्व सिकािी निकार् आफै ले अर्ाितर्ा, निर्ावण व्र्र्सार्ीिरु, उपभोक्ता सनर्नत ि अन्र् पक्षबाट र्िव र्िाउि
सनकिेछ ।
र्) सार्वजनिक निर्ावण कार्वको खरिद सम्बन्धी कार्वनर्नध सार्वजनिक खरिद ऐि तथा निर्र्ार्ली बर्ोनजर् िुिेछ ।
घ) सार्वजनिक निर्ावण कार्व सालर्साली ि बिुर्नषवर् प्रकृ नतको िुि सक्िेछ ।
१८.३

१८.४

लेखा नीति
क) सार्वजनिक निर्ावण, भर्ि निर्ावण, पिँजु ीर्त सधु ाि खचव-भर्ि ि पिँजु ीर्त सधु ाि खचव-सार्वजनिक निर्ावण जस्ता बजेट खचव नशषवकबाट
खचव िुिे कार्वका लानर् सार्वजनिक निर्ावण लेखा तर्ाि र्रििे छ ।
ख) सार्वजनिक निर्ावण लेखा र्स परिच्छे दर्ा उल्लेख र्रिएका र्लेपफा ि.ं ि अिसु चू ी अिसु ाि तर्ाि र्रििे छ ।
र्) सार्वजनिक निर्ावणको र्ापिको प्रर्ख
ु आधाि र्ौनिक िुिेछ । परिर्ाण लर्ार्त अन्र् परिसचू किरु सम्बनन्धत इकाइवर्ा र्ापि र्रििे छ ।
घ) सार्वजनिक निर्ावणको लेखा िाख्िे नजम्र्ेर्ािी आनथवक प्रशासि शाखा प्रर्ख
ु को िुिेछ । र्ससिँर् सम्बनन्धत अन्र् आर्स्र्क
कार्जातिरू (लार्त अिर्ु ाि, ठे क्का नबल, िापी नकताब, कार्वसम्पन्ि प्रनतर्ेदि लर्ार्तका) सम्बनन्धत प्रानर्नधकले तर्ाि र्िी
प्रर्ानणत र्िाई आनथवक प्रशासि शाखार्ा भक्त
ु ािीका लानर् पेश र्िव सनकिे छ ।
ङ) सार्वजनिक निर्ावण लेखाको प्रत्र्ेक कार् ि ठे क्का सम्झौता अिसु ािको अनभलेख छुट्टाछुट्टै तर्ाि र्रििे छ ।
च) र्सका अनतरिक्त खचव परिच्छे द ४ र्ा उल्लेख भएका लेखा िीनत सर्ेत सार्वजनिक निर्ावण लेखा िीनतर्ा िै पिेछि् ।
सार्वजतनक तनर्ावण लेखा

सार्वजनिक निर्ावण लेखार्ा निम्ि नलनखत र्लेप फािर् तथा अिसु चू ीिरुको प्रर्ोर् र्िवु पदवछ ।
क) लागि अनुर्ान
सार्वजनिक निर्ावणका लानर् परिर्ाण, र्णु स्ति ि सर्र्का आधािर्ा र्णिा िुिे र्ल्ु र्लाई िै लार्त अिर्ु ाि भिेि बनु झन्छ । र्ो
स्पेनसनफके शि, िर्वस, निर्ावण सार्ाग्री, र्आ
ु ब्जा, आर्स्र्क कार्दाि तथा जिशनक्त, र्ेनशििी औजाि, नजल्ला दि िे ट सर्ेतका
आधािर्ा तर्ाि र्रिन्छ । र्ो तोनकएको ढािँचार्ा तर्ाि र्िवु पदवछ ।
ख) कायव अतिलेख खािा (र्लेपफा नं. १६६)
सार्वजनिक निर्ावण कार्वका लानर् स्र्ीकृ त लार्त अिर्ु ाि र्ा सम्झौता अिसु ाि कार्को िार्, कार् शरुु र्िे को नर्नत, कार् सम्पन्ि र्िे
नर्नत, लार्त अिर्ु ाि िकर्, लार्त अिर्ु ाि र्ा सम्झौता संशोधि भएको भए संशोधिबाट कार्र् िुि आएको िकर् जस्ता नर्र्िणिरू
उपलब्ध र्िाउिे खाता िो । र्.ले.प.फा.िं. १६६ को ढािँचार्ा तर्ाि र्िवु पदवछ ।
195

सरकारी लेखा निर्देनिका, २०७३

सार्व जनिक निर्ाव ण लेखा

ग) आइटर्र्ाइज कायव अतिलेख खािा (र्लेपफा न.ं १६७)
र्ो लार्त अिर्ु ाि अिसु ािको कुि कार् कनत सम्पन्ि भर्ो, कनत सम्पन्ि िुि बािँकी छ ? भन्िे व्र्िोिा जिाउिे अनभलेख खाता िो ।
ठे क्का संझौता िुदिँ ा उल्लेख भएको परिर्ाणर्ा कार्वसम्पन्ि र्िी िापी नकताबर्ा उल्लेख भए अिसु ािको कार्को नर्र्िण उल्लेख र्दै
जािपु दवछ । र्ो र्.ले.प.फा.ि.ं १६७ को ढािँचार्ा तर्ाि र्िवु पदवछ ।
घ) ठे क्का सम्बन्धी तबल (र्लेपफा नं. १६८)
सम्बनन्धत निर्ावण व्र्र्सार्ीले सम्पन्ि र्िे को कार् ि सो र्ापत निजलाई भक्त
ु ािी भएको िकर् सर्ेत देखाउिे प्रर्ोजिका लानर् र्ो नबल
तर्ाि र्रिन्छ । र्ो निर्ावण व्र्र्सार्ीले तर्ाि र्िे, भएको कार्को सम्बनन्धत प्रानर्नधकबाट चेक जािँच र्िाउिे ि सम्बनन्धत कार्ावलर्
प्रर्ख
ु बाट प्रर्ानणत र्िाई आनथवक प्रशासि शाखार्ा भक्त
ु ािीका लानर् पेश र्िवु पदवछ । ठे क्का सम्बन्धी नबलको ढािँचा र्.ले.प.फा.ि.ं
१६८ बर्ोनजर् िुिु पदवछ ।
ङ) ठे कदािको व्यतिगि खािा (र्लेपफा नं. १६९)
निर्ावण व्र्र्सार्ीसिँर् भएको िर्दी तथा नजन्सी सम्बन्धी कािोबािको निसार् स्पष्ट देनखिे र्िी अनभलेख िाख्ि र्ो खाताको प्रर्ोर्
र्रिन्छ । निर्ावण व्र्र्सार्ीसिँर् िर्दी तथा नजन्सीको कािोबाि िुदिँ ा सोको व्र्िोिा अनिर्ार्व रुपले र्सर्ा चढाउिपु दवछ । एक
कार्ावलर्/आर्ोजिा अन्तर्वत एक निर्ावण व्र्र्सार्ीले र्िे का ििे क कार्को नर्र्िण एकै ठािँउर्ा देनखिे र्िी निसार् िाख्िपु दवछ । र्ो खाता
र्.ले.प.फा.िं. १६९ को ढािँचार्ा िाख्िु पदवछ ।
च) धिौटीको गोश्वािा खािा (र्लेपफा नं. ११०)
र्स खाता तर्ाि परिच्छे द १२.५ र् अिसु ाि तर्ाि र्िवु पदवछ ।
छ) व्यतिगि धिौटी खािा (र्लेपफा नं. १७०)
र्स खाता तर्ाि परिच्छे द १२.५ घ अिसु ाि तर्ाि र्िवु पदवछ ।
ज) नापी तकिाब (र्लेपफा नं. १७१)
सार्वजनिक निर्ावणको लेखार्ध्र्े र्ो एक र्ित्र्पणू व अनभलेख खाता िो । र्सर्ा ठे क्का र्ा अर्ाित र्ा अन्र् प्रकृ र्ाबाट के कनत कार्
सम्पन्ि भर्ो ि के कनत कार् िुि बािँकी छ सोको व्र्िोिा सम्बनन्धत प्रानर्नधकबाट िापी र्िी प्रर्ानणत र्िाई र्स नकताबर्ा अनभलेख
िाख्िु पदवछ । र्ो नकताबको आधािर्ा िै ठे क्कासम्बन्धी नबल तर्ाि र्िी निर्ावण व्र्र्सार्ीलाई भक्त
ु ािी र्रिन्छ । िापी नकताब सम्बनन्धत
निर्ावण कार्वको सम्पनि जिाउिे अनभलेख खाता भएकोले र्सलाई सिु नक्षत िाख्िु पदवछ । र्ो िापी नकताब सम्पनिको भौनतक रूपर्ा िष्ट
िभएसम्र् सिु नक्षत िाख्िु पदवछ । र्ो नकताब लजु नसटर्ा ििाखी खाताका रूपर्ा िाख्िु पदवछ । प्रत्र्ेक कार्का लानर् छुट्टाछुट्टै तर्ाि र्िवु
पदवछ । र्ो खाता र्.ले.प.फा.िं. १७१ को ढािँचार्ा िाख्िु पदवछ ।
झ) नापी तकिाब तनयन्रण अतिलेख (र्लेपफा न.ं १७२)
िापी नकताबको र्ल
ु अनभलेख िाख्ि र्ो खाता प्रर्ोर् र्रिन्छ । िापी नकताब र्नु ित िुिासाथ र्स खातार्ा दताव र्िपवु छव । सम्बनन्धत
प्रानर्नधलाई िापी नकताब नददािँ र्स अनभलेख खातार्ा चढाएिर्ात्र नदिे र्िपवु दवछ । र्ो खाता र्.ले.प.फा.िं. १७२ को ढािँचार्ा िाख्िु
पदवछ ।
ञ) डोि हातजिी फािर् (र्लेपफा नं. १७३)
निर्ावण कार्वर्ा सल
ं ग्ि कार्दािको दैनिक उपनस्थनत जिाउि र्ो डोि िानजि फािार् प्रर्ोर् र्रिन्छ । र्ो फािार्र्ा एकातफव कार्को
नर्र्िण‚ स्थाि‚ कार्दािको नकनसर्, कार्दािको िार्‚ थि‚ र्ति तथा बाबक
ु ो िार्‚ कार् र्िे को नर्नत‚ जम्र्ा कार् र्िे को नदि‚
ज्र्ालादि‚ खदु पाउिे िकर्‚ बनु झनलिेको दस्तखत लर्ार्तका नर्र्िण भिवु पदवछ भिे अकोतफव (पनछल्लो पृष्ठ) दार्ािँ खण्डको सबैभन्दा
र्ानथ र्न्त्रालर्‚ नर्भार्को िार्‚ डोि िानजि फािार् िम्बि ि बार्ािँ खण्डको सबभन्दा र्ानथ (अनघल्लो पृष्ठ) भक्त
ु ािी नदि बािँकी सम्बन्धी
नर्र्िण ि र्ी दर्ु ैको र्ीचर्ा ि निकासा पाउिेको िार्‚ निकासा नदिेको िार्‚ दस्तखत‚ दजाव लर्ार्तका नर्र्िणिरू भिवु पदवछ । र्ो
फािार् र्.ले.प.फा.ि.ं १७३ को ढािँचार्ा िाख्िु पदवछ ।
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ट) िि
ु ानी हुन बााँकी ज्यालाको तकिाब (र्लेपफा न.ं १७४)
डोि िानजि फािार् बर्ोनजर् कुिै कार्दािले ज्र्ाला भक्त
ु ािी नलि िआएर्ा र्ा भक्त
ु ािी िुि िसके र्ा भक्त
ु ािी िुि बािँकी ज्र्ालाको िकर्
र्ो नकताबर्ा नजम्र्ेर्ािी सािवपु दवछ । ििे क र्नििाको अन्तर्ा भक्त
ु ािी िुि बािँकी ज्र्ालाको िकर् अको र्नििार्ा नजम्र्ेर्ािी सािवपु दवछ ।
र्ो नकताबको ढािँचा र्.ले.प.फा.िं. १७३ अिसु ाि िुन्छ ।
ठ) डोि हातजिी फािर् तनयन्रण तकिाब (र्लेपफा न.ं १७५)
डोि िानजि फािार्को निर्न्त्रण र्िव र्ो नकताब प्रर्ोर् र्रिन्छ । डोि िानजिी फािार् र्नु ित िुिासाथ र्स खातार्ा दताव र्िवपु छव । सम्बनन्धत
प्रानर्नधकलाई र्ो फािार् नददािँ र्स अनभलेख खातार्ा चढाएिर्ात्र नदिे र्िवपु दवछ । र्ो खाता र्.ले.प.फा.ि.ं १७५ को ढािँचार्ा िाख्िु
पदवछ ।
ड) कायव सम्पन्न प्रतिर्ेदन (र्लेपफा नं. १७६)
तोनकएको कार् सम्पन्ि भएपनछ संझौता बर्ोनजर्को परिर्ाण ि दि अिसु ाि भएको कार्को व्र्िोिा उल्लेख र्िी तर्ाि र्रििे फािार् िै
कार्व सम्पन्ि प्रनतर्ेदि िो । र्ो फािार्को र्.ले.प.फा.िं. १७६ को ढािँचार्ा तर्ाि र्िवु पदवछ ।
ढ) कार्र्ा खचव िएको तर्र्िण (र्लेपफा न.ं १७७)
र्ो फािार् लर्त अिर्ु ाि बर्ोनजर् के -कनत कार्को कनत खचव र्िे भिेको र्ध्र्े कनिले सर्ाप्त भई के -कनत खचव भएको भिी कुल अक
ं
देखाउिको लानर् तजवर्ु ा भएको िो । र्ो फािार् खचवको र्ास्के र्ािीसाथ प्रत्र्ेक र्नििार्ा तर्ाि र्िपवु दवछ । र्ो फािार् र्.ले.प.फा.ि.ं १७७
को ढािँचार्ा तर्ाि र्िवु पदवछ ।
ण) ठे क्का सम्बन्धी लगि (र्.ले.प.फा.नं. १९०)
सार्वजनिक निर्ावण सम्बन्धी नर्नभन्ि कार्विरु र्िाउि ठे क्कापट्टा सम्पन्ि र्िी सोिी बर्ोनजर् कार्व भएकोर्ा तत्सम्बन्धी नर्स्तृत लर्त
िाख्िको लानर् र्ो फािार् तर्ाि र्रिन्छ । ठे क्का सम्बन्धी लर्त सालबसाली रूपर्ा एउटै लर्त नकताब तर्ाि र्िवु पदवछ । र्ो फािार्
र्.ले.प.फा.िं. १९० को ढािँचार्ा तर्ाि र्िवु पदवछ ।
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संक्रमणकालीि व्यवस्था

परिच्छेद १९

सक्रमणकालीन व्यवस्था

199

सरकारी लेखा निर्देनिका, २०७३
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१९.१ सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा लेखाप्रणालीको परिवर्तन
क) नेपालको लेखाप्रणाली नगदमा आधारित भएकाले प्रोदभावी लेखाप्रणालीमा परिणत गदाा सङ्क्रमणकालीन प्रवन्ध ममलाउनु
आवश्यक हुन्छ । नगदमा आधारित लेखा मवमधबाट पणू ा रूपमा प्रोदभावी लेखाप्रणालीमा परिवतान हुदुँ ा अवलम्बन गरिने मवमधलाई
यस परिच्छे दमा समावेश गरिएको छ ।
ख) सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा दोहोिो लेखाप्रणालीको मसद्धान्तमा असि गदैन । लेखाका आधािमात्र परिवतान हुने हुदुँ ा आम्दानी
जनाईएको िकम ि अमिम आम्दानी जस्ता िकमलाई दामयत्वको रूपमा ि पुँजु ीगत खर्ामा अमिम भक्त
ु ानी भएको िकम, प्राप्त हुन
बाुँकी िकम आमदलाई सम्पमिको रूपमा लेखाङ्क्कन ि प्रमतवेदन गनपाु दाछ ।
ग) नेपालको लेखाप्रणाली नगद आधािमा भए तापमन कमतपय कािोबािमा प्रोदभावी लेखाङ्क्कनका आधािलाई समेत समेटेको छ ।
उदाहिणका लामगिः िामरिय योजना आयोगले बोलपत्र आव्हान गदाा बोलपत्रदातासुँग रु. १० लाख धिौटी माग गिे को िहेछ ।
आयोगको लामग धिौटी आफै मा दामयत्व हो । नगद आधािमा लेखाङ्क्कन गदाा दामयत्वको लेखाङ्क्कन हुदनै । ति यसिी प्राप्त धिौटी
िकमलाई आम्दानी बाुँधी सो खाताको िकम आगामी आ.व. मा मजम्मेबािी सारिने हुदुँ ा नगद आधाि भए तापमन प्रोदभावी आधाि
अवलम्बन गिे को देमखन्छ । साथै, भक्त
ु ानी हुन बाुँकी िकमको हकमा आमथाक वर्ाको अन्तमा भक्त
ु ानी बाुँकीको मवविण
(म.ले.प.फा.न.ं १८) भिी वामर्ाक आमथाक मवविणका साथ सल
ं ग्न गरिदै आएको छ । प्रोदभावी आधािमा जाुँदा यसलाई दामयत्वको
रूपमा लेखाकंन तथा प्रमतवेदन गरिन्छ ।
घ) नेपाल सिकािले हाल लागु गिे को सावाजमनक क्षेत्र लेखामान अनरू
ु प मविीय मवविण प्रस्ततु गदाा यस सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको
परिपालना गरिनपु दाछ । सो व्यवस्था अन्तागत सावाजमनक क्षेत्र लेखामान लागु भएको पमहलो ३ वर्ासम्म आमथाक मनकाय मातहतका
मनकायवीर्को नगद मौज्दात ि कािोबािहरु हटाउनपु ने व्यवस्था पालना गनाु पदैन । मनकायहरुले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा सो
तथ्य भने खल
ु ासा गनपाु दाछ । सिकािी लेखाप्रणाली प्रोदभावी आधािमा जानपु ने भएकाले प्रोदभावी IPSAS लागु गना आवश्यक
तयािी गनापु दाछ ।

१९.२ लेखाप्रणालीमा परिवर्तन िोडम्याप
यो लेखा मनदेमशका सङ्क्घीय सिकािका मनकायहरुमा लागु हुनेछ । सङ्क्घीय संिर्नाअनरू
ु प प्रदेश ि स्थानीय सिकािको तहमा यो लेखा
मनदेमशकालाई मागादशानको रूपमा मलनपु दाछ । प्रदेश ि स्थानीय तहमा लेखाप्रणालीको आधाि फिक पना गएमा सोहीअनरू
ु प गना
समकन्छ ।

१९.३ शासकीय स्वरूपको सिं चनामा परिवर्तन
हालको सिं र्नाबाट सङ्क्घीय, प्रदेश ि स्थानीय तहको संिर्नामा जाुँदा आवश्यकता अनसु ाि यो मनदेमशकामा परिमाजान गदै लैजान
समकन्छ । लेखाका आधािभतू मसद्धान्तमा फिक नभए तापमन मनम्न मलमखत फिक पना सक्नेछन ।
क) एकल समचर्त कोर् िहेकोमा िाज्य संिर्नामा परिवतानसुँगै सङ्क्घीय, प्रदेश ि स्थानीय समचर्त कोर्हरु िहनेछन् ।
ख) शासन प्रणाली परिवतानले मनकाय ि मनकायको मनयन्त्रणमा परिवतान ल्याउने हुदुँ ा आवश्यकता अनसु ाि लेखाङ्क्कन ि
प्रमतवेदनमा परिवतान गरिने छ ।
घ) लेखाङ्क्कनका आधाि फिक पनासक्ने हुदुँ ा फिक मसद्धान्तलाई आवश्यक मनदेशन तयाि गरिने छ ।
ङ्क) हाल प्रयोगमा िहेको म.ले.प.फािमलाई आवश्यकतानसु ाि परिमामजात ि परिवतान गिी प्रयोग गरिने छ ।
र्) के न्रीय एकीकृ त आमथाक मवविणमा थप प्रादेमशक मनकायहरुको प्रमतवेदन समेत एकीकृ त गनपाु ने छ ।
छ) िाज्य सिं र्नाको परिवतानले लेखाका आधािभतु मसद्धान्तमा कुनै फिक पादैन । यसले लेखाको प्रमतवेदन तथा मनकायको
मनयन्त्रणमा मात्र असि पादाछ ।
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१९.४ सम्पत्तिको लेखाङ्क्कनको प्रोदभावी आधािमा जाने मार्त त्तचत्र
हालको मजन्सी अमभलेखले प्रस्तुत गने सम्पमिको मवविण ि मल्ू यांकन प्रोदभावी आधािमा जानको लामग त्यसको लेखाङ्क्कन मवमधमा नै
समायोजन गिी जानपु दाछ । ह्रासकट्टीको लामग नेपाल सिकािद्वािा लेखा नीमत (Accounting Policy) मा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गिी लागु
गनापु दाछ । यसो गदाा मौज्दात िहेको सम्पमि ि त्यस पश्चात प्राप्त हुने सम्पमिको लेखाङ्क्कनलाई समेत यसले सहज गिाउुँदछ ।
सांस्कृ मतक महिवका सम्पमिको मल्ू य मनधाािण कुन आधािमा गने जस्ता प्रश्न उठ्ने गदाछ । यसका लामग हाल प्रर्लनमा िहेको टोकन
ममन (Token Money) जस्तै रु १ िाखेि लेखाङ्क्कन गने मवमध अपनाउन समकने छ । दामयत्व, लगानी तथा अन्य प्रोदभावी मविीय
सर्ू नालाई प्रोदभावी आधािमा जाने मागामर्त्र रमश: मवकास गिी लमगनेछ । यस प्रकृ मतका सर्ू नालाई लगत कायम गिी लेखा
अद्यावमधक गनपाु दाछ ।
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नेपाल सरकार
मन्रालर्
.........कार्ािलर् ......

खचा प्रनतबद्धता अनििेखन फाराम
अनुसच
ू ी ५.१
कार्ािलर् कोड :
सम्झौता नििरण
आर्ोजनाको नाम(अङ्रेजीमा)*¹ :
अर्ोजना प्रमख
ज :
सम्झौताको नाम(अङ्रेजीमा)*²:
सेिाको प्रकार:
कन्रर्ाक्टरको नाम(अङ्रेजीमा) :
भ्र्ाट/पान नं :
कन्रर्ाक्टरको फोन नं :
मोबाईल नं:
सम्झौता वमवत :
कार्ि सरुज वमवत :
जम्मा सम्झौता रकम (ने. रु. मा) :
यो फाराम िनाु अनि नै सम्बनधधत सम्झौता को रकम िुक्तानी िईसके को अिस्थामा :
भक्त
ज ानी भईसके को जम्मा रकम (ने.रु. मा)*³:
कार्िसम्पादन धरौटी नं :
बैङ्कको नाम(अंरेजीमा) :
जारी वमवत :
धरौटी रकम:
िुक्तानी तानिकाको नििरण :
नस. नं.

आ. ि.

उपिीर्ाक

खचा िीर्ाक

मनहना

श्रोत
नेपाि सरकार
(A)

आवथिक िषि :
आर्ोजनाको नाम(नेपालीमा)*¹ :
सम्झौता नं :
सम्झौताको नाम(नेपालीमा)*² :
सेिाको प्रकार(उप):
कन्रर्ाक्टरको नाम(नेपालीमा):
कन्रर्ाक्टरको ठे गाना :
ई मेल:
कार्ि आदेश वमवत :
कार्ि सम्पन्न हुने वमवत :

भक्त
ज ानी भएको अवन्तम आ. ब. र मवहना*⁴ :
बैङ्कको नाम(नेपालीमा) :
बैधता वमवत :

र्दातृ पक्ष---*⁵
(B)

श्रोत(अनुर्दान)
र्दातृ पक्ष---*⁵
(C)

जम्मा
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रकम(ने.रु. मा)
श्रोत(ऋण)
जम्मा
र्दातृ पक्ष---*⁵
D=(B+C)
(E)

र्दातृ पक्ष---*⁵
(F)

जम्मा
G=(E+F)

जम्मा
H=(A+D+G)

अनुसच
ु ी ५.२

प्रनतबद्धताको फारम
प्रनतबद्धताको बर्ाः.....
ननकायको नाम.......
प्रनतबद्धताकोक्र.स. प्रनतबद्धताको न.

डे. रकम

क्रे. रकम

बााँकी

कै नफयत

गत अ.ि सम्मको
यस अ.ि.को थप
जम्मा

तर्ार गने

रूजू गने

प्रमावणत गने
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अनसज र्ू ी-५.३
g]kfn ;/sf/
=============== dGqfno
======================================== sfof{no

7]Ssf k6[fsf] e'QmfgL ljj/0f vftf

cf=j= ================
7]sbf/sf] gfd M–
sfdsf] ljj/0f M–
7]Ssf g+= M–
:6d]6 /sd M

;+emf}tfsf] a}s hdfgt ¸k/km/d]G; j08¹ M
a}s hdfgt /sd M–
a}+ssf] gfd M–

df]ljnfO{h]zg k]ZsLdf M–
a}ª\s hdfgt /sd M–
a}ª\ssf] gfd M–

;Demf}tf /sd M–

a}+s hdfgtsf] clGtd Dofb M–

a}ª\s hdfgtsf] clGtd Dofb M–

;Demf}tf ldlt M–
sfd ;DkGg ug'{kg]{
clGtd Dofb M–

Dofb ykdf To;sf] clGtd Dofb M–

lansf] ljj/0f
ef}r/
l;=g+= ldlt
g+=

e'QmfgL
ljj/0f

ljn
g++

ldlt

lan
/sd

Eof6
/sd

hDdf lan
/sd

df]ljnfO{h]zg
sf] ljj/0f

Dofb ykdf M–
Dofb yk lg0f{o ldlt M–
Dofb yk cjlw M–
Dofb yk kl5sf] ;+emf}tf
cjlw M–
e]l/Pzg k5Lsf] hDdf /sd M–

s§f ug]{ /sdsf] ljj/0f
lgdf{0f
clu|d
w/f}6L Joj;foL
xh{gf
cfos/
sf]if

cf=j=========

hDdf
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hDdf

e]l/Pzg ePsf]df M–
e]l/Pzg g+= M–
ldlt M–
e]l/Pzg /sd ?=M–

v'b e'QmfgL lbg]
/sd

j=pk=lz=
g+=÷
v=lz=g+=

s}lkmot

अनसज र्ू ी-७

नबन काडाको नमुना ढााँचा
नेपाल सरकार
अथि मन्रालर्
महािेखा ननयधरक कायाािय
नबनकाडा
सामानको वििरण :-

वबन काडि न.ं :-

सामानको एकाई :म.ले.प.फा.नं. ५२ को खाता पाना नं. :म.ले.प.फा.नं. ४७ को खाता पाना नं. :प्राविको वििरण
वमवत

सामानको
दावखला न.ं

सामान वितरणको वििरण
पररमाण

वमवत

माग फारम नं.
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पररमाण

बााँकी
वजम्मेिारी वलने/
उपर्ोग गने

पररमाण

कै वफर्त

अनस
ु ूची ९
सतचचिकोष लेखाङ्कन िथा प्रतििेदन
सम्बन्धी तििरणहरु
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अनसज र्ू ी-९.१
नेपाल सरकार
अथि मन्रालर्
महालेखा वनर्न्रक कार्ािलर्
कोष प्रशासन शाखा

आ.ि.................को सनचचत कोर्को आनथाक नििरण
cfo

Joo
/sd ?=
xhf/df

qm=;+=

ljj/0f

!

ut aif{sf] df}Hbft lhDd]jf/L ;f/]sf] -c=Nof=_

@

o; aif{sf] cfo M
/fh:j tyf cg'bfgM
s
/fh:j
c
s/
cf
cGo /fh:j
O
utaif{sf] gub df}Hbft tyf a]?h'
v

cg'bfg
c

ljj/0f

!

rfn' aif{sf] Aoo
s
;+lrtsf]if dfly Aooef/ x'g] /sddf vr{
c_
rfn' vr{
kfl/>lds ;'ljwf
dfn;fdfg tyf ;]jfsf] pkof]u
Jofh / ;]jf vr{
;xfotf-;A;Ll*_
cg'bfg-u|fG^\;_
;fdflhs ;'/Iff
cGo
cf_ k'FhLut vr{
v
ljlgof]hg P]gåf/f ePsf] vr{
c_
rfn' vr{

gub
cg'bfg
!
@

cf

/sd ?=
xhf/df

qm=;+=

kfl/>lds ;'ljwf
rfn" cf=j= sf]

dfn;fdfg tyf ;]jfsf] pkof]u

ut ljut cf=j= sf]

;f]wegf{ x'g] u/L ePsf] vr{ /sddWo] ;f]wegf{ k|fKt
!
rfn" cf=j= sf]
@
ut ljut cf=j= sf]
cf_

3

Jofh / ;]jf vr{
;xfotf-;A;Ll8_
cg'bfg-u|fG6\;_
;fdflhs ;'/Iff
cGo
k'FhLut vr{

O

;f]em} e'QmfgL -k|ToIf
cg'bfg_

vr{sf] >f]tut ljj/0f

O{

j:t'ut cg'bfg

-s_
-v_

ljQLo Joj:yf

-u_
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g]kfn ;/sf/sf] >f]t
j}b]lzs cg'bfg
-c_
gub
-cf_
;f]wegf{ x'g]
-O_
k|ToIf e'QmfgL
-O{_
j:t'ut
j}b]lzs C0f

s

v

-p_
-pm_
-C_

C0f nufgL lkmtf{
c
cfGtl/s C0f nufgL lkmtf{
cf
j}b]lzs C0f nufgL lkmtf{

@

z]o/ las|L
c
cfGtl/s z]o/ las|L
cf
j}b]lzs z]o/ las|L

ljQLo Joj:yf
s=
v

u

j}b]lzs C0f k|fKtL
c
gub C0f
cf
;f]wegf{ x'g] u/L ePsf] vr{ /sd dWo] ;f]=e k|fKt
!
rfn" cf=j= sf]
@
ut ljut cf=j=sf]
O
;f]em} e'QmfgL -C0f_

#

cfGtl/s C0f k|flKt

5

cGo ljljw cfDbfgL
-c_
======lhNnfsf] ut jif{ lx;fj ldnfg x'g g;s]sf] /sd cfDbfgL hgfOPsf]

6
7

rfn' cfly{s jif{sf] hDdf cfDbfgL
rfn' cfly{s aif{sf] ;+lrtsf]ifsf] df}Hbft -art -+_ Go"g --_

नगद ऋण
;f]wegf{ x'g] C0f
;f]em} e'StfgL x'g] C0f

;+lrtsf]if dfly Jooef/ x'g] /sddf vr{
c_
cfGtl/s C0fsf] ;fFjf e'QmfgL
cf_ jfXo C0fsf] ;f+jf e'QmfgL
ljlgof]hg P]gåf/f ePsf] vr{
c_
C0f nufgL
!_
cfGtl/s C0f nufgL
@_
j}b]lzs C0f nufgL
cf_ z]o/ nufgL
!_
cfGtl/s z]o/ nufgL
@_
j}b]lzs z]o/ nufgL
vr{sf] >f]tut laa/0f
s
g]kfn ;/sf/
v
j}b]lzs >f]t
c_
gub cg'bfg
cf_
zf]wegf{ x'g] cg'bfg
O_
k|ToIf cg'bfg
O{_
j:t'ut cg'bfg
p_
gub C0f
pm_
zf]wegf{ x'g] C0f
P_
k|ToIf C0f

र्स िषिको जम्माः
8

3

ljtu cfly{s jif{;d]tsf] s'n df}Hbft art -+_ Go"g --_

4
hDdf cfDbfgLM

n]vf clws[t

pk dxfn]vf lgoGqs

sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{noaf6 vr{ ePsf] t/ a}+saf6 e'StfgL
gePsf] vr{ ;dfof]hg
ut jif{sf] 5'6 e'StfgL
hDdf vr{

;x dxfn]vf lgoGqs
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dxfn]vf lgoGqs

अनसज र्ू ी-९.२
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

सनचचत कोर्को प्रानि तथा िुक्तानीको एकीकृत आनथाक नििरण
आ.ि. .......
िुक्तानी
क्र.स.ं
१

२

३
४

नििरण
चािु िर्ाको िुक्तानी
क
सनचचत कोर् मानथ व्ययिार हुने रकममा खचा
अ
र्ालज खर्ि
पाररश्रवमक सवज िधा
मालसामान तथा सेिाको उपर्ोग
ब्र्ाज र सेिा खर्ि
सहार्ता (सब्सीवड)
अनदज ान (रान्ट्स)
सामावजक सरज क्षा
अन्र्
आ
पाँजज ीगत खर्ि
ख
निननयोजन ऐनद्वारा िएको खचा
अ
र्ालज खर्ि
पाररश्रवमक सवज िधा
मालसामान तथा सेिाको उपर्ोग
ब्र्ाज र सेिा खर्ि
सहार्ता (सब्सीवड)
अनदज ान (रान्रस)
सामावजक सरज क्षा
अन्र्
आ
पजाँज ीगत खर्ि
नित्तीय व्यिस्था अधतगातको िुक्तानी
क
सनचचत कोर् मानथ व्ययिार हुने रकममा खचा
अ
आन्तररक ऋणको सााँिा भक्त
ज ानी
आ
बाह्य ऋणको सााँिा भक्त
ज ानी
ख
निननयोजन ऐनद्भारा िएको खचा
अ
ऋण लगानी
१ अन्तररक ऋण लगानी
२ िैदवे शक ऋण लगानी
आ
शेर्र लगानी
१ अन्तररक ऋण लगानी
२ िैदवे शक ऋण लगानी
कोष तथा लेखा वनर्न्रक कार्ािलर्बाट खर्ि भएको तर बैङ्कबाट भक्त
ज ानी नभएको खर्ि
समार्ोजन
यस िर्ाको जम्मा िुक्तानी
गत िषिको छजट भक्त
ज ानी
नगदमा पररितिन (+/-)
आवथिक िषिको सरू
ज िातको मौज्दात
आवथिक िषिको अनत्र्को मौज्दात

लेखा अवधकृ त

उप महालेखा वनर्न्रक

सह महालेखा वनर्न्रक
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यस आनथाक िर्ा ..

महालेखा वनर्न्रक

रकम रू हजारमा
गत आनथाक िर्ा ......

अनसज र्ू ी-९.३
नेपाल सरकार

अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

सनचचत कोर्को प्रानि तथा िुक्तानीको एकीकृत आनथाक नििरण
आ.ि. .......
प्रावि
रकम रू. हजारमा

क्र.स.ं
१

नििरण
राजस्ि तथा अनुर्दान
क राजस्ि
अ कर
आ अन्र् राजस्ि
इ गत िषिको नगद मौज्दात तथा बेरूजज
ख अनदज ान
अ नगद अनदज ान
१ र्ालज आ.ि. को
२ गत विगत आ.ि. को
आ शोधभनाि हुने गरी भएको खर्ि
रकम मध्र्े शोधभनाि प्राि
१ र्ालज आ.ि. को
२ गत विगत आ.ि. को
इ सोझै भक्त
ज ानी (प्रत्र्क्ष अनदज ान)
इि िस्तगज त अनदज ान

२

नित्तीय व्यिस्था
क ऋण लगानी वफताि
अ आन्तररक ऋण लगानी वफताि
आ िैदवे शक ऋण अगानी वफताि
ख शेर्र वबक्री
अ आन्तररक ऋण लगानी वफताि
आ िैदवे शक ऋण अगानी वफताि

यस आनथाक िर्ा ..... गत आनथाक िर्ा ......

ग िैदवे शक ऋण प्रावि
अ नगद ऋण
आ शोधभनाि हुने गरी भएको खर्ि
१ र्ालज आ.ि. को
२ गत विगत आ.ि. को
इ सोझै भक्त
ज ानी (ऋण)
घ आन्तररक ऋण प्रावि
३

अधय प्रानि
.........................
.........................
िर्ाको जम्मा प्रानि

लेखा अवधकृ त

उप महालेखा वनर्न्रक

सह महालेखा वनर्न्रक
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महालेखा वनर्न्रक

अनसज र्ू ी-९.४
नेपाल सरकार
अथि मन्रालर्
महालेखा वनर्न्रक कार्ािलर्
(कोष प्रशासन शाखा)

आनथाक िर्ा .....................................को ननकासाको नििरण
क्र.स.ं
1
2
3
४

बैङ्कको नाम

क ४ वनकासा खाता(र्ालज खर्ि)

क ५ वनकासा खाता (पाँजज ीगत खर्ि)

नेपाल राष्ट्र बैङ्क
रावष्ट्रर् बावणज्र् बैङ्क
नेपाल बैङ्क वलवमटेड
एभरे ष्ट बैङ्क वलवमटेड

जम्माः
कोष तथा लेखा वनर्न्रक कार्ािलर्को खर्ि वनकासा
फरकः
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क ६ वनकासा खाता (विवत्तर् व्र्िस्था)

जम्मा

अनसज र्ू ी-९.५

नेपाल सरकार
अथि मन्रालर्

महालेखा वनर्न्रक कार्ािलर्

;+lrt sf]ifsf] k|flKt tyf e'QmfgLsf] PsLs[t cfly{s ljj/0f
cfly{s jif{ =========
a}+s lx;fj ldnfg ljj/0f
dxfn]vf lgoGqs sfof{non] b]vfPsf] ;l~rt vftfsf] df}Hbft
g]kfn /fi6« a}+sn] b]vfPsf] s'n df}Hbft
km/s
km/s kgf{sf] sf/0f
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अनसज र्ू ी-९.६
नेपाल सरकार
अथि मन्रालर्
महालेखा वनर्न्रक कार्ािलर्

चािु आनथाक िर्ाको खचा व्यहोने श्रोतको नििरण
चािु तथा पुाँजीगत खचा
-s_
-v_

-u_

g]kfn ;/sf/sf] >f]t
j}b]lzs cg'bfg
-c_
gub
-cf_
;f]wegf{ x'g]
-O_
;f]em} e'QmfgL -cg'bfg_
-O{_
j:t'ut
j}b]lzs C0f
नगद ऋण
-p_
-pm_
;f]wegf{ x'g] C0f
-C_
;f]em} e'StfgL x'g] C0f
नित्तीय व्यिस्था तफा को खचा

s
v

u

n]vf clws[t

g]kfn ;/sf/
j}b]lzs श्रोत
c_
gub cg'bfg
cf_
;f]wegf{ x'g] cg'bfg
O_
;f]em} e'QmfgL -cg'bfg_
O{_
j:t'ut cg'bfg
j}b]lzs C0f
p_
gub C0f
pm_
zf]wegf{ x'g] C0f
P_
;f]em} e'QmfgL x'g] C0f
pk dxfn]vf lgoGqs
219

;x dxfn]vf lgoGqs

dxfn]vf lgoGqs

अनस
ु ूची १०
तित्तीय व्यिस्थासँग सम्बतन्धि तििरणहरु
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अनसज र्ू ी-१०.१
नेपाल सरकार
अथि मन्रालर्
महालेखा वनर्न्रक कार्ािलर्
लगानी शाखा

नेपाि सरकारबाट सािाजननक संस्थामा िएको िेयर तथा ऋण िगानीको नस्थनत
आ.ि ......
क्र.स
१
ऋण िगानी

वििरण

गत आ.ि. ......सम्मको

क) आन्तररक ऋण
ख) िैदवे शक ऋण
ग) िैदवे शक सोझै भक्त
ज ानी
ऋण िगानी जम्मा
२

िेयर िगानी
क) साधारण शेर्र
ख) प्राथवमकता प्राि शेर्र
सोझै भक्त
ज ानीबाट शेर्र
िेयर िगानी जम्मा
कुि जम्मा िगानी
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र्स आ.ि ....... को

जम्मा

प्रवतशत

अनसज र्ू ी-१०.२
नेपाल सरकार
अथि मन्रालर्
महालेखा वनर्न्रक कार्ािलर्

नेपाि सरकारको ऋण तथा र्दानयत्ि तथा सााँिा िुक्तानीको नििरण
कुि ऋण र्दानयत्ि (रू. करोडमा)
आवथिक िषि
Fiscal Year (English)
आन्तररक ऋण
िैदवे शक ऋण
कजल ऋण
कजल गाहिस्थ उत्पादन
कजल गाहिस्थ उत्पादनको तल
ज नामा ऋणको प्रवतशत
सािााँ िुक्तानी (रू.हजारमा)
आवथिक िषि
English Year
आन्तररक ऋण
िैदवे शक ऋण
जम्मा
िावषिक िृवि प्रवतशत
ब्याज िुक्तानी (रू हजारमा)
आवथिक िषि
English Year
आन्तररक ऋण
िैदवे शक ऋण
जम्मा
िावषिक िृवि प्रवतशत

224

अनुसूची १३.१
आयोजना िेखामा प्रयोग हुने खाताहरु (Ledgers)

225

अनसज र्ू ी-१३.१.१
Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

Budget Ledger
First Trimester
Second Trimester
S. Name of
Direct
Reimbersable
Cash
Reimbersable Direct Payment
Cash
N. cost center Gon
Payment
Total Gon
Total
Loan Grant Loan Grant Loan Grant
Loan Grant Loan Grant Loan Grant
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
13
14
15
16
17
18

Total

227

Third Trimester
Gon
19

Reim-bersable

Direct Payment

Loan
20

Loan
22

Grant
21

Grant
23

Cash
Loan Grant
24
25

Total

Gon

26

27

Annual Expenditure
Direct
Cash
Payment
Total
Grant Loan Grant Loan Grant
29
30
31
32
33
34

Reim-bersable
Loan
28

Budget Ledger तयार गने निनध
नस.न.ं
नििरण
१
Department of ................ : Department of पछावड खाली ठााँउमा आर्ोजना सञ्र्ालन गनेविभागको नाम लेख्नज पदिछ ।
जस्तै सडक विभाग अन्तगित सञ्र्ालन हुने आर्ोजनाका लावग Department of Road
२
......................................... Project : Project भन्दा अगाडी रहेको खाली ठााँउमा आर्ोजनाको नाम लेख्नज पदिछ । जस्तै
सडक क्षेर विकास आर्ोजनाका लावग Road Sector Development Project
३
..................................Grant No. .................. - NEP :र्स ठााँउमा Grant प्राि गनि गररएको Financing
Agreement/MOU number लेख्नज पदिछ । जस्तै ADB Grant No. 0284-NEP अनदज ानका लावग र्स्ता सम्झौता धेरै िटा
भएका छन भने क्रम वमलाएर लेख्नपज दिछ ।
४
..................................Loan No. .................. - NEP : र्स ठााँउमा Loan प्राि गनि गररएको Financing
Agreement/MOU number लेख्नज पदिछ । जस्तै ADB Loan No. 0285-NEP ऋणका लावग र्स्ता सम्झौता धेरै िटा भएका
छन भने क्रम वमलाएर लेख्नज पदिछ ।
५
Budget Ledger : र्ो खाताको नाम भएकोले अन्र् स्थानमा लेवखएको Font Size भन्दा ठूलोहुने गरी पानाको विर्मा पने गरी
लेख्नपज दिछ । र्ो बजेट खाता तर्ार गदाि र्ौमावसक श्रोतगत विभाजन अनसज ार तर्ार गनपिज दिछ । र्स्तो र्ौमावसक विभाजन िावषिक
कार्िक्रम, खररद र्ोजना र मावसक खर्िको मावसक बााँडफााँड तथा वनकासा सीमा फाराम (एकलकोष खाता प्रणाली सञ्र्ालन
वनदेवशका, २०७२ अनसज र्ू ी १) अनसज ार तर्ार गनिपज दिछ । र्ालज र पाँजज ीगत मार दइज बजेट उपशीषिकमा बजेट प्राि हुने भए र्स्तो खाता
एउटा मार तर्ार गदाि हुन्छ । तर दईू िा दईज भन्दा बढी बजेट उपशीषिकमा बजेट प्राि हुने भए र्स्तो खाता प्रत्र्ेक उपशीषिकका लावग
तर्ार गनिपज दिछ ।
६
Name of cost center: र्समा आर्ोजना अन्तगित रहेका विवभन्न खर्ि गने वनकार्हरूको नाम लेख्नपज दिछ । र्सरी Cost center
हरुको नाम लेख्दा Category वमल्नेगरी क्रमिि रूपमा वमलाएर लेख्नज पदिछ ।
७
First Trimester: र्ौमावसक विभाजन िावषिक कार्िक्रम, खररद र्ोजना र मावसक खर्िको मावसक बााँडफााँड तथा वनकासा सीमा
फाराम(एकल कोष खाता प्रणाली सञ्र्ालन वनदेवशका, २०७२ अनसज र्ू ी १) अनसज ार तर्ार गनिपज दिछ । र्सरी पवहलो र्ौमावसकमा
श्रोतगत रूपमा (G०N, Reim. Loan, Reim Grant, Direct Payment Loan, Direct Payment Grant, Cash Loan,
Cash Grant) छजट्टाछजट्टै र Total मा Gon, Reim Loan, Reim Grant, Direct Payment, Cash Loan, Cash Grant
सम्मको पवहलो र्ौमावसकको जोड जम्मा र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
८
Second Trimester: र्ौमावसक विभाजन िावषिक कार्िक्रम, खररद र्ोजना र मावसक खर्िको मावसक बााँडफााँड तथा वनकासा
सीमा फारम (एकल कोष खाता प्रणाली सञ्र्ालन वनदेवशका, २०७२ अनसज र्ू ी १) अनसज ार तर्ार गनपिज दिछ । र्सरी दोश्रो
र्ौमावसकमा श्रोतगत रूपमा (GON, Reim Loan, Reim Grant, Direct Payment Loan, Direct Payment Grant,
Cash Loan, Cash Grant) छजट्टाछजट्टै र Total मा Gon, Reim Loan, Reim Grant, Direct Payment, Cash Loan,
Cash Grant सम्मको दोस्रो र्ौमावसकको जोड जम्मा र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
९
Third Trimester : र्ौमावसक विभाजन िावषिक कार्िक्रम, खररद र्ोजना र मावसक खर्िको मावसक बााँडफााँड तथा वनकासा वसमा
फारम (एकल कोष खाता प्रणाली सञ्र्ालन वनदेवशका, २०७२ अनसज र्ू ी १) अनसज ार गनिपज दिछ । र्सरी तेश्रो र्ौमावसकमा श्रोतगत
रूपमा (GON, Reim Loan, Reim Grant, Direct Payment Loan, Direct Payment Grant, Cash Loan, Cash
Grant) छजट्टाछजट्टै र Total मा Gon, Reim Loan, Reim Grant, Direct Payment, Cash Loan, Cash Grant सम्मको
तेस्रो र्ौमावसकको जोड जम्मा र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
१०
Annual Budget : र्समा तीनैिटा र्ौमावसकको श्रोतगत जोड जम्मागनिपज दिछ । Total मा Gon, Reim Loan, Reim Grant,
Direct Payment, Cash Loan, Cash Grant जवत सबैको वतनै र्ौमावसक जोड जम्मा र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
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अनसज ूर्ी-१३.१.२
Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP
Designated /Imprest Account No………………………………………

Designated /Imprest Account Ledger
J. V. No.

Value date

Description

1

2

3

Debit (DR)

NPR
4

Credit (CR)

USD

NPR
6

5
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Balance

USD
7

NPR
8

USD
9

Designated/Imperest Account तयार गने निनध

नस.न.ं
१
२
३
४
५

६
७
८
९
१०
११

नबबरण
Designated /Imprest Account No……: आर्ोजनाको नाममा खल
ज ेको डलर खाताको नम्बर लेख्नपज दिछ ।
Designated /Imprest Account Ledger : र्ो डलर बैङ्क खाता हो । र्ो खाता नेपाली मद्रज ामा पवन खोल्न सवकन्छ ।
र्समा डलरमा भएका सबै कारोबारहरुलाई गोश्वारा भौर्रको वसलवसलेबार नम्बर अनसज ार र्ढाउनज पदिछ ।
J. V. No. : र्समा गोश्वारा भौर्र नम्बर उल्लेख गनिपदिछ ।
Value date : र्समा कारोबारको Value Date उल्लेख गनपिज दिछ ।
Description : र्समा Advance प्राि, Direct Payment र Government Treasury Transfer प्रमख
ज कारोबारको
वििरणको रूपमा लेख्नपज दिछ । र्सका अवतररक्त NRB Adjustment बाट र Advance VS Documented बाट हुन गएको
विवनमर् नाफा िा नोक्सानलाई नेपाली मद्रज ामा मार समार्ोजन गरे को कारोिार समेत उल्लेख गनिपज दिछ ।
Debit(DR) NPR : नेपाली मद्रज ामा भएको Debit अङ्कलाई र्स महलमा र्ढाउनपज दिछ ।
Debit(DR) USD : USD मद्रज ामा भएको Debit अङ्कलाई र्स महलमा र्ढाउनपज दिछ ।
Credit(CR) NPR : नेपाली मद्रज ामा भएको Credit अङ्कलाई र्स महलमा र्ढाउनपज दिछ ।
Credit(CR) USD : USD मद्रज ामा भएको Credit अङ्कलाई र्स महलमा र्ढाउनपज दिछ ।
Balance NPR : नेपाली मद्रज ामा भएको Debit बाट Credit घटाएर राख्नपज दिछ ।
Balance USD : USD मद्रज ामा भएको Debit बाट Credit घटाएर राख्नपज दिछ ।
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अनसज र्ू ी १३.१.३
Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

Foreign Exchange Gain Loss Advance VS Documented Ledger
Advance
S.N
1

WA No
2

Documented
Amount

Amount

Value
Date

Rate

3

4

USD

NPR

5

6

Rate
7

USD

NPR

8

9

Documented as Per Advanced
Amount
Rate
USD
NPR
10
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11

12

Advance Vs
Documented
(Gain/ Loss) in
NPR
13

Cummulative Balance of
Advance Vs
Documented (Gain/
Loss)
14

Foreign Exchange Gain/ Loss Advance VS Documented/ Replenishment Ledger तयार गने निनध
नस.न.ं
१

२
३
४
५
६
७
८

९

१०

११

१२
१३

१४

नििरण
Foreign Exchange Gain/ Loss Advance VS Documented/ Replenishment Ledger : र्ो खाता Advance
VS Documented/Replenishment बाट हुने Exchange Gain/ Loss अवभलेख गने खाता हो । र्स खाताले र्स्तो Gain/
Loss गणना समेत गदिछ ।
WA No: र्समा कारोबार भएको Withdrawal No. लेख्नपज दिछ ।
Advance Value Date : Advance प्राि भएको Value Date लेख्नपज दिछ ।
Advance Rate: प्राि भएको Advance को नेपाली मद्रज ाको दर लेख्नपज दिछ ।
Advance Amount USD: USD मा प्राि भएको रकम लेख्नपज दिछ ।
Advance Amount NPR: Value Date मा NRB Designated A/c Or Impreset A/c मा USD जम्मा हुदाँ ाको रकम
लेख्नपज दिछ ।
Documented Rate: Documented हुदाँ ाको जम्मा नेपाली रकमलाई Document हुदाँ ाको जम्मा USD रकमले भाग गरे र
आउने दर लेख्नपज दिछ ।
Documented Amount USD: र्समा Documented हुदाँ ाको USD रकम लेख्नपज दिछ । जस्तै :USD 1000 (Per USD =
NPR 70) रु. ७०,०००/-, USD १५०० (Per USD=NPR. 80) को NPR = १,२०,०००/- र USD 2,000 (Per
USD=NPR.90) ले हुने NPR रु.१,८०,०००/- Advance प्राि भएकोमा USD 3,000 (Per USD=NPR.100) का दरले
Documented गदाि सबै Advance (Per USD=NPR. 100) का दरले Documented हुन्छ र अवन्तम Advance को USD
500 मार (Per USD=NPR. 100) का दरले Documented भएको भए र्समा USD. 3000 र NPR ३०००००।- हुन्छ ।
Documented Amount NPR: र्समा Documented हुदाँ ाको नेपाली मद्रज ा लेख्नपज दिछ । जस्तै :USD 1000 (Per USD =
NPR 70) रु. ७०,०००/-, USD १५०० (Per USD=NPR. 80) को NPR = १,२०,०००/- र USD 2,000 (Per
USD=NPR.90) ले हुने NPR रु. १,८०,०००/- Advance प्राि भएकोमा USD 3,000 (Per USD=NPR.100) का दरले
Documented गदाि सबै Advance (Per USD=NPR. 100) का दरले Documentd हुन्छ र अवन्तम Advance को USD
500 मार (Per USD=NPR. 100) का दरले Documented भएको भए पवन र्समा USD. 3000 र NPR ३०००००।- हुन्छ ।
Documented as Per Advanced Rate : र्समा Advance प्राि हुदाँ ा कजन दरमा हाल Documented हुने रकम वथर्ो सो
दर उल्लेख गनिपज दिछ । एउटा दरको Advance ले Documented गने रकम नपगज मे ा First in First Out (FIFO) Method बाट
त्र्स लगतैको Advance वलनपज दिछ । सो ले पवन पगज ेन भने क्रमश अको Advance लाई वलनपज दिछ ।जस्तै : USD 1000 (Per
USD = NPR 70) रु. ७०,०००/-, USD १५०० (Per USD=NPR. 80) को NPR = १,२०,०००/- र USD 2,000 (Per
USD=NPR.90) ले हुने NPR रु.१,८०,०००/- Advance प्राि भएकोमा USD 3,000 (Per USD=NPR.100) का दरले
Documented गदाि पवहलो दोश्रो सबै Advance (Per USD=NPR. 100) का दरले Documentd हुन्छ र अवन्तम Advance
को USD 500 मार (Per USD=NPR. 100) का दरले Documented हुन्छ ।
Documented as Per Advanced Amount NPR : र्समा नेपाली मद्रज ामा Advance अनसज ारको रकमलाई
जनाउनपज दिछ । मावथको उदाहरण अनसज ार Documented As per Advance = (1000*70=70000) NPR ७०,०००/- +
(1500*80=120000) NPR १,२०,०००/- + (500*90=45000) NPR ४५०००/- गरी जम्मा २३५०००।- हुन्छ ।
Documented as Per Advanced Amount USD : र्समा USD मद्रज ामा Advance अनसज ारको रकमलाई जनाउनपज दिछ ।
मावथको उदाहरण अनसज ार USD ३००० मार Documented हुन्छ ।
Advance Vs Documented (Gain/ Loss) in NPR :र्समा Advance VS Documented को Exchange Gain or
Loss उल्लेख गनपिज दिछ । मावथको उदाहरणमा NPR २३५०००।- Advance लाई NPR. ३०००००।- ले Documented गरे को
हुदाँ ा NPR ६५०००।-विवनमर् नाफा भएको छ ।
Cummulative Balance of Advance Vs Documented (Gain/ Loss) : विवनमर् नाफा िा नोक्सानलाई प्रत्र्ेक
Withdrawal अनसज ार जोड घटाउ गरी मौज्दात सवञ्र्ती वनकाल्दै जानपज दिछ ।
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अनसज र्ू ी १३.१.४
Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

Gain/ Loss (NRB Ajustment) Ledger
S.N.

NRB Ajustment Date

1

2

NRB Ajustment Gain
Amount
3

NRB Ajustment Loss
Amount
4
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Cumulative Gain/ Loss NRB Ajustment
5

Gain/ Loss (NRBAjustment) Ledger तयार गने निनध
वस.नं.
१
२
३
४
५

नििरण
Gain/ Loss (NRBAjustment) Ledger : र्समा Designated Account िा Imprest Account मा रहेको
USD को नेपाली मद्रज मा हुने उतार र्ढािले हुने Exchange Gain/ Loss लाई अवभलेख रावखन्छ ।
NRBAjustment Date : र्ो कजन अिवधमा गणना गररएको हो सो अिवधको अवन्तम वदन लेख्नपज दिछ ।
NRBAjustment Gain Amount : नाफा भए र्स महलमा लेख्नपज दिछ ।
NRBAjustment Loss Amount : नोक्सान भए र्स महलमा लेख्नपज दिछ ।
Cumulative Gain/ Loss NRBAjustment : अवघल्लो अिवधमा भएको नाफा नोक्सानको सवञ्र्ती र्स
अिवधमा भएको नाफा नोक्सानसाँग जोड घटाउ गरे र र्स अिवधसम्मको नाफा नोक्सानको सवञ्र्ती मौज्दात
वनकावलन्छ ।
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अनसज र्ू ी १३.१.५
Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

Total Gain/ Loss Ledger
S.N.

Date

Exchange Gain/ Loss Advance VS
Documented

NRB Adjustment Gain/ Loss
Amount

Total Gain\ Loss

Cumulative Total Gain/ Loss

1

2

3

4

5

6

Total
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Total Gain/ Loss Ledger तयार गने निनध
नस.न.ं
१
२
३
४
५
६

नििरण
Total Gain/ Loss Ledger : र्समा Foreign Exchange Gain/ Loss का दिज ै कारणहरु Advance VS
Documented र NRB adjustment को कारणले हुने विवनमर् नाफा नोक्सानलाई र्स खातामा अवभलेख जनाइन्छ ।
Date : कोरोबारको Date उल्लेख गनिपज दिछ ।
Exchange Gain/ Loss Advance VS Documented : र्समा Exchange Gain/ Loss Advance Vs
Documented खाताबाट र्स खातामा नाफा िा नोक्सानलाई सानपिज दिछ ।
NRBAdjustment Gain/ Loss Amount : र्समा NRBAdjustment Gain/ Loss Amount खाताबाट र्स खातामा
नाफा िा नोक्सानलाई सानिपज दिछ ।
Total Gain\ Loss : र्समा NRBAdjustment Gain/ Loss Amount र Exchange Gain/ Loss Advance VS
Documented जोड जम्मा गरी वहसाब गनपिज दिछ ।
Cumulative Total Gain/ Loss : अवघल्लो अिवधको Total Exchange Gain/ Loss को सवञ्र्वतसाँग र्स अिवधको
Total Exchange Gain/ Loss मा जोड घटाउाँ गरी वनकाल्नज पदिछ ।
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अनसज र्ू ी-१३.१.६
Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

Categorywise Expenditure Ledger

S.N.
1

Name of
First Trimester
Second Trimester
Third Trimester
Annual Expenditure
cost
Category1 Category2 Category3 Category4 Category5 Total Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 Category 5 Total Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 Category 5 Total Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 Category 5 Total
center
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29

Total
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Categorywise Expenditure Ledger तयार गने निनध
नस.नं.

नििरण

१ Department of ................ : Department of पछावडको खाली ठााँउमा आर्ोजना सञ्र्ालन गने विभागको नाम लेख्नज
पदिछ । जस्तै सडक विभाग अन्तगित सञ्र्ालन हुने आर्ोजनाका लावग Department of Road
२ ......................................... Project : Project भन्दा अगाडी रहेको खाली ठााँउमा आर्ोजनाको नाम लेख्नज पदिछ । जस्तै
सडक क्षेर विकास आर्ोजनाका लावग Road Sector Development Project
३ ..................................Grant No. .................. - NEP : र्स ठााँउमा Grant प्राि गनि गररएको Financing
Agreement/MOU number लेख्नज पदिछ । जस्तै ADB Grant No. 0284-NEP अनदज ानका लावग र्स्ता सम्झौता धेरै िटा
भएका छन भने क्रम वमलाएर लेख्नज पदिछ ।
४ ..................................Loan No. .................. - NEP : र्स ठााँउमा Loan प्राि गनि गररएको Financing
Agreement/MOU number लेख्नज पदिछ । जस्तै ADB Loan No. 0285-NEP ऋणका लावग र्स्ता सम्झौता धेरै िटा भएका
छन भने क्रम वमलाएर लेख्नज पदिछ ।
५ Categorywise Expenditure Ledger : र्ो खाताको नाम भएकोले अन्र् स्थानमा लेवखएको Font Size भन्दा ठूलो हुने गरी
पानाको विर्मा पने गरी लेख्नपज दिछ ।
६ Name of cost center: र्समा आर्ोजना अन्तगित रहेका विवभन्न Cost Center हरुको नाम लेख्नपज दिछ । र्सरी Cost center
हरुको नाम लेख्दा भरसक सबै िा कजनै Category वमल्नेगरी क्रमिि रूपमा वमलाएर लेख्नज पदिछ ।
७ First Trimester : र्समा पवहलो र्ौमावसकको खर्ि Category wise sub Ledger बाट सानपिज दिछ ।
८ Category1 : र्समा र्ौमावसकको पवहलो Category मा भएको भएको खर्ि Category wise sub Ledger बाट सानिपज दिछ ।
९ Category2 : र्समा र्ौमावसकको पवहलो Category2 मा भएको भएको खर्ि Category wise sub Ledger बाट सानिपज दिछ ।
१० Category3 : र्समा र्ौमावसकको पवहलो Category3 मा भएको भएको खर्ि Category wise sub Ledger बाट सानिपज दिछ ।
११ Category4 : र्समा र्ौमावसकको पवहलो Category4 मा भएको भएको खर्ि Category wise sub Ledger बाट सानिपज दिछ ।
१२ Category5 : र्समा र्ौमावसकको पवहलो Category5 मा भएको भएको खर्ि Category wise sub Ledger बाट सानिपज दिछ ।
१३ Total : सबैको Category खर्िको जोड जम्मा र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
१४ 2nd Trimester र 3rd Trimester मा माथी उल्लेख गरे जसरी नै र्समा दोश्रो र्ौमावसकको खर्ि सबै Category को छजट्टाछजट्टै
sub Ledger बाट सानपिज दिछ ।
१५ Anual Category Expenditure :र्समा तीनै िटा र्ौमावसकको खर्ि प्रत्र्ेक Category को छजट्टाछजट्टै जोड जम्मा गनपिज दिछ ।
१६ Category1 : र्समा तीन र्ौमावसकको खर्ि Category1 को खर्ि जोडजम्मा गनिपज दिछ ।
१७ Category2 : र्समा तीन र्ौमावसकको खर्ि Category2 को खर्ि जोडजम्मा गनिपज दिछ ।
१८ Category3 : र्समा तीन र्ौमावसकको खर्ि Category3 को खर्ि जोडजम्मा गनिपज दिछ ।
१९ Category4 : र्समा तीन र्ौमावसकको खर्ि Category4 को खर्ि जोडजम्मा गनिपज दिछ ।
२० Category5 : र्समा तीन र्ौमावसकको खर्ि Category5 को खर्ि जोडजम्मा गनिपज दिछ ।
२१ Total : सबै category को िावषिक जोड जम्मा र्स महलमा गनपिज दिछ ।
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अनसज र्ू ी-१३.१.७
Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

Categorywise Expenditure Sub Ledger

S. N.
1

First Month (Shrawan/Monsir/Chaitra)
Second Month (Bhadra/Pouse/Baishakh)
Third Month (Asoj/Magh/Jestha)
4rth Month (Katik/Falgun/Asadh)
Name of
Category Category Category Category Category
Category Category Category Category Category
Category Category
Category Category
Category
Category Category Category
cost center
Total
Total
Category 3
Total
Category 2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
4
5
1
3
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Total
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Total
26

Total of the Trimastre
Category Category
Category3 Category4 Category5 Total
1
2
27
28
29
30
31
32

Categorywise Expenditure Sub Ledger तयार गने निनध
नस.नं.

नििरण

१

Department of ................ : Department of पछावडको खाली ठााँउमा आर्ोजना सञ्र्ालन गने विभागको नाम लेख्नज
पदिछ । जस्तै सडक विभाग अन्तगित सञ्र्ालन हुने आर्ोजनाका लावग Department of Road
......................................... Project : Project भन्दा अगावड रहेको खाली ठााँउमा आर्ोजनाको नाम लेख्नज पदिछ । जस्तै
सडक क्षेर विकास आर्ोजनाका लावग Road Sector Development Project
..................................Grant No. .................. - NEP : र्स ठााँउमा Grant प्राि गनि गररएको Financing
Agreement/MOU number लेख्नज पदिछ । जस्तै ADB Grant No. 0284-NEP अनदज ानका लावग र्स्ता सम्झौता धेरै िटा
भएका छन भने क्रम वमलाएर लेख्नपज दिछ ।
..................................Loan No. .................. - NEP :र्स ठााँउमा Loan प्राि गनि गररएको Financing
Agreement/MOU number लेख्नज पदिछ । जस्तै ADB Loan No. 0285-NEP ऋणका लावग र्स्ता सम्झौता धेरै िटा भएका
छन भने क्रम वमलाएर लेख्नपज दिछ ।
Expenditure sub Ledger : र्ो खाताको नाम भएकोले अन्र् स्थानमा लेवखएको Font Size भन्दा ठूलो हुने गरी पानाको
बीर्मा पने गरी लेख्नज पदिछ ।
Name of cost center: र्समा आर्ोजना अन्तगित रहेका विवभन्न Cost Center हरुको नाम लेख्नपज दिछ । र्सरी Cost center
हरुको नाम लेख्दा भरसक सबै िा कजनै Category वमल्नेगरी क्रमिि रूपमा वमलाएर लेख्नपज दिछ ।
First Month (Shrawan/Monsir/Chaitra) : र्समा र्ौमावसकको पवहलो मवहनाको Category अनसज ारको खर्ि
राख्नपज दिछ । जस्तै : पवहलो र्ौमावसकका लावग श्रािण मवहना दोश्रो र्ौमावसकका लावग मवं सर मवहना र तेश्रो र्ौमावसकका लावग र्ैर
मवहनाको खर्ि लेख्नपज दिछ ।
Category1 : Category 1 को पवहलो र्ौमावसकका लावग श्रािण मवहना दोश्रो र्ौमावसकका लावग मवं सर मवहना र तेश्रो
र्ौमावसकका लावगर्ैर मवहनाको खर्ि लेख्नपज दिछ ।
Category2 : Category 2 को पवहलो र्ौमावसकका लावग श्रािण मवहना दोश्रो र्ौमावसकका लावग मंवसर मवहनार तेश्रो
र्ौमावसकका लावग र्ैर मवहनाको खर्ि लेख्नपज दिछ ।
Category3 : Category 3 को पवहलो र्ौमावसकका लावग श्रािण मवहना दोश्रो र्ौमावसकका लावग मंवसर मवहनार तेश्रो
र्ौमावसकका लावग र्ैर मवहनाको खर्ि लेख्नपज दिछ ।
Category4 : Category 4 को पवहलो र्ौमावसकका लावग श्रािण मवहना दोश्रो र्ौमावसकका लावग मंवसर मवहनार तेश्रो
र्ौमावसकका लावग र्ैर मवहनाको खर्ि लेख्नपज दिछ ।
Category5 : Category 5 को पवहलो र्ौमावसकका लावग श्रािण मवहना दोश्रो र्ौमावसकका लावग मवं सर मवहना र तेश्रो
र्ौमावसकका लावग र्ैर मवहनाको खर्ि लेख्नपज दिछ ।
Total : सबैको Category खर्िको जोड जम्मा र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Second Month (Bhadra/Poush/Baishakh) : र्समा मावथ उल्लेख गररए अनसज ारको खर्ि राख्नपज दिछ । जस्तै : पवहलो
र्ौमावसकका लावग भाद्र मवहना दोश्रो र्ौमावसकका लावग पौष मवहना र तेश्रो र्ौमावसकका लावग िैशाख मवहनाको खर्ि
लेख्नपज दिछ ।
Third Month (Asoj/Magh/Jestha) : र्समा मावथ उल्लेख गररए जसरी नै तेश्रो मवहनाको Category अनसज ारको खर्ि
राख्नपज दिछ । जस्तै : पवहलो र्ौमावसकका लावग असोज मवहना दोश्रो र्ौमावसकका लावग माघ मवहना र तेश्रो र्ौमावसकका लावग जेष्ठ
मवहनाको खर्ि लेख्नपज दिछ ।
4th Month (Katik/Falgun/Asadh) : र्समा मावथ उल्लेख गररए जसरी र्ौथो मवहनाको Category अनसज ारको खर्ि
राख्नपज दिछ । जस्तै : पवहलो र्ौमावसकका लावग कावतिक मवहना दोश्रो र्ौमावसकका लावग फाल्गनज मवहना र तेश्रो र्ौमावसकका लावग
आषाढ मवहनाको खर्ि लेख्नपज दिछ ।

२
३

४

५
६
७

८
९
१०
११
१२
१३
१४

१५

१६

240

नस.नं.

नििरण

१७

Total of the Trimester : र्ौमावसक अिवधको र्ारै मवहनाको जोड जम्मा गनपिज दिछ । र्समा पवहलो र्ौमावसकमा श्रािण, भाद्र,
आवश्वन र कावतिक, दोश्रो र्ौमावसकमा मंवसर, पौष, माघ र फाल्गणज तथा तेश्रो र्ौमावसकमा र्ैर, िैशाख, जेष्ठ र आषाढको खर्ि
Category Wise जोड जम्मा र्वकन गनिपज दिछ ।
Category1 : Category1 को पवहलो र्ौमावसकमा श्रािण, भाद्र, आवश्वन र कावतिक, दोश्रो र्ौमावसकमा मंवसर, पौष, माघ र
फाल्गणज तथा तेश्रो र्ौमावसकमा र्ैर, िैशाख, जेष्ठ र आषाढको खर्ि जोड जम्मा र्वकन गनिपज दिछ।
Category2 : Category2 को पवहलो र्ौमावसकमा श्रािण, भाद्र, आवश्वन र कावतिक, दोश्रो र्ौमावसकमा मंवसर, पौष, माघ र
फाल्गणज तथा तेश्रो र्ौमावसकमा र्ैर, िैशाख, जेष्ठ र आषाढको खर्ि जोड जम्मा र्वकन गनिपज दिछ ।
Category3 : Category3 को पवहलो र्ौमावसकमा श्रािण, भाद्र, आवश्वन र कावतिक, दोश्रो र्ौमावसकमा मंवसर, पौष, माघ र
फाल्गणज तथा तेश्रो र्ौमावसकमा र्ैर, िैशाख, जेष्ठ र आषाढको खर्ि जोड जम्मा र्वकन गनिपज दिछ ।
Category4 : Category4 को पवहलो र्ौमावसकमा श्रािण, भाद्र, आवश्वन र कावतिक, दोश्रो र्ौमावसकमा मंवसर, पौष, माघ र
फाल्गणज तथा तेश्रो र्ौमावसकमा र्ैर, िैशाख, जेष्ठ र आषाढको खर्ि जोड जम्मा र्वकन गनिपज दिछ ।
Category5 : Category5 को पवहलो र्ौमावसकमा श्रािण, भाद्र, आवश्वन र कावतिक, दोश्रो र्ौमावसकमा मवं सर, पौष, माघ र
फाल्गणज तथा तेश्रो र्ौमावसकमा र्ैर, िैशाख, जेष्ठ र आषाढको खर्ि जोड जम्मा र्वकन गनिपज दिछ ।
Total : पवहलो र्ौमावसकमा श्रािण, भाद्र, आवश्वन र कावतिक, दोश्रो र्ौमावसकमा मंवसर, पौष, माघ र फाल्गणज तथा तेश्रो
र्ौमावसकमा र्ैर, िैशाख, जेष्ठ र आषाढको खर्ि जोड जम्मा र्वकन गनिपज दिछ ।

१८
१९
२०
२१
२२
२३
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अनुसूची-१३.१.८
Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

Financial Statement
FY ...................(................AD)
Budget
S.N.
1

Cost
Center Gon
2

3

Reim.
loan
4

Direct Payment

Grant loan
5
6

Grant
7

Cash
loan
8

Grant
9

Release
Direct
Reim.
Payment
Total Gon
loan Grant loan Grant
10 11
12
13
14
15

Expenditure
Cash
loan
16

Total Gon

Grant
17

18

19

Reim.
loan
20

Direct Payment
Grant
21

loan
22

Cash

Grant loan Grant
23 24 25

Total Gon
26

27

Balance (Freeze)
Direct
Reim.
Cash
Payment
loan
Grant loan Grant loan Grant
28
29
30
31
32
33

Total

१. र्स Ledger मा cost center wise बजेट, वनकासा, खर्ि र बााँकी खल
ज ाउनज पदिछ ।
२. र्स Ledger मा नेपाल सरकारको स्रोत, शोधभनाि हुने अनदज ान िा ऋण, सोझै भक्त
ज ानीको ऋण िा अनदज ान र नगद तफि को ऋण िा अनदज ानमध्र्े विवनर्ोजन, वनकासा, खर्ि र बााँकी खल
ज ाइएको हुनपज दिछ ।
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Total
34

अनसज र्ू ी-१३.१.९
Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

Government line itemwise Expenditure Ledger

Name of
S.
cost
N.
center

1

2

21111

21112

21113

21114

21119

तिि

स्थानीय महङ् गी
ित्ता
ित्ता

नफल्ड
ित्ता

अधय
ित्ता

6

7

3

4

5

21121

21122

21123

पोिाक

खाद्याधन

और्धी
उपचार
खचा

8

9

10

22111

22112

22121

पानी तथा सचचार
िर िाडा
निजुिी महिि
ु
11

12

13

First Trimester
Recurent
22122 22211 22212
अधय
िाडा
14

Total
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22213 22311

22312

सचचािन
कायाािय
पिुपंक्षीहरुको
इधधन तथा ममात नबमा सम्बनधध
आहार
सम्िार
खचा
15

16

17

18

19

22313
पुस्तक
तथा
सामग्री
खचा
20

22314

22321
नननमात
इधधन सािाजननक
अधय
सम्पनत्तको
प्रयोजन ममात सम्िार
खचा
21
22

22411

22412

22511

22521

सेिा र
परामिा
खचा

अधय
सेिा
िल्ु क

कमाचारी
तानिम

उतपार्दन
सामग्री/
सेिा

23

24

25

26

अनजसूर्ी-१३.१.९

22522

22529

कायारःम
निनिध
खचा कायारःम खचा
27

28

22531

22611

22612

और्धी खररर्द

अनुगमन
मल्ू याङ् कन
खचा

भ्रमण
खचा

29

30

31

22613

22614 22711 Total

निनिष्ट व्यनक्त तथा अधय
चािु
निनिध
प्रनतनननध मण्डिको भ्रमण
तफाको
खचा
भ्रमण खचा
खचा
जम्मा
32

33

34

35

29111 29211 29221
जग्गा
खररर्द
36

29231

पुाँजीगत
ििन ििन
सुधार खचा
खररर्द ननमााण
ििन
37

38
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39

29311

29411

Capital
29511
29611

फननाचर
तथा
नफक्चसा

सिारी
साधन

मेिीनरी सािाजननक
औजार
ननमााण

40

41

42

43

29621
पाँज
ु ीगत
सध
ु ार खचा
सािाजननक
ननमााण
44

29711
पाँज
ु ीगत
अनस
ु धधान
तथा
परामिा
45

29712

Total

सफ्टिेयर
ननमााण र
खरीर्द खचा

पुाँजीगत
तफाको
जम्मा

46

47

Grand Total

Government line itemwise Expenditure Ledger तयार गने निनध
नस.नं.
नििरण
१ र्स खाताको सहार्क खाता तर्ार गररएको छै न । प्रत्र्ेक Cost Center बाट खर्िको फााँटिारी (म.ले.प.फा.नं. १३) प्राि गरी र्स
खातामा प्रत्र्ेक मवहना खर्ि र्ढाउनपज दिछ । र्सरी र्ढाएको वििरण अनसज ार र्ौमावसक तथा िावषिक वििरण र्ही मावसक
वििरणबाट एवककृ त गरी तर्ार गनपिज दिछ ।
२ र्समा नेपाल सरकार, आवथिक सङ्के त तथा िवगिकरण, २०६७ अनसज ार आर्ोजना अन्तगित हुने खर्िहरु मार रहेको र्ो खाता तर्ार
गनिपज दिछ ।
३ दईज िा सो भन्दा बढी बजेट उप शीषिकबाट आर्ोजना सञ्र्ालन हुने भए र्स्तो खाता ब.उ.शी.न.ं अनसज ार नै फरक फरक
राख्नपज दिछ । र्सरी फरक फरक बजेट उप शीषिकको खर्िलाई समेटेर र्ही ढााँर्ामा एवककृ त खाता राख्नपज दिछ । तर र्ालज र पाँजज ीगत
खर्िका ब.उ.शी.न.ं का लावग छजट्टै खाता राख्नपज दैन ।
४ र्ालजतफि र्ालज बजेट उपशीषिक लेख्नपज दिछ, भने पाँजज ीगततफि , पाँजज ीगतको ब.उ.शी.नं. लेख्नपज दिछ । दिज ै बजेट उपशीषिकको जम्मा
खर्ि जोडेर कूल खर्ि लेख्नपज दिछ ।
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Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

अनसज र्ू ी-१३.१.१०

Expenditure Ledger
First Trimester
Second Trimester
Third Trimester
Annual Expenditure
Name
S.
ReReDirect
Reof cost
Reimbersable Direct Payment
Cash
Direct Payment
Cash
Cash
Direct Payment
Cash
N.
Gon
Total Gon imbersable
Total Gon imbersable Payment
Total Gon imbersable
Total
center
Loan Grant Loan Grant Loan Grant
Loan Grant Loan Grant Loan Grant
Loan Grant Loan Grant Loan Grant
Loan Grant Loan Grant Loan Grant
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
13
14
15
16
17
18 19 20
21
22
23
24
25
26 27 28
29
30
31
32
33
34

Total
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Expenditure Ledger तयार गने निनध
नस.नं.

नििरण

१

Department of ................ : Department of पछाडीको खाली ठााँउमा आर्ोजना सञ्र्ालन गने विभागको नाम लेख्नज
पदिछ । जस्तै सडक विभाग अन्तगित सञ्र्ालन हुने आर्ोजनाका लावग Department of Road
......................................... Project : Project भन्दा अगावड रहेको खाली ठााँउमा आर्ोजनाको नाम लेख्नज पदिछ । जस्तै
सडक क्षेर विकास आर्ोजनाका लावग Road Sector Development Project
..................................Grant No. .................. - NEP : र्स ठााँउमा Grant प्राि गनि गररएको Financing
Agreement/MOU number लेख्नज पदिछ । जस्तै ADB Grant No. 0284-NEP अनदज ानका लावग र्स्ता सम्झौता धेरै िटा
भएका छन् भने क्रम वमलाएर लेख्नज पदिछ ।
..................................Loan No. .................. - NEP : र्स ठााँउमा Loan प्राि गनि गररएको Financing
Agreement/MOU number लेख्नज पदिछ । जस्तै ADB Loan No. 0285-NEP ऋणका लावग र्स्ता सम्झौता धेरै िटा भएका
छन भने क्रम वमलाएर लेख्नपज दिछ ।
Expenditure Ledger : र्ो खाताको नाम भएकोले अन्र् स्थानमा लेवखएको Font Size भन्दा ठजलो हुने गरी पानाको विर्मा
पने गरी लेख्नज पदिछ ।
Name of cost center: र्समा आर्ोजना अन्तगित रहेका विवभन्न Cost Center हरुको नाम लेख्नपज दिछ । र्सरी Cost center
हरुको नाम लेख्दा भरसक सबै िा कजनै Category वमल्ने गरी क्रमिि रूपमा वमलाएर लेख्नज पदिछ ।
First Month (Shrawan/Monsir/Chaitra) : र्समा र्ौमावसकको पवहलो मवहनामा भएको खर्ि रकमलाई श्रोतअनसज ार
वमलाएर लेख्नपज दिछ । र्सरी वमलाउाँदा जवत िटा Donor र श्रोत छन् सबैलाई क्रमश वमलाएर लेख्नपज दिछ । र्सरी लेख्दा पवहलो
र्ौमावसकका लावग श्रािण मवहनाको दोश्रो र्ौमावसकका लावग मंवसर मवहनाको र तेश्रो र्ौमावसकका लावग र्ैर मवहनाको खर्िलाई
राख्नपज दिछ ।
Gon : र्समा नेपाल सरकार श्रोतबाट प्राि पवहलो मवहनाको खर्िलाई लेख्नपज दिछ ।

२
३

४

५
६
७

८
९

१०

११

१२
१३

१४

Reim : र्समा पवहलो मवहनाको शोधभनाि हुने ऋण र अनदज ानतफि को खर्ि रकमलाई छजट्टाछजट्टै लेख्नपज दिछ । जस्तै विश्व बैङ्कको
सहार्तामा सञ्र्ावलत आर्ोजनाबाट शोधभनाि हुने ऋण प्राि हुने भए शोधभनाि हुने ऋणमा िा अनदज ान प्राि हुने भए अनदज ानतफि खर्ि
छजटाछजट्टै जनाउनज पदिछ (IDA Reim.Loan & IDA ReimGrant) ।
Direct Payment : र्स्तो रकम कोष तथा लेखा वनर्न्रक कार्ािलर्ले खर्ि वदएको रकम नभई दाताले भक्त
ज ानी गनिपज ने पक्षको
खातामा जम्मा गररवदएको िा Imprest or Designated Account बाट Dolor मा भक्त
ज ानी भएको रकम र्समा पदिछ । PCT or
PCU or EA or IA ले Cost center लाई जानकारी वदएपवछ र्स्तो रकमलाई Relese मा जनाउनपज दिछ । र्समा ऋण र
अनदज ानलाई छजट्टाछजट्टै महलमा जनाउनज पदिछ ।
Cash: Prefunding का रूपमा दाताले नेपाल सरकारलाई वदएको रकम नगद अनदज ान र ऋणका रूपमा विवभन्न Cost center लाई
सम्बवन्धत कोष तथा लेखा वनर्न्रक कार्ािलर्ले खर्ि गनि वनकासा वदन्छ । र्ौमावसकको पवहलो मवहनाको खर्िलाई नगद ऋण र
अनदज ानका रूपमा प्राि खर्िलाई र्स महलमा जनाउनपज दिछ । जस्तै: Global Fund को नगद ऋणमा सञ्र्ावलत कजनै आर्ोजनाका
लावग भएको खर्िलाई Cash Loan Global Fund भनेर जनाउनपज दिछ ।
Total : Gon, Reim Loan, Reim Grant, Direct Payment, Cash Loan, Cash Grant जवत सबैको जोड जम्मा र्स
महलमा राख्नपज दिछ ।
Second Month (Bhadra/Pouse/Baishakh) : र्समा मावथ उल्लेख गररए जसरी दाश्रो मवहनामा भएको खर्ि रकमलाई
श्रोतअनसज ार वमलाएर छजट्टाछजट्टै लेख्नपज दिछ । र्सरी वमलाउाँदा जवत िटा Donor र श्रोत छन् सबैलाई क्रमश वमलाएर लेख्नपज दिछ । र्सरी
लेख्दा पवहलो र्ौमावसकका लावग भाद्र मवहनाको दोश्रो र्ौमावसकका लावग पौष मवहनाको र तेश्रो र्ौमावसकका लावग िैशाख
मवहनाको खर्िलाई राख्नपज दिछ ।
Third Month (Asoj/Magh/Jestha) : र्समा मावथ उल्लेख गररए जसरी तेश्रो मवहनामा भएको खर्ि रकमलाई श्रोतअनसज ार
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१५

१६

१७
१८

१९

२०

२१

२२

२३

वमलाएर छजट्टाछजट्टै लेख्नपज दिछ । र्सरी वमलाउाँदा जवतिटा Donor र श्रोत छन् सबैलाई क्रमश वमलाएर लेख्नपज दिछ । र्सरी लेख्दा
पवहलो र्ौमावसकका लावग आवश्वन मवहनाको दोश्रो र्ौमावसकका लावग माघ मवहनाको र तेश्रो र्ौमावसकका लावग जेष्ठ मवहनाको
खर्िलाई राख्नपज दिछ ।
4rth Month (Katik/Falgun/Asadh): र्समा मावथ उल्लेख गररए जसरी र्ौथो मवहनामा भएको खर्ि रकमलाई श्रोतअनसज ार
वमलाएर छजट्टाछजट्टै लेख्नपज दिछ । र्सरी वमलाउाँदा जवतिटा Donor र श्रोत छन् सबैलाई क्रमश वमलाएर लेख्नपज दिछ । र्सरी लेख्दा
पवहलो र्ौमावसकका लावग कावतिक मवहनाको दोश्रो र्ौमावसकका लावग फाल्गनज मवहनाको र तेश्रो र्ौमावसकका लावग आषाढ
मवहनाको खर्िलाई राख्नपज दिछ ।
Total of the Trimastre: र्समा एक र्ौमावसकको Total रकमलाई र्समा रावखन्छ । र्स अन्तगित Gon, Reim Loan,
Reim Grant, Direct payment, Cash Loan, Cash Grand आवद श्रोतको श्रोतगत रूपमाएक र्ौमावसकको जम्मा गररन्छ ।
प्रत्र्ेक र्ौमावसकका लावग जोड जम्मा र्सको total ले जनाउाँछ ।
Gon : र्समा नेपाल सरकार श्रोतबाट प्राि र्ौमावसक अिवधको खर्िलाई लेख्नपज दिछ । र्समा र्ार मवहनाको नेपाल सरकार श्रोतको
जोड जम्मा र्समा लेख्नपज दिछ ।
Reim : र्समा र्ौमावसक अिवधको शोधभनाि हुने ऋणतफि को खर्ि रकमलाई लेख्नपज दिछ । जस्तै विश्व बैङ्कको सहार्तामा
सञ्र्ावलत आर्ोजनाबाट शोधभनाि हुने ऋण प्राि हुने भए शोधभनाि हुने ऋणमा खर्ि हुन्छ । र्समा IDA Reim.Loan भनी उल्लेख
गनिपज दिछ । र्स्ता दाता धेरै भए प्रत्र्ेकको लावगछजट्टै कोलम बनाई दाता वपच्छे नै Reim.Loan जनाउनपज दिछ ।
Reim : र्समा र्ौमावसक अबवधको शोधभनाि हुने अनदज ानतफि को खर्ि रकमलाई लेख्नपज दिछ । जस्तै विश्व बैङ्कको सहार्तामा
सञ्र्ावलत आर्ोजनाबाट शोधभनाि हुने अनदज ान प्राि हुने भए शोधभनाि हुने अनदज ानमा खर्ि हुन्छ । र्समा IDA Reim.Grantभनी
उल्लेख गनपिज दिछ । र्स्ता दाता धेरै भए प्रत्र्कको लावग छजट्टै कोलम बनाई दाता वपच्छे नै Reim.Grant जनाउनपज दिछ ।
Direct Payment : र्स्तो रकम कोष तथा लेखा वनर्न्रक कार्ािलर्ले खर्ि वदएको रकम नभई दाताले भक्त
ज ानी गनिपज ने पक्षको
खातामा जम्मा गररवदएको िा Imprest or Designated Account बाट Dolor मा भक्त
ज ानी भएको रकम र्समा पदिछ । PCT or
PCU or EA or IA ले Cost center लाई जानकारी वदएपवछ र्स्तो रकमलाई Release मा जनाउनपज दिछ ।
Cash: Prefunding का रूपमा दाताले नेपाल सरकारलाई वदएको रकम नगद अनदज ानका रूपमा विवभन्न Cost center लाई
सम्बवन्धत कोष तथा लेखा वनर्न्रक कार्ािलर्ले खर्ि वदन्छ । र्ौमावसकको र्ौमावसक अिवधको खर्िलाई नगद ऋणका रूपमा प्राि
खर्िलाई र्स महलमा जनाउनपज दिछ । जस्तै: Global Fund को नगद ऋणमा सञ्र्ावलत कजनै आर्ोजनाका लावग भएको खर्िलाई
Cash Loan Global Fund भनेर जनाउनपज दिछ ।
Cash : Prefunding का रूपमा दाताले नेपाल सरकारलाई वदएको रकम नगद अनदज ानका रूपमा विवभन्न Cost center लाई
सम्बवन्धत कोष तथा लेखा वनर्न्रक कार्ािलर्ले खर्ि वदन्छ । र्ौमावसक अिवधको खर्िलाई नगद अनदज ानका रूपमा प्राि खर्िलाई
र्स महलमा जनाउनपज दिछ । जस्तै: Global Fund कोनगद अनदज ानमा सञ्र्ावलत कजनै आर्ोजनाका लावग भएको खर्िलाई Cash
Grant Global Fund भनेर जनाउनपज दिछ ।
Total : Gon, Reim Loan, Reim Grant, Direct Payment, Cash Loan, Cash Grant जवत सबैको र्ौमावसक अिवधको
जोड जम्मा र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
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Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

अनसज र्ू ी-१३.१.११

Expenditure Sub Ledger
First Month (Shrawan/Monsir/Chaitra)
Second Month (Bhadra/Pouse/Baishakh)
Third Month (Asoj/Magh/Jestha)
4rth Month (Katik/Falgun/Asadh)
Total of the Trimastre
Name
S.
Direct
ReDirect
ReDirect
Direct
Direct
of cost Gon Reimbersable
Gon
Reimbersable
Reimbersable
N.
Payment
Cash
imbersable Payment
Cash
Total Gon imbersable
Payment
Cash
Payment
Cash
Payment
Cash
Total Gon
Total Gon
Total
center
Loan Grant Loan Grant Loan Grant Total
Loan Grant Loan Grant Loan Grant
Loan Grant Loan Grant Loan Grant
Loan Grant Loan Grant Loan Grant
Loan Grant Loan Grant Loan Grant
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
13 14
15 16
17
18 19 20
21 22
23 24
25
26 27 28
29 30
31 32
33
34 35 36
37 38
39 40
41
42

Total

249

Expenditure Sub Ledger तयार गने निनध
नस.नं.

नििरण

१

७

Department of ................ : Department of पछावड खाली ठााँउमा आर्ोजना सञ्र्ालन गने विभागको नाम लेख्नज पदिछ ।
जस्तै सडक विभाग अन्तगित सञ्र्ालन हुने आर्ोजनाका लावग Department of Road
......................................... Project : Project भन्दा अगावड रहेको खाली ठााँउमा आर्ोजनाको नाम लेख्नज पदिछ । जस्तै
सडक क्षेर विकास आर्ोजनाका लावग Road Sector Development Project
..................................Grant No. .................. - NEP : र्स ठााँउमा Grant प्राि गनि गररएको Financing Agreement
number लेख्नज पदिछ । जस्तै ADB Grant No. 0284-NEP अनदज ानका लावग र्स्ता सम्झौता धेरै िटा भएका छन भने क्रम
वमलाएर लेख्नज पदिछ ।
..................................Loan No. .................. - NEP : र्स ठााँउमा Loan प्राि गनि गररएको Financing Agreement
number लेख्नज पदिछ । जस्तै ADB Loan No. 0285-NEP अनदज ानका लावग र्स्ता सम्झौता धेरै िटा भएका छन भने क्रम
वमलाएर लेख्नज पदिछ ।
Expenditure Ledger : र्ो खाताको नाम भएकोले अन्र् स्थानमा लेवखएको Font Size भन्दा ठूलो हुने गरी पानाको विर्मा
पने गरी लेख्नज पदिछ ।
Name of cost center: र्समा आर्ोजना अन्तगित रहेका विवभन्न Cost Center हरुको नाम लेख्नपज दिछ । र्सरी Cost center
हरुको नाम लेख्दा भरसक सबै िा कजनै Category वमल्ने गरी क्रमिि रूपमा वमलाएर लेख्नज पदिछ ।
First Trimester : र्समा Expenditure sub Ledger को पवहलो र्ौमावसकको जोड जम्मालाई शीषिकगत रूपमा सानिपज दिछ ।

८

Gon : र्समा Expenditure sub Ledger को पवहलो र्ौमावसकको नेपाल सरकार श्रोततफि को जोड जम्मालाई सानपिज दिछ।

९

१२

Reim Loan .....Donor :र्समा Expenditure sub Ledger को पवहलो र्ौमावसकको शोधभनाि हुने ऋण श्रोततफि को जोड
जम्मालाई सानिपज दिछ ।
Reim Grant.....Donor : र्समा Expenditure sub Ledger को पवहलो र्ौमावसकको शोधभनाि हुने अनदज ान श्रोततफि को जोड
जम्मालाई सानिपज दिछ ।
Direct Payment ....Donor : र्समा Expenditure sub Ledger को पवहलो र्ौमावसकको सोझै भक्त
ज ानी श्रोततफि को जोड
जम्मालाई सानिपज दिछ ।
Cash Loan : र्समा Expenditure sub Ledger को पवहलो र्ौमावसकको नगद ऋणतफि को जोड जम्मालाई सानिपज दिछ ।

१३

Cash Grant : र्समा Expenditure sub Ledger को पवहलो र्ौमावसकको नगद अनदज ानतफि को जोड जम्मालाई सानिपज दिछ ।

१४
१५

Total : Gon, Reim Loan, Reim Grant, Direct Payment, Cash Loan, Cash Grant पवहलो र्ौमावसकको जोड जम्मा
र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Second Trimester: र्समा Expenditure sub Ledger को दोश्रो र्ौमावसकको जोड जम्मालाई शीषिकगत रूपमा सानिपज दिछ ।

१६

Gon : र्समा Expenditure sub Ledger को दोश्रो र्ौमावसकको नेपाल सरकार श्रोततफि को जोड जम्मालाई सानिपज दिछ ।

१७

२०

ReimLoan .....Donor : र्समा Expenditure sub Ledger को दोश्रो र्ौमावसकको शोधभनाि हुने ऋण श्रोत तफि को जोड
जम्मालाई सानिपज दिछ ।
Reim Grant.....Donor : र्समा Expenditure sub Ledger को दोश्रो र्ौमावसकको शोधभनाि हुने अनदज ान श्रोत तफि को जोड
जम्मालाई सानिपज दिछ ।
Direct Payment ....Donor : र्समा Expenditure sub Ledger को दोश्रो र्ौमावसकको सोझै भक्त
ज ानी श्रोत तफि को जोड
जम्मालाई सानिपज दिछ ।
Cash Loan : र्समा Expenditure sub Ledger को दोश्रो र्ौमावसकको नगद ऋणतफि को जोड जम्मालाई सानिपज दिछ ।

२१

Cash Grant : र्समा Expenditure sub Ledger को दोश्रो र्ौमावसकको नगद अनदज ानतफि को जोड जम्मालाई सानपिज दिछ ।

२
३

४

५
६

१०
११

१८
१९
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२२
२३
२४

Total : Gon, Reim Loan, Reim Grant, Direct Payment, Cash Loan, Cash Grant दोश्रो र्ौमावसकको जोड जम्मा
र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Third Trimester : र्समा Expenditure sub Ledger को तेश्रो र्ौमावसकको जोड जम्मालाई शीषिकगत रूपमा सानपिज दिछ ।
Gon : र्समा Expenditure sub Ledger को तेश्रो र्ौमावसकको नेपाल सरकार श्रोततफि को जोड जम्मालाई सानिपज दिछ।

२८

ReimLoan .....Donor : र्समा Expenditure sub Ledger को तेश्रो र्ौमावसकको शोधभनाि हुने ऋण श्रोत तफि को जोड
जम्मालाई सानिपज दिछ ।
Reim Grant.....Donor : र्समा Expenditure sub Ledger को तेश्रो र्ौमावसकको शोधभनाि हुने अनदज ान श्रोत तफि को जोड
जम्मालाई सानिपज दिछ ।
Direct Payment ....Donor : र्समा Expenditure sub Ledger को तेश्रो र्ौमावसकको सोझै भक्त
ज ानी श्रोत तफि को जोड
जम्मालाई सानिपज दिछ ।
Cash Loan : र्समा Expenditure sub Ledger को तेश्रो र्ौमावसकको नगद ऋण तफि को जोड जम्मालाई सानिपज दिछ ।

२९

Cash Grant : र्समा Expenditure sub Ledger को तेश्रो र्ौमावसकको नगद अनदज ानतफि को जोड जम्मालाई सानपिज दिछ ।

३०

३२

Total : Gon, Reim Loan, Reim Grant, Direct Payment, Cash Loan, Cash Grant तेश्रो र्ौमावसकको जोड जम्मा
र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Annual Expenditure : र्समा तीनै िटा र्ौमावसकको श्रोतगत जोड जम्मा गनपिज दिछ ।
Gon : नेपाल सरकार श्रोततफि को तीनै िटा र्ौमावसकको श्रोतगत जोड जम्मा गनपिज दिछ ।

३३

ReimLoan .....Donor : शोधभनाि हुने ऋण श्रोत तफि को तीनैिटा र्ौमावसकको श्रोतगत जोड जम्मा गनिपज दिछ ।

३४

Reim Grant.....Donor शोधभनाि हुने अनदज ान श्रोत तफि को तीनैिटा र्ौमावसकको श्रोतगत जोडजम्मा गनपिज दिछ ।

३५

Direct Payment ....Donor : सोझै भक्त
ज ानी श्रोत तफि को तीनैिटा र्ौमावसकको श्रोतगत जोड जम्मा गनिपज दिछ ।

३६

Cash Loan : नगद ऋण श्रोततफि को तीनै िटा र्ौमावसकको श्रोतगत जोड जम्मा गनपिज दिछ ।

३७

Cash Grant : नगद अनदज ान श्रोततफि को तीनै िटा र्ौमावसकको श्रोतगत जोड जम्मा गनपिज दिछ ।

३८

Total : Gon, Reim Loan, Reim Grant, Direct Payment, Cash Loan, Cash Grant जवत सबैको वतनै र्ौमावसक जोड
जम्मा र्स महलमा राख्नपज दिछ ।

२५
२६
२७

३१
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अनसज र्ू ी-१३.१.१२

Main Grant or Loan Ledger
Agreement date
Effective Date
Closing Date

Agreement Amount
Category
NPR USD SDR
1
2
3
4
Total

Request Amount
Disbursed Amount
Remaining Balance
Financing Loan
S.
Date Withdrawl Application No. Value dated Agrument or
For Advance
cetagory1
cetagory2
cetagory3
cetagory4
Total
cetagory1
cetagory2
cetagory3
cetagory4
Total
cetagory1
cetagory2
cetagory3
cetagory4
Total
N
No.
Grant NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR
1 2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Total

नस.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३

नििरण
Agreement date : र्समा दातृपक्षसाँग भएको सम्झौताको वमवत उल्लेख गनिपज दिछ ।
Effective Date : र्समा आर्ोजनाको Effective Date उल्लेख गनिपज दिछ । Effective Date पश्चात Withdrawal Application पठाउन सक्ने भएकोले र्ो Date लाई सम्झनजपदिछ ।
Closing Date : र्ो आर्ोजना सम्पन्न हुने Date हो । र्स Date अगावड नै शोधभनाि वलइ सक्नपज दिछ ।
Agreement Amount : र्समा कजल Agreement Amount एस वड आर सम्झौता वमवतमा सो एस वड आर बराबर अमेररकन डलर र नेपाली मद्रज ा प्रत्र्ेक Category को लावग कवत कवत बााँडफााँड भएको छ उल्लेख गनिपज दिछ ।
Category : र्समा प्रत्र्ेक Category को लावग कवत कवत बााँडफााँड भएको छ उल्लेख गनिपज दिछ ।
Date : गोश्वारा भौर्रको वमवत उल्लेख गनिपज दिछ ।
Withdrawl Application No. : Advance िा Documented का लावग पठाइएको Application को नम्बर वसलवसलेिार उल्लेख गनिपज दिछ ।
Value Dated : नेपाल राष्ट्र बैङ्कसाँग भएको कारोबारको वमवत िा दातासाँग भएको कारोबारको वमवत उल्लेख गनिपज दिछ ।
Financing Agreement No. : दातासाँग भएको Financing Agreement िा MOU No. लेख्नपज दिछ । र्वद दईज िा दईज भन्दा बढी Financing Agreement िा MOU भएका भए सबैको वििरण देवखने गरी
उल्लेख गनिज पदिछ ।
Loan or Grant : Loan Agreement साँग सम्बवन्धत कारोिार भए Loan र Grant साँग सम्बवन्धत कारोिार भए Grant उल्लेख गनिपज दिछ ।
Request Amount : र्स वभर Advance िा Documented/Replenishment का लावग आर्ोजनाले पठाएका सबै आिेदन अनजसारको रकम Advance भए Advance महलमा र Documented/
Replenishment भए कजन कजन Category को लावग पठाइएको हो सोही Category महलमा NPR, USD, SDR मा राख्नज पदिछ ।
Disbursed Amount : र्स वभर Advance िा Documented/ Replenishment का लावग आर्ोजनाले पठाएका दातृपक्षबाट Disbursed अनसज ारको रकम Advance भए Advance महलमा र Documented/
Replenishment भए कजन कजन Category को लावग पठाइएको हो सोही Category महलमा NPR, USD, SDR मा राख्नज पदिछ ।
Remaining Balance : र्स महलमा Request पठाएका मध्र्े Disbursed भएको घटाएर बााँकी रकमलाई जनज जनज Category को हो सोही Category मा र Advance भए Advance महलमा खल्ज ने गरी
Remaining Balance का रूपमा देखाउनज पदिछ ।
252
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अनसज र्ू ी-१३.१.१३

Subsidary Grant Ledger
Agreement Amount
Category
NPR USD
1
2
3
4
Total

Financing Agreement No.:
Types of Financing
Agreement date
Effective Date
Closing Date

SDR

Request Amount
Disbursed Amount
Remaining Balance
Withdrawl
Value
S.N Date Application
Advance
cetagory1
cetagory2
cetagory3
cetagory4
Total
cetagory1
cetagory2
cetagory3
cetagory4
Total
Advance
cetagory1
cetagory2
cetagory3
cetagory4
Total
dated
No.
NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51
52 53 54
55

Total

नस.नं.

नििरण
१ र्ो सहार्क खाता प्रत्र्ेक Financing Agreement का लावग तर्ार गनपिज दिछ । एउटै Financing Agreement वभर ऋण र अनदज ान रहेको छ भने पवन ऋणका लावग छजट्टै र अनदज ानका लावग छजट्टै
सहार्क खाता तर्ार गनिपज दिछ । तसथि र्ो खातामा अनदज ान िापतको रकम िा अनदज ानसाँग सम्बवन्धत Financing Agreement को कारोबारलाई उल्लेख गनपिज दिछ ।
२ र्समा उल्लेख गनपिज ने कजराहरु Main Grant/ Loan Ledger मा जसरी लेवखएको छ सोही अनसज ार गनपिज दिछ ।
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Department of ................
......................................... Project
..................................Loan No. .................. - NEP

अनसज र्ू ी-१३.१.१४

Subsidary Loan Ledger
Agreement Amount
Category
NPR USD
1
2
3
4
Total

Financing Agreement No.
Types of Financing
Agreement date
Effective Date
Closing Date

S.N Date
1

Withdrawl Value
Application No. dated

2

3

4

SDR

Request Amount
Disbursed Amount
Remaining Bal.
Advance
cetagory1
cetagory2
cetagory3
cetagory4
Total
cetagory1
cetagory2
cetagory3
cetagory4
Total
Advance
cetagory1
cetagory2
cetagory3
cetagory4
Total
NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR NPR USD SDR
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Total

नस.न.ं

नििरण
१ र्ो सहार्क खाता प्रत्र्ेक Financing Agreement का लावग छजट्टाछजट्टै तर्ार गनपिज दिछ । एउटै Financing Agreement वभर ऋण र अनदज ान रहेको छ भने पवन ऋणका लावग छजट्टै र अनदज ानका लावग छजट्टै
सहार्क खाता तर्ार गनिपज दिछ । तसथि र्ो खातामा अनदज ान िापतको रकम िा अनदज ानसाँग सम्बवन्धत Financing Agreement को कारोबारलाई उल्लेख गनपिज दिछ ।
२ र्समा उल्लेख गनपिज ने कजराहरु Main Grant/ Loan Ledger मा जसरी लेवखएको छ सोही अनसज ार गनपिज दिछ ।
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Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

अनसज र्ू ी-१३.१.१५

Release Ledger
First Trimester
Second Trimester
Third Trimester
Annual Release
Name of
Reimbrasable Direct Payment
Cash
Reim> Direct Payment
Cash
Reim> Direct Payment
Cash
Reim> Direct Payment
Cash
cost center Gon
Total Gon
Total Gon
Total Gon
Total
Loan Grant Loan Grant Loan Grant
Loan Grant Loan Grant Grant Loan
Loan Grant Loan Grant Grant Loan
Loan Grant Loan Grant Grant Loan
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
13
14
15
16 17 18 19 20
21
22
23
24 25 26 27 28
29
30
31
32 33 34

S.N.

Total
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Release Ledger तयार गने निनध
नस.न.ं
नििरण
१ Department of ................ : Department of को पछावड खाली ठााँउमा आर्ोजना सञ्र्ालन गने विभागको नाम लेख्नज
पदिछ । जस्तै सडक विभाग अन्तगित सञ्र्ालन हुने आर्ोजनाका लावग Department of Road
२ ......................................... Project : Project भन्दा अगावड रहेको खाली ठााँउमा आर्ोजनाको नाम लेख्नज पदिछ । जस्तै
सडक क्षेर विकास आर्ोजनाका लावग Road Sector Development Project
३ ..................................Grant No. .................. - NEP : र्स ठााँउमा Grant प्राि गनि गररएको Financing
Agreement/MOU number लेख्नज पदिछ । जस्तै ADB Grant No. 0284-NEP अनदज ानका लावग र्स्ता सम्झौता धेरै िटा
भएका छन भने क्रम वमलाएर लेख्नज पदिछ ।
४ ..................................Loan No. .................. - NEP : र्स ठााँउमा Loan प्राि गनि गररएको Financing
Agreement/MOU number लेख्नज पदिछ । जस्तै ADB Loan No. 0285-NEP ऋणका लावग र्स्ता सम्झौता धेरै िटा भएका
छन भने क्रम वमलाएर लेख्नज पदिछ ।
५ Release Ledger : र्ो खाताको नाम भएकोले अन्र् स्थानमा लेवखएको Font Size भन्दा ठजलो हुने गरी पानाको विर्मा पने गरी
लेख्नज पदिछ ।
६ Name of cost center: र्समा आर्ोजना अन्तगित रहेका विवभन्न Cost Center हरुको नाम लेख्नपज दिछ । र्सरी Cost center
हरुको नाम लेख्दा भरसक सबै िा कजनै Category वमल्ने गरी क्रमिि रूपमा वमलाएर लेख्नपज दिछ ।
७ First Trimester : र्समा Release sub Ledger को पवहलो र्ौमावसकको जोड जम्मालाई शीषिकगत रूपमा सानपिज दिछ ।
८ Gon : र्समा Release sub Ledger को पवहलो र्ौमावसकको नेपाल सरकार श्रोततफि को जोड जम्मालाई सानिपज दिछ ।
९ Reim. र्समा Release sub Ledger को पवहलो र्ौमावसकको शोधभनाि हुने ऋण र अनदज ान श्रोततफि को जोड जम्मालाई छजट्टाछजट्टै
सानिपज दिछ ।
ज ानी ऋण र अनदज ान श्रोततफि को जोड
१० Direct Payment: र्समा Release sub Ledger को पवहलो र्ौमावसकको सोझै भक्त
जम्मालाई छजट्टाछजट्टै सानिपज दिछ ।
११ Cash Loan : र्समा Release sub Ledger को पवहलो र्ौमावसकको नगद ऋण र अनदज ानतफि को जोड जम्मालाई छजट्टाछजट्टै
सानिपज दिछ ।
१२ Total : Gon, Reim Loan, Reim Grant, Direct Payment, Cash Loan, Cash Grant पवहलो र्ौमावसकको जोड जम्मा
र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
१३ Second Trimester र Third Trimester समेत र्सै गरी सानिज पदिछ ।
१४ Annual Release : र्समा तीनैिटा र्ौमावसकको श्रोतगत जोड जम्मा गनपिज दिछ ।
१५ Gon : नेपाल सरकार श्रोततफि को तीनै िटा र्ौमावसकको श्रोतगत जोड जम्मा गनपिज दिछ ।
१६ Reim. : शोधभनाि हुने ऋण र अनदज ान श्रोततफि को तीनै िटा र्ौमावसकको श्रोतगत छजट्टाछजट्टै रूपमा जोड जम्मा गनिपज दिछ ।
ज ानी ऋण र अनदज ान श्रोततफि को तीनै िटा र्ौमावसकको श्रोतगत छजट्टाछजट्टै रूपमा जोड जम्मा
१७ Direct Payment: सोझै भक्त
गनिपज दिछ ।
१८ Cash: नगद ऋण र अनदज ान श्रोततफि को तीनै िटा र्ौमावसकको श्रोतगत छजट्टाछजट्टै रूपमा जोड जम्मा गनिपज दिछ ।
१९ Total : Gon, Reim Loan, Reim Grant, Direct Payment, Cash Loan, Cash Grant जवत सबैको वतनै र्ौमावसकको
छजट्टछजट्टै जोड जम्मा र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
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Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

अनसज र्ू ी-१३.१.१६

Release Sub Ledger
First Month (Shrawan/Monsir/Chaitra)
Second Month (Bhadra/Pouse/Baishakh)
Third Month (Asoj/Magh/Jestha)
4rth Month (Katik/Falgun/Asadh)
Total of the Trimastre
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Reim.
Cash
Reim.
Cash
Reim.
Cash
Reim.
Cash
Reim.
Cash
Payment
Payment
Payment
Payment
Payment
Total Gon
Total Gon
Total Gon
Total Gon
Total
loan Grants loan Grants loan Grants
loan Grants loan Grants loan Grants
loan Grants loan Grants loan Grants
loan Grants loan Grants loan Grants
loan Grants loan Grants loan Grants
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
13
14
15
16
17
18 19 20
21
22
23
24
25
26 27 28
29
30
31
32
33
34 35 36
37
38
39
40
41
42

Name of
S.N.
cost center Gon
1

2

Total
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Release Sub Ledger तयार गने निनध
नस.न.ं
नििरण
१ Department of ................ : Department of पछावडको खाली ठााँउमा आर्ोजना सञ्र्ालन गने विभागको नाम लेख्नज
पदिछ । जस्तै सडक विभाग अन्तगित सञ्र्ालन हुने आर्ोजनाका लावग Department of Road
२ ......................................... Project : Project भन्दा अगावड रहेको खाली ठााँउमा आर्ोजनाको नाम लेख्नज पदिछ । जस्तै
सडक क्षेर विकास आर्ोजनाका लावग Road Sector Development Project
३ ..................................Grant No. .................. - NEP : र्स ठााँउमा Grant प्राि गनि गररएको Financing
Agreement/MOU number लेख्नज पदिछ । जस्तै ADB Grant No. 0284-NEP अनदज ानका लावग र्स्ता सम्झौता धेरै िटा
भएका छन भने क्रम वमलाएर लेख्नज पदिछ ।
४ .............Loan No. ............. - NEP : र्स ठााँउमा Loan प्राि गनि गररएको Financing Agreement/MOU number
लेख्नज पदिछ । जस्तै ADB Loan No. 0285-NEP ऋणका लावग र्स्ता सम्झौता धेरै िटा भएका छन भने क्रम वमलाएर लेख्नज
पदिछ ।
५ Release Sub Ledger : र्ो खाताको नाम भएकोले अन्र् स्थानमा लेवखएको Font Size भन्दा ठूलो हुने गरी पानाको विर्मा पने
गरी लेख्नज पदिछ ।
६ Name of cost center: र्समा आर्ोजना अन्तगित रहेका विवभन्न Cost Center हरुको नाम लेख्नपज दिछ । र्सरी Cost center
हरुको नाम लेख्दा भरसक सबै िा कजनै Category वमल्ने गरी क्रमिि रूपमा वमलाएर लेख्नज पदिछ ।
७ First Month (Shrawan/Mangsir/Chaitra) : र्समा र्ौमावसकको पवहलो मवहनामा भएको वनकासा रकमलाई श्रोत
अनसज ार वमलाएर लेख्नपज दिछ । र्सरी वमलाउाँदा जवत िटा Donor र श्रोत छन् सबैलाई क्रमश वमलाएर लेख्नपज दिछ । र्सरी लेख्दा
पवहलो र्ौमावसकका लावग श्रािण मवहनाको, दोश्रो र्ौमावसकका लावग मंवसर मवहनाको र तेश्रो र्ौमावसकका लावग र्ैर मवहनाको
वनकासालाई राख्नपज दिछ ।
८ Gon : र्समा नेपाल सरकार श्रोतबाट प्राि पवहलो मवहनाको वनकासालाई लेख्नपज दिछ ।
९ Reim. : र्समा पवहलो मवहनाको शोधभनाि हुने ऋण र अनदज ान तफि को वनकासा रकमलाई छजट्टाछजट्टै रूपमा लेख्नपज दिछ । जस्तै विश्व
बैङ्कको सहार्तामा सञ्र्ावलत आर्ोजनाबाट शोधभनाि हुने ऋण प्राि हुने भए शोधभनाि हुने ऋणमा वनकासा हुन्छ । र्समा IDA
Reim.Loan भनी उल्लेख गनिपज दिछ । र्स्ता दाता धेरै भए प्रत्र्ेकको लावग छजट्टै कोलम बनाई दाता वपच्छे Reim.Loan
जनाउनपज दिछ । अनदज ानको हकमा समेत र्सरी नै लेख्नज पदिछ ।
ज ानी गनिपज ने पक्षको
१० Direct Payment : र्स्तो रकम कोष तथा लेखा वनर्न्रक कार्ािलर्ले वनकासा वदएको रकम नभई दाताले भक्त
खातामा जम्मा गररवदएको िा Imprest or Dsingnited Accoutn बाट Dolor मा भक्त
ज ानी भएको रकम र्समा पदिछ । PCT or
PCU or EA or IA ले Cost center लाई जानकारी वदएपवछ र्स्तो रकमलाई Release मा जनाउनपज दिछ । ऋण र अनदज ान
रकमलाई छजट्टाछजट्टै राख्नज पदिछ ।
११ Cash Loan : Prefunding का रूपमा दाताले नेपाल सरकारलाई वदएको रकम नगद अनदज ानका रूपमा विवभन्न Cost center
लाई सम्बवन्धत कोष तथा लेखा वनर्न्रक कार्ािलर्ले वनकासा वदन्छ । र्ौमावसकको पवहलो मवहनाको वनकासालाई नगद ऋणका
रूपमा प्राि वनकासालाई र्स महलमा जनाउनपज दिछ । जस्तै: Global Fund को नगद ऋणमा सञ्र्ावलत कजनै आर्ोजनाका लावग
भएको वनकासालाई Cash Loan Global Fund भनेर जनाउनपज दिछ । ऋण र अनदज ान रकमलाई छजट्टाछजट्टै राख्नज पदिछ ।
१२ Total : Gon, Reim Loan, Reim Grant, Direct Payment, Cash Loan, Cash Grant जवत सबैको जोड जम्मा र्स
महलमा राख्नपज दिछ ।
१३ Second Month (Bhadra/Pouse/Baishakh) : पवहलो र्ौमावसकका लावग भाद्र मवहनाको दोश्रो र्ौमावसकका लावग पौष
मवहनाको र तेश्रो र्ौमावसकका लावग िैशाख मवहनाको वनकासालाई मावथ उल्लेख गररए जसरी नै राख्नपज दिछ ।
१४ Third Month (Asoj/Magh/Jestha) : पवहलो र्ौमावसकका लावग आवश्वन मवहनाको दोश्रो र्ौमावसकका लावग माघ
मवहनाको र तेश्रो र्ौमावसकका लावग जेष्ठ मवहनाको वनकासालाई मावथ उल्लेख गररए जसरी नै राख्नपज दिछ ।
१५ 4th Month (Katik/Falgun/Asadh): पवहलो र्ौमावसकका लावग कावतिक मवहनाको दोश्रो र्ौमावसकका लावग फाल्गनज
मवहनाको र तेश्रो र्ौमावसकका लावग आषाढ मवहनाको वनकासालाई मावथ उल्लेख गररए जसरी नै राख्नपज दिछ ।
१६ Total of the Trimester: र्समा एक र्ौमावसकको Total रकमलाई रावखन्छ । र्स अन्तगित Gon, Reim Loan, Reim
Grant, Direct payment, Cash Loan, Cash Grand आवद श्रोतको श्रोतगत रूपमा एक र्ौमावसकको जोड जम्मा गररन्छ ।
प्रत्र्ेक र्ौमावसकका लावग र्सरी नै जोड जम्मा गरी छजट्टाछजट्टै र्ौमावसक अनसज ारका खाताहरू तर्ार गनिज पदिछ ।
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अनसज र्ू ी-१३.१.१७

Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

Cash Grant/Loan Ledger
S.N.
1

Name of Cost
Center
2

Transfer to Ka-7-...
Date
Amount
5
6

Transfer to Ka-1-3
Date
Amount
7
8

Total Transfer
Amount
9

Cash Grant Expenditure
Date
Amount
10
11
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Cash Loan Expenditure
Date
Amount
12
13

Remaining Cash Balance
Grant
Loan
Total
14
15
16

Cash Grant/Loan Ledger तयार गने निनध

नस.न.ं
१
२
३

४

५
६
७
८
९
१०
११

नििरण
Cash Grant/Loan Ledger: नगद ऋण तथा अनदज ानमा सञ्र्ावलत आर्ोजनाहरुले र्ो खाता राख्नपज दिछ ।
Name of Cost Center: आर्ोजना अन्तगित नगद ऋण तथा अनदज ान श्रोतबाट खर्ि गने Cost Center हरुको नाम क्रमशः
वमलाएर राख्नपज दिछ ।
Transfer to Ka-7-.....: महालेखा वनर्न्रक कार्ािलर्का नाममा रहेको नेपाल सरकार ka-7... समहू का दाता अनसज ारको
खातामा Prefunding का रूपमा जम्मा हुन आएको नगद अनदज ान रकम र वमवत र्स खातामा वमवतको क्रम अनसज ार क्रमबि
रूपमा र्ढाउनपज दिछ ।
Transfer to Ka-1-3 : महालेखा वनर्न्रक कार्ािलर्का नाममा रहेको नेपाल सरकार ka-1-3 खातामा Prefunding का
रूपमा जम्मा हुन आएको नगद ऋण रकम र वमवत र्स खातामा वमवतको क्रम अनसज ार क्रमबि रूपमा र्ढाउनपज दिछ । ka-7...
समहज का दाता अनसज ारको खातामा नगद ऋण रकम जम्मा भएको रहेछ भने र्सै महलमा र्ढाउनज पदिछ ।
Total Transfer Amount : ka-7-... र ka-1-3 को जोड जम्मा र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Cash Grant Expenditure: आर्ोजना अन्तगितका विवभन्न Cost Center हरुले नगद अनदज ानका रूपमा गरे को खर्ि
रकम र्स महलमा र्ढाउनपज दिछ ।
Cash Loan Expenditure: आर्ोजना अन्तगितका विवभन्न Cost Center हरुले नगद रकम रूपमा गरे को खर्ि रकम र्स
महलमा र्ढाउनपज दिछ ।
Remaining Cash Balance: र्स महलमा नेपाल सरकार के न्द्रीर् खातामा जम्मा भएको रकम मध्र्े नगद ऋण र नगद
अनदज ानमा खर्ि भएर बााँकी भएको रकम उल्लेख गनिपज दिछ ।
Grant : Transfer to ka-7-... महलबाट Cash Grant Expenditure महलको रकम घटाएर बााँकी रहेको मौज्दात रकम
र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Loan: Transfer to ka-1-3 महलबाट Cash Loan Expenditure महलको रकम घटाएर बााँकी रहेको मौज्दात रकम र्स
महलमा राख्नपज दिछ ।
Total : Remaining Cash Balance Grant र Loan को जोड जम्मा र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
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अनसज र्ू ी-१३.१.१८

Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

Reimbrusment Ledger

S.N.

Name of
Cost Center

1

2

Reimbursable Expenditure
Date Grant Amount Loan Amount
3
4
5

Transfer to Ka-7-17
Date
Amount
6
7

Transfer to Ka7-15
Date
Amount
8
9
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Total Transfer
Amount

10

Reimbursement Remaining
Grant Amount Loan Amount Total Amount
11
12
13

Reimbursement Ledger तयार गने निनध
नस.न.ं
१
२
३
४
५
६
७

८

९
१०
११
१२
१३

नििरण
Reimbursement Ledger : शोधभनाि हुने ऋण तथा अनदज ानमा सञ्र्ावलत आर्ोजनाहरुले र्ो खाता राख्नज पदिछ ।
Name of Cost Center : आर्ोजना अन्तगित शोधभनाि हुने ऋण तथा अनदज ान श्रोतबाट खर्ि गने Cost Center हरुको नाम
क्रमश वमलाएर राख्नज पदिछ ।
Reimbursable Expenditure : आर्ोजना अन्तगितका विवभन्न आर्ोजनाहरुले शोधभनाि हुने ऋण तथा अनदज ानका रूपमा
भएको खर्ि रकम र्स महलमा र्ढाउनज पदिछ ।
Date : र्ढाएको खर्िको र्ौमावसक अनसज ारको वमवत र्ढाउनज पदिछ भने सरकारी कोषमा Transfer भएको हकमा Transfer
भएको वमवत र्ढाउनज पदिछ ।
Grant Amount : आर्ोजना अन्तगितका विवभन्न आर्ोजनाहरुले शोधभनाि हुने अनदज ानका रूपमा भएको खर्ि रकम र्स
महलमा र्ढाउनज पदिछ ।
Loan Amount : आर्ोजना अन्तगितका विवभन्न आर्ोजनाहरुले शोधभनाि हुने ऋणको रूपमा भएको खर्ि रकम र्स महलमा
र्ढाउनज पदिछ ।
Transfer to Ka-7-17 : महालेखा वनर्न्रक कार्ािलर्का नाममा रहेको नेपाल सरकार ka-7-17 खातामा जम्मा हुन आएको
शोधभनाि हुने अनदज ान रकम र वमवत र्स खातामा वमवतको क्रम अनसज ार क्रमबि रूपमा र्ढाउनज पदिछ । विपक्षीर् दाताका हकमा
सम्बवन्धत दाताको ka-7 समहू को खातामा जम्मा भएको रकम र्ढाउनज पदिछ ।
Transfer to Ka 7-15 : महालेखा वनर्न्रक कार्ािलर्का नाममा रहेको नेपाल सरकार ka-7-15 खातामा जम्मा हुन आएको
शोधभनाि हुने ऋण रकम र वमवत र्स खातामा वमवतको क्रम अनसज ार क्रमबि रूपमा र्ढाउनज पदिछ । विपक्षीर् दाताका हकमा
सम्बवन्धत दाताको ka-7 समहू को खातामा जम्मा भएको रकम र्ढाउनज पदिछ ।
Total Transfer Amount : ka-7-17 र ka-7-15 को जोड जम्मा र्स महलमा राख्नपज दिछ । विपक्षीर् दाताका हकमा
सम्बवन्धत दाताको ka-7 समहू को खातामा ऋण र अनदज ानको रकम जम्मा भएको रकम र्ढाउनज पदिछ
Reimbursement Remaining : र्स महलमा शोधभनाि हुने अनदज ान र ऋणबाट भएको खर्िमा नेपाल सरकार के न्द्रीर्
खातामा जम्मा भएको रकम घटाई बााँकी भएको रकम उल्लेख गनपिज दिछ ।
Grant Amount: र्स महलमा शोधभनाि हुने अनदज ानबाट भएको खर्िमा नेपाल सरकार के न्द्रीर् खातामा जम्मा भएको रकम
घटाई बााँकी भएको रकम उल्लेख गनिपज दिछ ।
Loan Amount: र्स महलमा शोधभनाि हुने ऋणबाट भएको खर्िमा नेपाल सरकार के न्द्रीर् खातामा जम्मा भएको रकम घटाई
बााँकी भएको रकम उल्लेख गनपिज दिछ ।
Total Amount: Reimbursement Remaining balance को Grant र Loan को जोड जम्मा र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
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अनसज र्ू ी-१३.१.१९

Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

Withdrawl Application Ledger
S.
N.

Date

1

2

S.
N.

Date

1

2

S.
N.

Date

1

2

Withdrawl
Application
No.
3

Request
for
Advance
4

Withdrawl
Application
No.
3

Request
for
Advance
4

Withdrawl
Application
No.
3

Request
for
Advance
4

Advance
received
5

Advance
received
5

Advance
received
5

Remaining
Request for
Advance
6

Remaining
Request for
Advance
6

Remaining
Request for
Advance
6

Request for Documented

Amount in 'NPR'
Remaining Request for Advance

Documented

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Total

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Total

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Total

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Request for Documented

Amount in 'USD'
Remaining Request for Advance

Documented

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Total

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Total

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Total

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Request for Documented

Amount in 'SDR'
Remaining Request for Advance

Documented

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Total

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Total

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Total

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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Withdrawal Application Ledger तयार गने निनध
नस.न.ं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

नििरण
Withdrawal Application Ledger NPR, USD र SDR का लावग Amount खल्ज ने गरी छजट्टाछजट्टै Format मा
राख्नपज दिछ ।
Date : गोश्वारा भौर्रको Date राख्नपज दिछ ।
Withdrawal Application No. : Withdrawal Application No. क्रमश: क्रम वमलाएर लेख्दै जानपज दिछ ।
Request for Advance : Advance माग गरे को रकम राख्नपज दिछ ।
Advance received : Advance प्राि भएको रकम र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Remaining Request for Advance : Advance माग गररएको तर प्राि हुन बााँकी रकमलाई र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Request for Documented/ Replenishment: Documented/ Replenishment का लावग अनरज ोध भएका रकम र्स
महलनमा राख्नपज दिछ ।
Category: Documented/ Replenishment का लावग कजन कजन Category मा कवत कवत रकम अनरज ोध गररएको हो सो
खल्ज ने गरी र्स महलनमा राख्नपज दिछ ।
Documented: Documented/ Replenishment का लावग अनरज ोध भएका रकम र्स महलनमा राख्नपज दिछ ।
Remaining Request for Advance: Advance बाट Documented/ Replenishment घटाउाँदा बााँकी रहेको रकम र्स
महलमा राख्नपज दिछ ।
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अनसज र्ू ी-१३.१.२०

Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

Withdrawal Application Control Register

S.No.

WA
No
1

Date
2

Particulars
3

Requested Amount in
USD
4

Total

265

T. No
5

Value Date
6

Disbursed
Exchange Rate
7

Equivalent Amount in NPR
8

Withdrawal Application Control Register तयार गने निनध
नस.न.ं
१

२
३
४
५
६
७
८
९
१०

नििरण
Withdrawal Application Control Register : Withdrawal Control Ledger आर्ोजनाबाट दाता समक्ष पठाइने
Withdrawal हरु के कसरी पठाइएका छन् के कसरी Disbursed भएकाछन र के कवत Disburse हुन बााँकी रहेका छन\ भन्ने
विषर् जानकारी वदने तथा सो मावथ वनर्न्रण गने खाता हो ।
WA No. : सबै WA Application No. वसलवसलेिार रूपमा वमलाएर लेख्नपज दिछ ।
WA Date : WA Application हरु कजन कजन वमवतका हुन वसलवसलेिार रूपमा वमलाएर लेख्नपज दिछ ।
Particulars : WA Application के का लावग पठाइएको हो सो कजरा उल्लेख गनपिज दिछ । र्समा Advance,
Documented/Replenishment र Advance and Documented/Replenishment हुन्छ ।
Request Amount in USD : Withdrawal application मा कवत रकमको लावग Request गररएको हो सो रकम र्स
महलमा USD मा उल्लेख गनपिज दिछ ।
Disbursed : प्राि भएको Advance िा Document/ Replenishment िा दिज ै र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
T. No : Advance प्राि हुदाँ ा िा Document/ Replenishment िा दिज ै हुदाँ ा दातृपक्षबाट वदएको कारोबार सङ्के त नम्बर
र्समा उल्लेख गनपिज दिछ ।
Value Date : Advance प्राि हुदाँ ा िा Document/ Replenishment िा दिज ै हुदाँ ा दातृपक्षबाट वदएको कारोबारको Value
Date र्समा उल्लेख गनिपज दिछ ।
Exchange Rate : Advance प्राि हुदाँ ा िा Document/ Replenishment िा दिज ै हुदाँ ा दातृपक्षबाट वदएको कारोबार
Exchange Rate र्समा उल्लेख गनिपज दिछ ।
Equivalent Amount in NPR : Advance प्राि हुदाँ ा िा Document/ Replenishment िा दिज ै हुदाँ ा दातृपक्षबाट
वदएको कारोबारको नेपाली मद्रज ामा आउने रकम र्समा उल्लेख गनपिज दिछ ।
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अनुसच
ू ी १३.२
नित्तीय अनुगमन प्रनतिेर्दन
(Financial Monitoring Reports) मा प्रयोग हुने फारामहरु
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अनुसूची-१३.२.१
………….Trimester FMR

Financial Monitoring Report
Government of Nepal
Ministry of …………………….
Department of ……………..
……………………………….Project

Statements of Sources and Uses of Funds
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
Amount in NPR

Description

Schedule
No.

Cumulative
up to FY
…………….

Reporting Fiscal Year- .......
1st Trimester

Budget Allocation
A. Opening Cash/Bank Balance
I

Cash balance of Previous Trimester

1

I

B. Receipts
Benificiary Contribution/ NGO's/ INGO's Contribution

1

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

DDC/ Municipality/ VDC/ Road Board Nepal ect.
Contribution
GON Fund
Reimbursable (1st Doner Name)
Reimbursable (2nd Doner Name)
Cash Grant/ Loan (1st Doner Name)
Cash Grant/ Loan (2nd Doner Name)
Transfer to Treasury and Direct Payment from
Designated Account (yet to be documented)

1
1
1
1
1
1

IX

……………………... Fund (1st Doner Name)
……………………... Fund (2nd Doner Name)

1
1
1

X

UN Advanced

1

C. Total Available Fund (A+B)
Uses of Funds
Category name
I
II
Category name

3A
3A
269

0th Trimester

3rd Trimester

Year to date

Cumulative to Date

III

Category name

3A

IV

Category name

3A

V

Category name

3A

VI

Expenses as per UN Agreement

3A

D. Total Uses of Funds
E. Unspent balance at the end of FY ..........
F. Total (D+E)
G. Closing Cash Balance (C-F)
Statement of Designated /Imprest Account

S.N

Description

Schedule
no

1

Opening Cash Balance

2

Add :- Fund received from donor...........

4

3

4

5

Total Cash available (1+2)
Less : Transfer to GON Treasury from Designated
Account
Less : Payment from Designated Account

6

Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Bank Adjustment

4

7

Closing balance (3-4-5+6)

4

Cumulative
up to Last
FY.........

Reporting FY........
1st Trimester

2nd Trimester

3rd Trimester

4

Opening Cummulative Exchange Gain/ Loss
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Advance Vs
Documented
8

Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Bank Adjustment
Total Exch.Gain/ Loss (NRB Adjustment & Advance
vs Docu.

9

4

Actual Closing Advance Balance (7-8)

(…………………..)
Name……………..
Account Officer
PCT/PCU
Project Name

(…………………..)
Name…………..
Project Coordinator
PCT/PCU
Project Name
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Cumulative to date
Year to Date

अनस
ु च
ू ी-१३.२.२
………….Trimester FMR
Schedule No.-1

Financial Monitoring Report
Department of …………………..
………………………………….Project

Supplement of Summary of Sources
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
Supplement of Summary of Sources and Uses of Funds

Description

I
II

III

IV

Benificiary Contribution/ NGO's/ INGO's Contribution
DDC/ Municipality/ VDC/ Road Board Nepal ect. Contribution
DDC Contribution
Municipality Contribution
Road Board Nepal Contribution
VDC Contribution
Hospital Devt. Committee Contribution
Other Contribution
GON Fund
Unspent balance at the end of the year............
Total GON Fund
Reimbursable ………… Doner 1st
Reimbursable Grant ………. Doner 1st
Unspent balance at the end of the year............
Transfer to GON Treasury (KA-7-17) From DA/ Imprest Acc.
Reimbursable Loan ………. Doner 1st
Unspent balance at the end of the Year
Transfer to GON Treasury (KA-7-15) From DA/ Imprest Acc.
Reimbursable ………… Doner 2nd
Reimbursable Grant ………. Doner 2nd
Unspent balance at the end of the Year....
Transfer to GON Treasury (KA-7-17) From DA/ Imprest Acc.
Reimbursable Loan ………. Doner 2nd
Unspent balance at the end of the Year
Transfer to GON Treasury (KA-7-15) From DA/ Imprest Acc.

Schedule
no

Reporting FY........
Cumalative of FY.....

Cumulative to Date
1st
Trimester

1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
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2nd
Trimester

3rd Trimester

Year to date

V

VI

VI

VII

VIII

Total IDA Fund ( Reimbursable )
Transfer to GON Treasury (KA-7-17) From DA/ Imprest Acc.
Cash Grant………. Doner 1st
Unspent balance at the end of the year............
Remaining Balance -Cash Grant on Govt. Treasury First Donor
Transfer to GON Treasury (KA-7-15) From DA/ Imprest Acc.
Cash Loan ………. Doner 1st
Unspent balance at the end of the year............
Remaining Balance -Cash Loan on Govt. Treasury First Donor
Transfer to GON Treasury (KA-7-17) From DA/ Imprest Acc.
Cash Grant………. Doner 2nd
Unspent balance at the end of the year............
Remaining Balance -Cash Grant on Govt. Treasury Second Donor
Transfer to GON Treasury (KA-7-15) From DA/ Imprest Acc.
Cash Loan ………. Doner 2nd
Unspent balance at the end of the year............
Remaining Balance -Cash Loan on Govt. Treasury Second Donor
Total Remaining Balance-Cash Loan and Grant
Documented/ …………… Fund
Transfer to GON Treasury (KA-7-17) From DA/ Imprest Acc.
Transfer to GON Treasury (KA-7-15) From DA/ Imprest Acc.
Payment from Designated Account (Direct Payment)
Fund Transfer From Desinated Account
Total Transfer From DA/ Imprest Account but yet to be documented.
Transfer to Treasury and Direct Payment from Designated Account (yet
to be documented)
Documented in Project Period donor...
Documented donor..........
Total Documented Amount

1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A

1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A

UN Advanced
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………….Trimester FMR
Schedule No. 1 A
Department of …………………..
………………………………….Project

Statement of Release
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

273

Total Release
...... Grant

Total

Direct

Cash

Reim

...... Credit

Direct

Cash

Benificiar
y
Contribut
ion/
NGO's/
INGO's
Contribut
ion

DDC/
Municipa
lity/
VDC/
GON
Road
Counter
Board
part
Nepal
ect.
Contribu
tion

Reim

Total

Direct

Cash

Reim.

...... Credit

Direct

Cash

Benificiar
y
Contribut
ion/
NGO's/
INGO's
Contribut
ion

3rd Tri. Release
DDC/
...... Grant
Municipa
lity/
VDC/
GON
Road
Counter
Board
part
Nepal
ect.
Contribu
tion

Reim.

Total

Direct

Cash

Reim.

...... Credit

Direct

Cash

Benificiar
y
Contribut
ion/
NGO's/
INGO's
Contribut
ion

2nd Tri. Release
DDC/
......Grant
Municipa
lity/
VDC/
GON
Road
Counter
Board
part
Nepal
ect.
Contribu
tion

Reim.

Total

Direct

Cash

Reim.

...... Credit

Direct

Cash

Reim.

Benificiar
y
S. Name of Contribut
No
Cost
ion/
.
Center
NGO's/
INGO's
Contribut
ion

1st Tri. Release
DDC/
...... Grant
Municipa
lity/
VDC/
GON
Road
Counter
Board
part
Nepal
ect.
Contribu
tion

अनसज र्ू ी-१३.२.४
………….Trimester FMR
Schedule No.-2

Financial Monitoring Report
Department of …………………..
………………………………….Project

Financial Statements
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY

S.
No.

Name of
Cost
Center

Benificiary
Contribution/
NGO's/
INGO's
Contribution

DDC/
Municipality/
VDC/ Road
Board Nepal
ect.
Contribution

Budget
........... Grant

Release
DDC/
.............. Grant
.............. Credit
Benificiary
Municipality
Contribution/
GON
/ VDC/ Road
GON
Total
NGO's/
Counterpart Reim. Cash Direct Reim. Cash Direct
Board Nepal Counterpart Reim. Cash Direct Reim. Cash Direct
INGO's
ect.
Contribution
Contribution
............... Credit
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अनसज र्ू ी-१३.२.४
………….Trimester FMR
Schedule No.-2

Expenditure
DDC/
............. Grant
Benificiary
Municipality
Contribution
/ VDC/ Road
GON
Total
/ NGO's/
Board Nepal Counterpart Reim. Cash Direct
INGO's
ect.
Contribution
Contribution

................ Credit

Reim.

Cash

Direct

Total

275

Balance
DDC/
..................... Grant
Benificiary
Municipality
Contribution
/ VDC/ Road
GON
/ NGO's/
Board Nepal Counterpart Reim. Cash Direct
INGO's
ect.
Contribution
Contribution

................. Credit

Reim.

Cash

Direct

Total

अनजसर्ू ी-१३.२.५
………….Trimester FMR
Schedule No. 3

Financial Monitoring Report
Department of …………………..
………………………………….Project

Statements of Expenditure
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY

10

11

16

17

18

19

Total Expenditure
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20

25

26

Total Expenditure

27

28

29

34

35

36

37

Direct

Cash

.......... Credit

Reim.

DDC/
Municipal
Release
Tot
ity/ VDC/
Amount
al GO
Road
- GON
N
Board
Counter
Nepal ect.
part
Contribut
ion
30 31
32
33

...........
Grant

Direct

GON

Reim.

Direct

Cash

........... Credit

Reim.

DDC/
Municipal
Release
Tot
ity/ VDC/
Amount
al GO
Road
- GON
N
Board
Counter
Nepal ect.
part
Contribut
ion
21 22
23
24

Direct

GON

........
Grant

Reim.

Direct

.......... Credit

Cash

DDC/
Municipal
Release
Tot
ity/ VDC/
Amount
al GO
Road
- GON
N
Board
Counter
Nepal ect.
part
Contribut
ion
12 13
14
15

3rd Tri. Expenditure

Reim.

9

GON

..........
Grant

Direct

8

Direct

7

Cash

Reim.

............. Credit

Direct

DDC/
S.
Budg
Municipal
Name of Cost
Release
No
et
ity/ VDC/
Center
Amount
.
Head GO
Road
- GON
N
Board
Counter
Nepal ect.
part
Contribut
ion
1
2
3
4
5
6

2nd Tri. Expenditure

Reim.

GON

...........
Grant

Reim.

1st Tri. Expenditure

38

Tot
al

39

अनस
ु च
ू ी-१३.२.६
Schedule No. 3A

Financial Monitoring Report
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Grant no……...NEP/……………………...Loan no…………………………...)
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY

Statements of Expenditure (Categorywise)
Amount in NPR
Name of
Category Category Category Category
Category Category Category Category
Category Category Category Category
Category Category Category Category
S.N.
cost
Total
Total
Total
Total
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
center
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20
22
24
25
26
27
29

Total
277

अनुसच
ू ी-१३.२.७

Financial Monitoring Report

Schedule No. 3 B
Department of …………………..
………………………………….Project

Statements of Expenditure (Government Line Itemwise)
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY

First Trimester
Recurent
21111 21112

S.
N.

1

Name
of cost
center तिि स्थानीय
ित्ता

2

3

4

21113

21114 21119 21121

महंगी
ित्ता

नफल्ड
ित्ता

5

6

21122

21123

22111

22112

22121

और्धी
अधय
पानी तथा संचार
पोिाक खार्द्याधन उपचार
िर िाडा
ित्ता
निजुिी महिुि
खचा

7

8

9

10

11

12

13

22122

22211

22212

22213

अधय
िाडा

सचचािन
इधधन तथा ममात बीमा
सम्िार

14

15

16

17

22311

22312

Capital
22313

22314

22321

22411

22412

22511

22521

22522

22529

22531

22611

22612

22613

22614

निनिष्ट
नननमात
व्यनक्त
पुस्तक
सािाजननक
कायाा िय
ईधधन
सेिा र
निनिध
अनुगमन
तथा
अधय
पिुपंक्षीहरुको तथा
सम्पनत्तको
अधय सेिा कमाचारी उतपार्दन कायारःम
और्धी
भ्रमण
सम्बनधध
अधय
परामिा
कायारःम
मूल्यांकन
प्रनतनननध भ्रमण
आहार
सामाग्री
ममात
िुल्क तानिम सामाग्री/सेिा खचा
खररर्द
खचा
खचा
प्रयोजन
खचा
खचा
खचा
मण्डिको खचा
खचा
सम्िार
भ्रमण
खचा
खचा
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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22711

Total

29111

29211

29221

29231

चािु
निनिध
तफा को
खचा
जम्मा

जग्गा
खररर्द

ििन
खररर्द

ििन
ननमाा ण

पुाँजीगत
फननाचर
सुधार
सिारी
तथा
खचा
साधन
नफक्चसा
ििन

36

37

38

34

35

39

29311

40

29411

41

29511

29611

29621

29711

29712

Total

Grand
Total

पुाँनजगत पुाँजीगत सफ्टिेयर
पूजीगत
मेिीनरी सािाजननक सुधार खचा अनुसधधान ननमाा ण र
तफा को
औजार ननमाा ण सािाजननक तथा
खरीर्द
जम्मा
ननमाा ण परामिा
खचा
42

43

44

45

46

47

48

अनसज र्ू ी-१३.२.८
………….Trimester FMR
Schedule No. 4

Financial Monitoring Report

Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Grant no……...NEP/……………………...Loan no…………………………...)
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
Statement of Designated Account/Imprest Account
Amount in NPR
Particulars

Cumulative up to
FY......

Reporting FY ………………………………….
1st Trimester
2nd Trimester
3rd Trimester

Year to date

Cumulative to Date

Remarks

Opening Cash Balance
Add : Receipt of Funds
Total Cash Balance
Less : Transfer to GON Treasury from Special Account
Less: Direct Payment from Designated Account
Exchange Gain/ Loss (+/-) NR Bank Adjustment
Closing Designated Account Balance at the end of Reporting Period
Add : Fund Claimed with IDA but yet to be accounted
Total Expected Balance
In USD
Particulars

Cumulative up to FY
…………….

1st Trimester

Reporting FY ……………………..
2nd Trimester
3rd Trimester

Opening Cash Balance
Add : Receipt of Funds
Total Cash Balance
Less : Transfer to GON Treasury from Special Account
Less: Direct Payment from Designated Account
Exchange Gain/ Loss (+/-) NR Bank Adjustment
Closing Designated Account Balance at the end of Reporting Period
Add : Fund Claimed with IDA but yet to be accounted
Total Expected Balance
CASH REQUIREMENT PROJECTION
Particulars
Total Expenditure (Reim.& DA) of 2nd Trimester FY……….
……………….Grant no………..-NEP)

NRs

279

USD

Year to date

Cumulative to Date

Remarks

………………Credit no…………...-NEP)
Direct Payment from DA of 2nd Trimester FY ……………………………
……………….Grant no………..-NEP)
………………Credit no…………...-NEP)
Total Expenditure of Last FY ……………………. yet to be transfer to GON Account
……………….Grant no………..-NEP)
……………….Credit no…………...-NEP)
Outstanding expenditure yet to be transferred
……………….Grant no………..-NEP)
……………….Credit no…………...-NEP)
Cash Projection (3rd Trimester of FY ……………………..)
Total Cash Requirements as of 1st & 2nd Trimester of FY …………………..
Less : Expected Closing Balance
Net Cash Requirement from ……..donar
Note :1.Total Cash Required Amount is calculated @ 1USD=Nrs………. dated 14 March …………...(Last day of current Trimester)
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Financial Monitoring Report

अनस
ु च
ू ी-१३.२.९
Schedule No. 5
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Grant no……...NEP/……………………...Loan no…………………………...)
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY

Statement of Cash Withdrawal (Disbursement)
NPR

S. No.

Particular

1
1
2

2
Cumulative as of Last FY ………..
Reporting Period FY ………….

3
4

Sub Total of
Cumulative as of Reporting Period

W/A
No.

Value
Date

Advance

3

4

5

1
6

2
7

Disbursed
Categories
3
4
8
9

Total
10

Net Advance
Balance (4-9)
11

USD

1
2

Cumulative as of Last FY ………..
Reporting Period FY ……….

3
4

Sub Total of
Cumulative as of Reporting Period

SDR

1
2

Cumulative as of Last FY ………..
Reporting Period FY ………….

3
4

Sub Total of
Cumulative as of Reporting Period

281

अनसज र्ू ी-१३.२.१०
………….Trimester FMR
Schedule No. 5 A

Financial Monitoring Report
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Grant no……...NEP)

Summary of Cash Withdrawal (Disbursement)
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
NPR
S.
No.

Particular

1
1
2

2
Cumulative as of Last FY ………..
Reporting Period FY ………….

3
4

Sub Total of
Cumulative as of Reporting Period

W/A No.

Value Date

3

4

Advance
5

1
6

2
7

Disbursed
Categories
3
8

4
9

Total
10

Net Advance
Balance (4-9)
11

USD

1
2

Cumulative as of Last FY ………..
Reporting Period FY ……….

3
4

Sub Total of
Cumulative as of Reporting Period

SDR

1
2

Cumulative as of Last FY ………..
Reporting Period FY ………….

3
4

Sub Total of
Cumulative as of Reporting Period

-
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अनसज र्ू ी-१३.२.११
………….Trimester FMR
Schedule No. 5 B

Financial Monitoring Report
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Loan no……...NEP)
IDA Credit No.: .......-NEP and 5002 NEP

Summary of Cash Withdrawal (Disbursement)
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
S. No.

Particular

1
1
2

2
Cumulative as of Last FY ………..
Reporting Period FY ………….

3
4

Sub Total of
Cumulative as of Reporting Period

1
2

Cumulative as of Last FY ………..
Reporting Period FY ……….

3
4

Sub Total of
Cumulative as of Reporting Period

W/A No.

Value Date

3

4

Advance

1
6

5

NPR

2
7

Disbursed
Categories
3
8

4
9

Total
10

Net Advance
Balance (4-9)
11

USD

SDR

1
2

Cumulative as of Last FY ………..
Reporting Period FY ………….

3
4

Sub Total of
Cumulative as of Reporting Period

283

अनुसूची-१३.२.१२
Schedule No. 6

Financial Monitoring Report
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Loan no……...NEP)

Statement of Exchange Gain/ Loss
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
Amount in NPR
SN.

Particular

Cumulative as of
Last FY ...........
1st Trimester

1
2

Cumulative as of
FY ..........

Reporting FY...........

Monthly Adjustment by Nepal Rastra Bank
Advance VS Documented
Total Exchange Gain/ Loss
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2nd Trimester

3rd Trimester

Year to date

अनसज र्ू ी-१३.२.१३
………….Trimester FMR
Schedule 7

Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Loan no……...NEP)

Summary of Trimesterwise Budget Allocation
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
I Trimester
Cost
Center GON

Grant

II Trimester

Credit

Grant

III Trimester

Credit

Total GON
Cash Reim

Cash

Reim

Grant
Total

Cash

Reim

Cash

Reim

Grand Total
Credit

GON

Total
Cash

Reim

Cash

Reim

For Cash Projection ( 2nd & 3rd Trimester of FY ... )
2nd
3rd
Allocated Budget
Total
Trimester Trimester
Donor........ Budget
-
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Grant

Credit

GON

Total
Cash

Reim

Cash

Reim

अनुसूची-१३.२.१४
………….Trimester FMR
Schedule 7 A

Financial Monitoring Report
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Loan no……...NEP)

Summary of Trimesterwise Budget Allocation
0
0
Category

I Trimester
II Trimester
Grant
Credit
Grant
Credit
GON
Total GON
Total
Cash Reim Cash Reim
Cash Reim Cash Reim

GON

III Trimester
Grand Total
Grant
Credit
Grant
Credit
Total GON
Total
Cash
Reim Cash Reim
Cash Reim Cash Reim

For Cash Projection ( 2nd & 3rd Trimester of FY ... )
Allocated
2nd
3rd
Budget
Trimester
Trimester Total
Donor........
Budget
-
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-

अनस
ु च
ू ी-१३.२.१५
………….Trimester FMR
Schedule No. 7 B

Financial Monitoring Report
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Loan no……...NEP)

Statement of Budget Release as per FCGO
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
Amount in NPR
S.N.

Budget
Head

Program Name

Approved Annual
Budget

Virement
(+/-)

Released Amount NPR
Net Budget

1
2
Grand Total

Note:
Amount Released from Designated Account is not included in the Released Figure.
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1st
Trimester

2nd
Trimester

3rd
Trimester

Year-toDate

%

Balance
Budget
Amount

%

अनसज र्ू ी-१३.२.१६
Financial Monitoring Report

………….Trimester FMR
Schedule No. 8
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Loan no……...NEP)

Statement of Expenditure from Designated Account
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
S.N

Particulars
USD

1
Eqv. To NPR.

USD

2
Eqv. To NPR.

1
2
3
4
5
6
Total of Direct Payment
1
Total of Treasury Transfer
Grand Total
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USD

Categories
3
Eqv. To NPR.

USD

4
Eqv. To NPR.

USD

Total Amount
Eqv. To NPR.

अनसज र्ू ी-१३.२.१७
Financial Monitoring Report

………….Trimester FMR
Schedule No. 9
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Loan no……...NEP)

Statement of Withdrawal Application and Disbursement
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
S.N

1
2
3
4
5
6
7

NPR

Particular

Net Eligible Expenditure
in NPR

Advance Request
Documented
Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 -

3
4

USD

(1) Opening Cash Balance in Designated Account
(2) Received Advance Amount from WA
(3) Exchange Gain/ Loss (NRB Adjustment)
Total Available balance in Designated Account
Expended from Designated Account
Closing Cash Balance in Designated Account
Fund claimed from previous WA but not yet received
Total Expected DA Balance (NRB)
Total Cash Required
Net Cash Required

S.N
1
2

Amount

Description

Designated Account Expected Balance
Expected Advance Balance

Note :-

289

IDA Financing %

Amount
NPR

USD

अनसज र्ू ी-१३.२.१८
Financial Monitoring Report

………….Trimester FMR
Schedule 10
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Loan no……...NEP)

Statements of Prior Review Contracts
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
Amount in NPR
Srl.
No.

Name of the Contractors/
Consultants/Suppliers

WB SAP
No./ ADB
PCSS No.

Contract
Id. No.

Sign Date

290

Amount

Date of Donor of
No Objection to
Contract

Amount paid to
supplier during
period

.... Donor's share of
amount paid to supplier
during period

अनसज र्ू ी-१३.२.१९
………….Trimester FMR
Schedule 11

Financial Monitoring Report
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Grant no……...NEP/……………………...Loan no…………………………...)

Statements of Training and Seminars
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
Amount in NPR
Srl.
No.

Activities

Date of ......Donor's
No Objection

Amount paid during period

1
2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

TOTAL

-
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......Donor's share of
amount

FMR or PMR तयार गने कायानिनध
नस.नं.

नििरण
Sources and Uses of Funds:

१

शीषिकमा Government of Nepal त्र्सपवछ आर्ोजना सञ्र्ालन गने मन्रालर्को नाम, विभागको नाम र आर्ोजनाको नाम
लेख्नपज दिछ ।
Statements of Sources and Uses of Funds: आर्ोजना लेखाको सरुज पृष्ठ हो । र्स Row लाई अरु भन्दा ठजलो साईजमा
राख्नपज दिछ । र्ो आर्ोजना लेखाको सबै भन्दा महत्त्िपणू ि पृष्ठ हो । र्समा मख्ज र् गरी दईज भाग हुन्छ । एउटा Sources of Fund र अको
Uses of Fund.
FY …… B.S. (…A.D.) : र्हााँ वि. सं. र ई. स.ं को आवथिक िषि लेख्नपज दिछ । जस्तै FY2072/73 B.S. (FY 2015/16 A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY : र्समा वि.स.तथा ई.स.ं अनसज ार प्रवतिेदनको अिवध लेख्नपज दिछ । जस्तै :
पवहलो र्ौमावसकका लावग २०७२ श्रािण १गतेदवे ख २०७२ कावतिक ३० गतेसम्म १७ जल
ज ाई २०१५ देवख १६ नोभेम्बर २०१५
Description : र्ो वििरणको महल हो ।
Schedule No.: र्समा वििरण अनसज ारको अङ्कहरुको खल
ज ासा गने सङ्के त नम्बरहरु लेख्नपज दिछ । र्ी सङ्के त अनसज ार र्स Row
मा उल्लेख भएका प्रवतिेदन अिवधको विस्तृत वििरण अको छजट्टै पानामा राख्नपज दिछ । र्सको वसलवसलेिार ठीक तररकाले वमलेको
हुनपज दिछ ।
Cumulative up to FY … : गत िषिसम्मको जोड जम्मा र्स कोलममा राख्नपज दिछ । ADB लगार्तका के ही दाताहरुबाट
Cumulative up to FY ........ को सट्टामा Previous Year उल्लेख हुने हुदाँ ा त्र्स्ता दातृपक्षलाई भने गत िषिको मार राख्नपज दिछ ।
Reporting Fiscal Year... : र्समा र्ार िटा महल रहन्छ । पवहलो महलमा पवहलो र्ौमावसकको, दोश्रो महलमा दोश्रो
र्ौमावसकको, तेश्रो महलमा तेश्रो र्ौमावसकको र Year to Date महलमा र्सिषिको जम्मा राख्नपज दिछ ।
Cumulative to Date : र्समा र्स अिवधसम्म िा र्स िषि सम्मको जोड जम्मा राख्नपज दिछ । र्सका लावग गत िषिसम्मको र र्स
अिवधसम्मको िा र्स िषिको जम्मा जोडेर वनकाल्नपज दिछ ।
Budget Allocation : र्समा Cumulative up to FY देवख Reporting FY र Cumulative up to Date सम्मको बजेट
विवनर्ोजनसाँग सम्बवन्धत वििरण र्ढाउनपज दिछ ।
Opening Cash/Bank Balance : कजनै कारणले Opening Cash Balance रहने अिस्था रहेमा सो रकम र्स महलमा
लेख्नपज दिछ ।
Cash balance of Previous Trimester : र्समा अवघल्लो Trimester को Closing Balance लाई सानिपज दिछ । तर Year
to Date महलमा भने Previous Year को Closing Balance लाई सानिपज दिछ ।
Receipts : र्समहल अन्तगित विवभन्न श्रोतबाट आर्ोजनालाई प्राि हुने रकम राख्नपज दिछ ।
Beneficiary Contribution/ NGO's/ INGO's Contribution : र्स महलमा लाभराही, गैर सहकारी सस्ं था, अन्तरािवष्ट्रर्
गैर सहकारी संस्थाको र्ोगदान बापतको रकम जोड जम्मा गरी राख्नपज दिछ । र्सको पणू ि वििरण Schedule No. 1 मा वदनपज दिछ ।
DDC/ Municipality/ VDC/ Road Board Nepal ect. Contribution : र्स महलमा स्थानीर् वनकार्हरु (वज.वि.स.
नगरपावलका र गााँउ पावलका), सडक बोडि नेपाल,अस्पताल विकास सवमवत जस्ता सरकारी वनकार्हरुको र्ोगदान आर्ोजनामा रहने
भए सो िापतको रकम र्स महलमा राख्नपज दिछ । र्सको पणू ि वििरण Schedule No. 1 मा वदनपज दिछ ।
GON Fund : Schedule No. 1 अनसज ार नेपाल सरकार श्रोतबाट भएको वनकासा र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Reimbursable (1st Donor Name) : शोधभनाि हुने अनदज ान तथा ऋणमा सञ्र्ावलत आर्ोजनाको हकमा पवहलो दाताको
शोधभनाि हुने अनदज ान तथा ऋणको जोड जम्मामा नेपाल सरकारलाई Transfer गररएको रकम घटाई र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
र्सको पणू ि वििरण Schedule No. 1 मा वदनपज दिछ ।
Reimbursable (2nd Donor Name) : शोधभनाि हुने अनदज ान तथा ऋणमा सञ्र्ावलत आर्ोजनाको हकमा दोश्रो दाताको
शोधभनाि हुने अनदज ान तथा ऋणको जोड जम्मामा नेपाल सरकारलाई Transfer गररएको रकम घटाई र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
र्सको पणू ि वििरण Schedule No. 1 मा वदनपज दिछ ।
Cash Grant/ Loan (1st Donor Name) : नगद ऋण िा अनदज ानमा सञ्र्ावलत आर्ोजनाको हकमा पवहलो दातृपक्षबाट
Government Treasury मा जम्मा भएको रकममा Cash Grant िा Loan नगद ऋण िा अनदज ानमा भएको वनकासा घटाई र्स

२

३
४
५
६

७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

१६
१७

१८

१९
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नस.न.ं
२०

२१

२२

२३
२४
२५

२६
२७
२८
२९

३०
३१

३२
३३
३४
३५
३६

नििरण
महलमा राख्नपज दिछ । र्सको पणू ि वििरण Schedule No. 1 मा वदनपज दिछ ।
Cash Grant/ Loan (2nd Doner Name) : नगद ऋण िा अनदज ानमा सञ्र्ावलत आर्ोजनाको हकमा दोश्रो दातृपक्षबाट
Government Treasury मा जम्मा भएको रकममा Cash Grant िा Loan नगद ऋण िा अनदज ानमा भएको वनकासा घटाई र्स
महलमा राख्नपज दिछ । र्सको पणू ि वििरण Shedule No. 1 मा वदनपज दिछ । र्सरी भएका सबै दाताका लावग र्सरी गनपिज दिछ ।
Transfer to Treasury and Direct Payment from Designated Account (yet to be documented) : र्समा
Direct Payment भएको रकम तथा Treasury मा Transfer गररएको रकमबाट Documented or Replenishment भएको
रकम घटाई र्स महलमा राख्नपज दिछ । एकभन्दा बढी दाता भए प्रत्र्ेक दाताका लावग छजट्टाछजट्टै देवखने गरी Schedule No. 1 मा
गणना गनपिज दिछ । र र्समा एकमष्टज देखाउनपज दिछ । र्सको पणू ि वििरण Schedule No. 1 मा वदनपज दिछ ।
Document/ Replenishment : दाताबाट वलएको पेस्की आिश्र्क कागजातहरु पेश गरी फछ्र्ौट गरीदाताको सम्बवन्धत Fund
का रूपमा रहने िास्तविक Disbursement र्स महलमा राख्नपज दिछ । एक भन्दा बढी दाता भए सबै दाताका छजट्टाछजट्टै महलमा
राख्नपज दिछ । जस्तै दाता ADB र विश्वबैङ्क भए ADB Fund र IDA Fund गरी छजट्टाछजट्टै महलमा देखाउनपज दिछ । र्सको पणू ि
वििरण Schedule No. 1 मा वदनपज दिछ । र्सरी भएका सबै दाताका लावग र्सरी गनपिज दिछ ।
UN Advanced : संर्क्त
ज राष्ट्र संघले कजनै खास कामका लावग कजनै अरुनै दाताबाट सञ्र्ावलत आर्ोजनामा के ही रकम पेस्की वदइ
काम लगाएको अिस्थामा र्स्तो रकमलाई UN Advance का रूपमा र्स महलमा देखाउनपज दिछ ।
Total Available Fund : Opening Balance र मावथका श्रोतबाट प्राि भएको सबै रकमको जोडजम्मासाँग जोडी
वनकाल्नपज दिछ ।
Uses of Funds : आर्ोजनाले प्राि गरे को रकम कजन कजन Category मा कवत खर्ि भएकोछ । र्स महल अन्तगित देखाईन्छ ।
र्सको विस्तृत वििरण Schedule No. 3(A) मादेखाइन्छ । दातृपक्षबाट प्राि रकम Category1, Category2,Category3,
Category4 जस्ता Category हरुमा कवत कवत खर्ि भएको छ उल्लेख गनपिज दिछ । Category खर्िबाहेक नेपाल सरकारले बेहोने
गरी भएको खर्िलाई छजट्टै Incremental Cost कारूपमा देखाउनपज दिछ । त्र्सरी नै UN Advance बाट भएको खर्ि सम्झौता
अनसज ार Category अनसज ारको खर्ि नहुने रहेछ भने र्सलाई पवन Expenses as per UN Agreement भनी छजट्टै देखाउनपज दिछ ।
Total Uses of Funds :र्समा Category खर्िहरु र र्स बाहेकका Incremental Expensesतथा Expenses As per Un
Agreement मा खर्ि भएको सबै रकमको जोडजम्मा गरी वनकाल्नपज दिछ ।
Unspent balance at the end of FY ........ : वनकासा भएको तर खर्ि नभएको िा आवथिक िषिको अन्त्र्मा र्ेक नसावटएर
िास्तविक खर्ि हुन नसके को रकम र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Closing Cash Balance : र्ो Balance, Total Sources of Fund बाट Total Uses of Fund घटाएर आउने Balance हो।
र्ो सामान्र् तर्ा सन्ज र् हुनपज दिछ ।
Statement of Designated /Imprest Account : आर्ोजना लेखाको पवहलो पृष्ठमा राख्नपज ने महत्त्िपणू ि वििरण Statement
of Designated/Imprest Account हो । र्सले Designated Account/Imprest Account बाट कस्ता कस्ता कारोबार भए
संवक्षिमा प्रस्तजत गनिपज दिछ ।
Description :र्स महल अन्तगित Opening Cash Balance, Fund Received From Donor, Transfer to GoN
Treasury, Direct Payment, Foreign Exchange Gain/ Loss जस्ता कारोबारका वििरणहरु उल्लेख गनपिज दिछ ।
Opening Cash Balance : पवहलो र्ौमावसकका लावग गतिषिको Closing Balance लाई र्स महलमा राख्नपज दिछ । दोश्रो
र्ौमावसकका लावग पवहलो र्ौमावसकको Closing balance र तेश्रो र्ौमावसकका लावग दोश्रो र्ौमावसकका Closing Balance
राख्नपज दिछ । Year to Date का लावग भने गत िषिको Closing Balance नै राख्नपज दिछ ।
Fund received from donor....: र्स महलमा दाताबाट प्रवतिेदनको अिवधमा प्राि रकमलाई लेख्नपज दिछ।
Total Cash available : र्स महलमा Opening Cash Balance मा Fund Received From जोडेर राख्नपज दिछ ।
Transfer to GoN Treasury from Designated Account : र्समा Designated Account िा Imprest Account
बाट प्रवतिेदन अिवधमा Government Treasury मा Transfer भएको रकम र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Payment from Designated Account :र्समा Designated Account िा Imprest Account बाट प्रवतिेदन अिवधमा
गररएको Direct Payment लाई र्स महलमाराख्नपज दिछ ।
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Bank Adjustment : NRB Adjustment मार र्स महलमा राख्नपज दिछ । Total
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Cash available बाट Loss भए घटने गरी र Gain भए जोड्ने गरी राख्नपज दिछ ।
Closing balance : Total Cash available बाट Loss भए घटने गरी र Gain भए जोडने गरी राख्नपज दिछ । Government
Treasury Transfer, Direct Payment, Cash Balance बाट घटाइने भएकोले वत साँग भने Loss भएजोडने र Gain भए
घटाउनज पदिछ ।
Opening Cumulative Exchange Gain/ Loss : अवघल्लो िषिको Exchange Gain/ Loss को कजललाई र्स िषि
Opening Balance of Cumulative Exchange Gain/ Loss का रूपमा सानिपज दिछ । र्स्तो Balance पवहलो र्ौमावसकका
लावग गत िषिको Exchange Gain/ Loss Closing Balance लाईर्स महलमा राख्नपज दिछ । दोश्रो र्ौमावसकका लावग पवहलो
र्ौमावसकको Exchange Gain/ Loss Closing balance र तेश्रो र्ौमावसकका लावग दोश्रो र्ौमावसकका Exchange Gain/
Loss Closing Balance राख्नपज दिछ ।
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Advance Vs Documented : प्रवतिेदन अिवधकोExchange Gain/ Loss
Advance VS Documented र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Bank Adjustment:प्रवतिेदन अिवधको Exchange Gain/ Loss NRB
Adjustment र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Total Exch.Gain/ Loss (NRB Adjustment & Advance vs Document : र्स महलमा प्रवतिेदन अिवधको
Exchange Gain/ Loss Advance VS Documented र NRB Adjustment जोडनपज दिछ । तर NRB Adjustment Loss
भएको र Advance VS Documented Gain भएको अिस्था िा NRB Adjustment Gain भएको र Advance VS
Documented Loss भएको अिस्थामा भने घटाउनपज दिछ ।
Actual Closing Advance Balance : र्समा Closing Balance मा Total Exchange Gain/ Loss जोड िा घटाउाँ गरी
गणना गरी राख्नपज दिछ ।
Statement of Sources (Schedule 1 )
Statement of Sources: आर्ोजनामा विवभन्न पक्षबाट प्राि भएको श्रोतको र्स वििरणमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गनपिज दिछ ।
Beneficiary Contribution/ NGO's/ INGO's Contribution/DDC/ Municipality/ VDC/ Road Board
Nepal/Hospital Devt. Committee Contribution and Other Contribution: र्स वििरणमा लाभराहीको र्ोगदान,
गैर सरकारी सस्ं थाको र्ोगदान र अन्तरािवष्ट्रर् सस्ं था, वज.वि.स., नगरपावलका, गाउाँ पावलकाको र्ोगदान, सडक बोडि नेपालको
र्ोगदान र अस्पताल विकाससवमवतको र्ोगदान रहन्छ भने छजट्टाछजट्टै महलमा देखाएर कजल एक महलमा राख्नपज दिछ । र्स्तो कजल रकम
र्ावह Sources and Uses of funds मा लैजानपज दिछ ।
GoN Fund : नेपाल सरकार श्रोतबाट वनकासा भएको रकम Schedule No. 1 (A) अनसज ार र्स महलमा राख्नपज दिछ । सो रकम
पवन Sources and Uses of Fund मा लैजानपज दिछ । र्स्तो रकममा र्वद Unspent Balance छ भने सो समेत र्स महलमा
देखाउनपज दिछ । Sources and Uses of fund मा देखाउनपज दिछ । र्स्तो Unspent Balance रकम GoN Fund बाट
घटाउनपज दिछ ।
Reimbursable Grant Doner 1st : पवहलो दाताको Schedule No. 1 (A) अनसज ार वनकासा रकममा Unspent Balance
at the end of the Year र Transfer to GON Treasury (ka7-17) From DA/Impreset Account घटाउनपज दिछ । र्सरी
नै शोधभनाि हुने अनदज ान वदने दाता अरू पवन रहेमा क्रमश र्सै गरी वहसाब गनपिज दिछ ।
Reimbursable Loan ......... Donor 1st : पवहलो दाताको Schedule No. 1 (A) अनसज ार वनकासा रकममा Unspent
Balance at the end of the Year र Transfer to GON Treasury (ka7-15) From DA/Impreset Account
घटाउनपज दिछ । र्सरी नै शोधभनाि हुने ऋण वदने दाता अरूपवन रहेमा क्रमश र्सै गरी वहसाब गनपिज दिछ ।
Total.........( Reimbursable ) : Reimbursable Grant र Loan जोडेर वनकाल्नपज दिछ ।
Cash Grant………. Donor 1st : र्समा पवहलो दातृपक्ष नगद अनदज ान श्रोतमा भएको वनकासामा Unspent Balance at
the end of the year घटाएर राख्नपज दिछ । एक भन्दा बढी दातृपक्ष भएमा र्सरी नै छजट्टाछजट्टै देवखने गरी राख्नपज दिछ ।
Cash Loan ………. Donor 1st : र्समा पवहलो दातृपक्ष नगद ऋण श्रोतमा भएको वनकासामा Unspent Balance at the
end of the year घटाएर राख्नपज दिछ । एक भन्दा बढी दातृपक्ष भएमा र्सरी नै छजट्टाछजट्टै देवखने गरी राख्नपज दिछ ।
Total Balance-Cash Loan and Grant : र्समा पवहलो दातृपक्षको नगद अनदज ान र नगद ऋणश्रोतमा जोडेर जम्मा
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राख्नपज दिछ । एक भन्दा बढी दातृपक्ष भएमा र्सरी नै छजट्टाछजट्टै देवखने गरी राख्नपज दिछ ।
Transfer to Treasury and Direct Payment from Designated Account (yet to be documented) : र्समा
Direct Payment भएको रकम तथा Treasury मा Transfer गररएको रकमबाट Documented or Replenishment भएको
रकम घटाई र्स महलमा राख्नपज दिछ । एकभन्दा बढी दाता भए प्रत्र्ेक दाताका लावग छजट्टाछजट्टै देवखने गरी राख्नपज दिछ ।
Documented/ …………… Fund : दाताबाट वलएको पेस्की आिश्र् कागजातहरु पेश गरी फछ्र्ौट गरी दाताको सम्बवन्धत
Fund का रूपमा रहने िास्तविक Disbursement र्स महलमा राख्नपज दिछ । एकभन्दा बढी दाता भए सबै दाताका छजट्टाछजट्टै महलमा
राख्नपज दिछ । जस्तै दाता ADB र विश्व बैङ्क भए ADB Fund र IDA Fund गरी छजट्टाछजट्टै महलमा देखाउनपज दिछ । एकभन्दा बढी
दाता भए प्रत्र्ेक दाताका लावग छजट्टाछजट्टै देवखने गरी राख्नपज दिछ ।
UN Advanced : संर्क्त
ज राष्ट्र संघले कजनै खास कामका लावग कजनै अरु नै दाताबाट सञ्र्ावलत आर्ोजनामा के ही रकम पेस्की वदई
काम लगाएको अिस्थामा र्स्तो रकमलाई UN Advance का रूपमा र्स महलमा देखाउनपज दिछ ।
Statement of Release (Schedule 1 A)
Statement of Release : र्ो वििरणमा आर्ोजना अन्तगितका Cost center हरुलाई सम्बवन्धत कोष तथा लेखा वनर्न्रक
कार्ािलर्ले वदएको वनकासालाई वनकासा Release Account बाट र्ौमावसक वििरण सानपिज दिछ । आर्ोजनामा लाभरावह,
अन्तरािवष्ट्रर् गैर सरकारी संस्था, गैर सहकारी संस्था, वज.वि.स., गाउाँ पावलका, नगरपावलका, अस्पताल विकास सवमवत जस्ता
पक्षबाट र्ोगदान गने गरी आर्ोजना सञ्र्ावलत भएको भए वतनले वदएको रकम समेत Release को रूपमा राख्नपज दिछ ।
GON Counterpart : प्रवतिेदन अिवधमा नेपाल सरकार श्रोतबाट के कवत वनकासा भएको हो र्समा उल्लेख गनपिज दिछ ।
...... Grant : प्रवतिेदन अिवधमा अनदज ानतफि शोधभनाि हुने र नगद अनदज ान कवत कवत वनकासा भएको हो छजट्टाछजट्टै रूपमा वनकासा
खाताबाट सानपिज दिछ । अनदज ानतफि नै सोझै भक्त
ज ानी कजन कजन Cost center का लावग कवत कवत भएको हो सो Release खाताबाट
र्समा सानिपज दिछ । अनदज ानतफि नगद, शोधभनाि हुने र सोझै भक्त
ज ानीमा भएको वनकासालाई जोड जम्मा गरी जम्मामा देखाउनपज दिछ ।
...... Credit : प्रवतिेदन अिवधमा ऋणतफि शोधभनाि हुने र नगद अनदज ान कवत कवत वनकासा भएको हो छजट्टाछजट्टै रूपमा वनकासा
खाताबाट सानपिज दिछ । ऋणतफि नै सोझै भक्त
ज ानी कजन कजन Cost center का लावग कवतकवत भएको हो सो Release खाताबाट र्समा
सानिपज दिछ । ऋणतफि नगद, शोधभनाि हुने र सोझै भक्त
ज ानीमा भएको वनकासालाई जोड जम्मा गरी जम्मामा देखाउनपज दिछ ।
Total Annual Release : तीन िटा र्ौमावसकको फरक फरक श्रोतको आ-आफ्नो िावषिक जोड जम्मालाई Total Annual
Release मा देखाउनपज दिछ । र सबै श्रोतको वनकासाको जोड जम्मा गरे र कजल जम्मा वनकाल्नपज दिछ ।
4. Financial Statements (Schedule 2)
Financial Statements : आर्ोजना अन्तगितका विवभन्न Cost Center हरुले गरे को आवथिक कारोबारहरुको संवक्षि आवथिक
वििरण हो । र्समा श्रोतगत रूपमा िावषिक बजेट, वनकासा‚ खर्ि र वनकासा बााँकीलाई देखाइन्छ ।
Budget : र्स Column मा प्रत्र्ेक Cost center ले प्राि गरे को र्ालज तथा पाँजज ीगत खर्िको श्रोतगत रूपमा जोड जम्मा भएको
बजेटलाई राख्नपज दिछ । र्स्तो बजेटमा र्वद आर्ोजनामा लाभराही‚ गैर सरकारी संस्था तथा अन्तरािवष्ट्रर् गैर सरकारी संस्था िा
वज.वि.स.‚ नगरपावलका‚ गाउाँ पावलका‚ सडक बोडि नेपाल र अस्पताल विकास सवमवत जस्ता वनकार् िा अरुको र्ोगदान रहने भए
ती वनकार्ले प्रवतिेदन गररने िषिका लावग प्रत्र्ेक र्ौमावसकमा कवत कवत रकम सहभावगता र्ोगदान गने हो सो रकमलाई नै र्स
महलमा राख्नपज दिछ । अन्र् श्रोतका हकमा बजेटमा व्र्िस्था भए अनसज ार खररद र्ोजना, िावषिक कार्िक्रम र िावषिक बजेट बााँडफााँड
तथा वनकासा सीमा (अनसज र्ू ी -१) अनसज ार र्ौमावसक रूपमा बजेटको बााँडफााँड जसरी हुन्छ सोही अनसज ार र्ौमावसक रूपमा वमलाएर
लेख्नपज दिछ । र र्ी श्रोतहरुको जोड जम्मा Total महलमा देखाउनपज दिछ ।
Release : र्स Column मा प्रत्र्ेक Cost center ले प्राि गरे को वनकासाको श्रोतगत रूपमा राख्नपज दिछ । र्स्तो वनकासामा र्वद
आर्ोजनामा लाभराही‚ गैर सरकारी संस्था तथा अन्तरािवष्ट्रर् गैर सरकारी संस्था िा वज.वि.स.‚नगरपावलका‚ गाउाँ पावलका‚ सडक
बोडि नेपाल र अस्पताल विकास सवमवत जस्ता वनकार् िा अरुको र्ोगदान रहने भए वतवन कार्ले प्रवतिेदन अिवधमा प्राि भएको
रकमलाई राख्नपज दिछ । नेपाल सरकारबाट हुने वनकासाका हकमा कोष तथा लेखा वनर्न्रक कार्िलर्बाट प्रवतिेदन अिवधका लावग
भएको वनकासा लेख्नपज दिछ ।
Expenditure : र्स Column मा प्रत्र्ेक Cost center ले गरे को खर्िलाई श्रोतगत रूपमा राख्नपज दिछ । र्स्तो खर्िमा र्वद
आर्ोजनामा लाभराही‚ गैर सरकारी संस्था तथा अन्तरािवष्ट्रर् गैर सरकारी संस्था िा वज.वि.स.‚ नगरपावलका‚ गाउाँ पावलका‚ सडक
बोडि नेपाल र अस्पताल विकास सवमवत जस्ता वनकार् िा अरुको र्ोगदान रहने भए ती वनकार्ले प्रवतिेदन अिवधमा र्सरी प्राि
भएको रकम मध्र्ेबाट भएको खर्िलाई राख्नपज दिछ । नेपाल सरकार बजेट व्र्िस्था अनसज ार हुने खर्िका हकमा कोष तथा लेखा
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वनर्न्रक कार्िलर्बाट वनकासा वलई प्रत्र्ेक Cost Center ले प्रवतिेदन अिवधमा भएको खर्िलाई लेख्नपज दिछ । र्समा Schedule
No. 3 बाट सानपिज दिछ ।
Balance : वनकासाबाट खर्ि घटाएर श्रोतगत रूपमा राख्नपज दिछ ।
5. Statements of Expenditure (Expenditure 3)
Statements of Expenditure : खर्िको वििरणमा प्रत्र्ेक Cost center ले एउटा ब.शी.नं.मा के कवत खर्ि गरे को छ श्रोतगत
रूपमा सो देवखने गरी र्ो वििरण तर्ार गनिपज दिछ । र्सरी प्रत्र्ेक र्ौमावसकको जोड जम्मा श्रोतगत रूपमा Total महलमा राख्नपज दिछ ।
र्स वििरणमा खर्ि खाताबाट रकमहरु सानिपज दिछ ।
6. Statements of Expenditure (Category wise) Expenditure 3(A)
Statements of Expenditure (Category wise) : खर्िको वििरणमा प्रत्र्ेक Cost center ले दातृपक्षको Category
अनसज ार कजनकजन Category मा कवतकवत खर्ि गरे को छ सो देवखने गरी र्ो वििरण तर्ार गनिपज दिछ । र्सरी प्रत्र्ेक र्ौमावसकको जोड
जम्मा श्रोतगत रूपमा Total महलमा राख्नपज दिछ । र्स वििरणमा खर्ि खाता Categorywise बाट सानिपज दिछ ।
7. Expenditure 3(B)
Statements of Expenditure (Government Line Item wise) : खर्िको वििरणमा प्रत्र्ेक Cost center ले नेपाल
सरकारको खर्ि िगीकरण अनसज ार कजनकजन खर्ि शीषिकमा कवतकवत खर्ि गरे को छ सो देवखने गरी र्ो वििरण तर्ार गनपिज दिछ । र्स्तो
वििरणमा र्ालज र पजाँज ीगत बजेट उप शीषिकमा प्रत्र्ेक Cost center ले कवतकवत खर्ि गरे को छ सो पवन देवखने हुनपज दिछ । र्स
वििरणको ढााँर्ामा सरकारी खर्ि िगीकरणका सबै शीषिक उल्लेख भएको भएपवन आर्ोजनामा खर्िहरुको शीषिकहरुमार राखेर
छररतो वििरण तर्ार गनिपदिछ । र्सरी प्रत्र्ेक र्ौमावसकको जोड जम्मा श्रोतगत रूपमा Total महलमा राख्नपज दिछ । र्स वििरणमा
खर्ि शीषिक खाताबाट सानिपज दिछ ।
8. Statement of Designated /Imprest Account (Scheduled 4)
Statement of Designated /Imprest Account : आर्ोजना लेखाको पवहलो पृष्ठमा राख्नपज ने महत्त्िपणू ि वििरण Statement
of Designated/Imprest Account हो । र्सले Designated Account बाट कस्ता कस्ता कारोबार भए सवं क्षिमा प्रस्ततज
गनिपज दिछ । र्ो Statement Amount in NPR र Amount in USD छजट्टाछजट्टै तर्ार गनिपज दिछ ।
Description : र्स महल अन्तगित Opening Cash Balance, Fund Received From Donor, Transfer to GoN
Treasury, Direct Payment, Foreign Exchange Gain/ Loss जस्ता कारोबारका वििरणहरु उल्लेख गनपिज दिछ ।
Opening Cash Balance : पवहलो र्ौमावसकका लावग गत िषिको Closing Balance लाई र्स महलमा राख्नपज दिछ । दोश्रो
र्ौमावसकका लावग पवहलो र्ौमावसकको Closing balance र तेश्रो र्ौमावसकका लावग दोश्रो र्ौमावसकका Closing Balance
राख्नपज दिछ । Year to Date का लावग भने गत िषिको Closing Balance नै राख्नपज दिछ ।
Fund received from donor...........: र्स महलमा दाताबाट प्रवतिेदनको अिवधमा प्राि रकमलाई लेख्नपज दिछ।
Total Cash available : र्स महलमा Opening Cash Balance मा Fund Received From Donor जोडेर राख्नपज दिछ ।
Transfer to GON Treasury from Designated Account : र्समा Designated Account /Imprest Account
बाट प्रवतिेदन अिवधमा Government Treasury मा Transfer भएको रकम र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Payment from Designated Account : र्समा Designated Account /Imprest Account बाट प्रवतिेदन अिवधमा
गररएको Direct Payment लाई र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Bank Adjustment : NRB Adjustment मार र्स महलमा राख्नपज दिछ । Total
Cash available बाट Loss भए घटने गरी र Gain भए जोडने गरी राख्नपज दिछ ।
Closing balance : Total Cash available बाट Loss भए घटने गरी र Gain भए जोडने गरी राख्नपज दिछ । Government
Treasury Transfer, Direct Payment, Cash Balance बाट घटाइने भएकोले तीसाँग भने Loss भए जोडने र Gain भए
घटाउने गनपिज दिछ ।
Opening Cumulative Exchange Gain/ Loss : अवघल्लो िषिको Exchange Gain/ Loss को कजललाई र्स िषि
Opening Balance of Cumulative Exchange Gain/ Loss का रूपमा सानिपज दिछ । र्स्तो Balance पवहलो र्ौमावसकका
लावग गत िषिको Exchange Gain/ Loss Closing Balance लाई र्स महलमा राख्नपज दिछ । दोश्रो र्ौमावसकका लावग पवहलो
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र्ौमावसकको Exchange Gain/ Loss Closing balance र तेश्रो र्ौमावसकका लावग दोश्रो र्ौमावसकका Exchange Gain/
Loss Closing Balance राख्नपज दिछ ।
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Advance Vs Documented : प्रवतिेदन अिवधको Exchange Gain/ Loss
Advance VS Documented र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Bank Adjustment : प्रवतिेदन अिवधको Exchange Gain/ Loss NRB
Adjustment र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Total Exchange Gain/ Loss : र्स महलमा प्रवतिेदन अिवधको Exchange Gain/ Loss Advance VS Documented
र NRB Adjustment जोडनपज दिछ । तर NRB Adjustment Loss भएको र Advance VS Documented Gain भएको
अिस्था िा NRB Adjustment Gain भएको र Advance VS Documented Loss भएको अिस्थामा भने घटाउनपज दिछ ।
Actual Closing Advance Balance : र्समा Closing Balance मा Total Exchange Gain/ Loss जोड िा घटाउ गरी
गणना गरी राख्नपज दिछ ।
Fund Claimed with IDA but yet to be accounted : दातृपक्षसाँग Withdrawal पठाई माग भएको रकम तर प्राि भइ
नसके को रकम र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Total Expected Balance : र्समा Actual Closing advance balance र Fund claim with donor but yet to be
accounted जोडेर राख्नपज दिछ ।
Cash Requirement Projection : आर्ोजनालाई आिश्र्क पने नगदको अनमज ान र्स खण्डमा गररन्छ । र्समा आगामी दईज
र्ौमावसकका लावग िैदवे शक श्रोतबाट (शोधभनाि हुने अनदज ान र ऋण‚ नगद अनदज ान र ऋण तथा सोझै भक्त
ज ानी हुने अनदज ान र ऋण)
र्ौमावसक बजेट बााँडफााँडबाट Trimester wiseBudget Allocation Schedule No. 7 बाट पवहलो र्ौमावसकको लावग भए
पवहलो र दोश्रो र्ौमावसकको लावग भए दोश्रो र तेश्रो र्ौमावसकको भए तेश्रो र्ौमावसकको बजेटमा भएको रकम आिश्र्क रकमका
रूपमा वलइन्छ । उक्त रकममा Total Expected Balance घटाई बााँकी रकम Total cash Requirement का रूपमा
वनकाल्नपज दिछ । Cash Requirement Projection खण्डमा NPR र USD को Calculation प्रवतिेदन अिवधको Trimester को
अवन्तम वदनको Exchange Rate लाई वलनपज दिछ ।
Total Expenditure (Reim., Direct Payment and Cash Grant and Loan) of Current Trimester :
प्रवतिेदन अिवधको िैदवे शक श्रोततफि को खर्ि र्हााँ राख्नपज दिछ । Schedule No. 3 बाट र्स्तो रकम श्रोतगत रूपमा सानपिज दिछ ।
सोको जोड जम्मा समेत गनपिज दिछ ।
Total Expenditure of Last Trimester……………………. yet to be transfer to GON Account : र्समा
नेपाल सरकारलाई अवघल्ला र्ौमावसकमा भएको खर्ि शोधभनाि हुने अनदज ान िा ऋण श्रोतबाट भएको खर्ि Transfer गनि बााँकी भए
र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Outstanding expenditure yet to be transferred: र्स महलमा Reim. श्रोतबाट प्रवतिेदन अिवधमा गररएको
Expenditure र Total Expenditure of Last trimester at to be transfer to GON treasury जोडेर वनकाल्नपज दिछ ।
Total Cash Requirements as of Next two Trimester of FY …………………..: आगामी दईज र्ौमावसकका
लावग िैदवे शक श्रोततफि को रकम र्स महलमा राख्नपज दिछ । जसमा Outstanding Expenditure yet to be transfer जोडेर
राख्नपज दिछ ।
Net Cash Requirement from ……..donor : Total cash requirement as of next two trimester मा Expected
Closing Balance घटाएर राख्नपज दिछ ।
9. Disbursement (Scheduled 5)
Statement of Cash Withdrawal (Disbursement) : र्ो वििरण NPR, USD र SDR Amount मा छजट्टाछजट्टै तर्ार
गनिपज दिछ । Cumulative as of last FY लाई Balance का रूपमा सानिपज दिछ । त्र्सपवछ प्रत्र्ेक र्ौमावसक अिवधमा प्राि भएको
Advance र Documented/ Replenishment हरु छजट्टाछजट्टै देवखने गरी राख्नपज दिछ । र्सरी राख्दा Withdrawal Application
No. अनसज ार क्रमश वमल्ने गरी राख्नपज दिछ । प्रत्र्ेक Withdrawal को Value Date र Exchange Rate राख्नपज दिछ ।
Documented/Replenishment भएको Amount का हकमा Category अनसज ार नै कजन कजन Category मा कवत-कवत रकम
Documented/Replenishment भएको रकम खल्ज ने गरी राख्नपज दिछ । र्सरी रावखएको Category को जोडजम्मा Total महलमा
राख्नपज दिछ । Cumulative as of Last FY र Sub Total of Reporting Period जोडेर Cumulative as of Reporting
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Period वनकाल्नपज दिछ ।
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10. Disbursement-Grant (Schedule 5A)
Statements of Cash Withdrawal (Disbursement) : दईज िा सो भन्दा बढी Financing Agreement हुन्छ भने िा ऋण
र अनदज ानको Financing Agreement रहन्छ भने प्रत्र्ेक Financing Agreement का लावग छजट्टाछजट्टै र्ो वििरण तर्ार गनिपज दिछ ।
र्स वििरणमा अनदज ान Agreement को Schedule No. 5 मा जस्तै गरी सबै वििरण भनिपज दिछ । तर एउटै मार Financing
Agreement बाट सञ्र्ावलत भएको आर्ोजनाको हकमा भने र्ो तर्ार गरी राख्नपज दैन ।
11. Disbursement-Credit (Schedule 5B)
Statements of Cash Withdrawal (Disbursement) : दईज िा सो भन्दा बढी Financing Agreement हुन्छ भने िा ऋण
र अनदज ानको Financing Agreement रहन्छ भने प्रत्र्ेक Financing Agreement का लावग छजट्टाछजट्टै र्ो वििरण तर्ार
गनिपज दिछ । र्स वििरणमा ऋण Agreement को Schedule No. 5 मा जस्तै गरी सबै वििरण भनिपज दिछ । तर एउटै मार Financing
Agreement बाट सञ्र्ावलत भएको आर्ोजनाको हकमा भने र्ो तर्ार गरी राख्नपज दैन ।
12. Sum. of Exchange Gain/ Loss (Schedule 6)
Statement of Exchange Gain/ Loss : र्स वििरणमा िैदवे शक मद्रज ाको विवनमर्मा हुने उतार र्ढािबाट हुने नाफा िा
नोक्सानलाई देखाईन्छ । आर्ोजनाको प्रवतिेदन अिवधमा भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क समार्ोजन र Advance VS
Documented/Replenishment गरी दईज वकवसमका Foreign Exchange Gain/ Loss लाई र्स वििरणमा देखाइन्छ । र्समा
र्स्तो नोक्सानी Cumulative as of Last FY र प्रवतिेदन अिवधको िैदवे शक विवनमर् नाफानोक्सानको सवञ्र्वत जोडेर
हालसम्मको नाफा नोक्सान सवञ्र्वत देखाइन्छ । र्स्तो नाफा नोक्सानको सवञ्र्वत Foreign Exchange Gain/ Loss
Account(Ledger) बाट सानपिज दिछ ।
13. Statements of Trimester wise. (Schedule No. 7)
Statements of Trimester wise Budget Allocation : र्स वििरणमा आर्ोजना अन्तगितका विवभन्न Cost Center
हरुलाई श्रोतगत रूपमा प्रदान गररएको बजेट प्रस्ततज गररन्छ । र्सै बजेटका आधारमा आर्ोजनाको Cash Projection समेत गररन्छ ।
आर्ोजनाको प्रवतिेदन अिवधको भन्दा पवछल्ला दईज र्ौमावसकमा आर्ोजनालाई प्राि बजेट अनसज ार Cash Projection गररने हुदाँ ा
र्ो वििरण तर्ार गनिपज रे को हो । र्समा वििरणमा र्ौमावसक रूपमा नेपाल सरकार अनदज ान (नगद र शोधभनाि र सोझै भक्त
ज ानी हुन)े र
ऋण (नगद र शोधभनाि र सोझै भक्त
ज ानी हुने) रावखन्छ । र्सरी तीनै र्ौमावसकको जोडजम्मा गरे र िावषिक बजेटमा देखाइन्छ ।
14. FCGO Budget Release(Schedule No. 7 A)
Statements of Trimester wise Budget Allocation : र्स वििरणमा आर्ोजना अन्तगितका विवभन्न Category अनसज ार
श्रोतगत रूपमा प्रदान गररएको बजेट प्रस्ततज गररन्छ । र्समा वििरणमा र्ौमावसक रूपमा नेपाल सरकार अनदज ान (नगद र शोधभनाि र
सोझै भक्त
ज ानी हुने) र ऋण (नगद र शोधभनाि र सोझै भक्त
ज ानी हुने) रावखन्छ । र्सरी तीनै र्ौमावसकको जोडजम्मा गरे र िावषिक बजेटमा
देखाइन्छ ।
15. FCGO Budget Release (Schedule 7 B)
Statement of Budget Release : र्समा दईज िा दईज भन्दा बढी (र्ालज र पाँजज ीगत नभई) बढी उपशीषिकबाट आर्ोजना
सञ्र्ालन हुने हो भने मार Statement of Budget Release तर्ार गनिपज दिछ । र्समा Budget उपशीषिक नम्बर र नाम गत िषि
सम्मको खर्ि स्िीकृ त िावषिक बजेट, रकमान्तर, खदज बजेट र्ौमावसकगत रूपमा वनकासा, र्स िषि भररको वनकासा र स्िीकृ त िावषिक
बजेटको तजलनामा वनकासाको प्रवतशत तथा बााँकी बजेट र र्सको प्रवतशत र्स वििरणमा राख्नपज दिछ ।
16. statement of Expenditure from Designated Account/ Imprest Account (Schedule 8)
Statement of Expenditure from Designated Account/ Imprest Account : र्स वििरणमा Designated
Account / Imprest Account बाट भएको USD को खर्ि को NPR र USD को तल
ज नात्मक वििरण प्रस्ततज गररन्छ । मख्ज र् गरे र
Direct Payment र Government Treasury Transfer गरी दईज फरक कारोबारहरु प्रस्तजत गररन्छ । र्ी कारोबारहरुको
Category अनसज ार कजन कजन Category कवत कवत रकम प्रवतिेदन अिवधमा Designated Account/ Imprest Account बाट
खर्ि भएको हो सो देखाइन्छ । र्सरी Category अनसज ारको Direct payment र Government Treasury Transfer को जम्मा
जोडेर समेत देखाइन्छ ।
298

नस.न.ं
१

२
३
४

५
६
७
८
९
१०

११

१२
१३
१४
१५

१

२
३

नििरण
17. Statement of WA Dis. (Schedule 9)
Opening Cash Balance : पवहलो र्ौमावसकका लावगगत िषिको Closing Balance लाई र्स महलमा राख्नपज दिछ । दोश्रो
र्ौमावसकका लावग पवहलो र्ौमावसकको Closing balance र तेश्रो र्ौमावसकका लावग दोश्रो र्ौमावसकका Closing Balance
राख्नपज दिछ । Year to Date का लावग भने गत िषिको Closing Balance नै राख्नपज दिछ ।
Received Advance Amount : र्स महलमा दाताबाट प्रवतिेदनको अिवधमा प्राि रकमलाई लेख्नपज दिछ ।
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Bank Adjustment : NRB Adjustment मार र्स महलमा राख्नपज दिछ । Total
Cash available बाट Loss भए घटने गरी र Gain भए जोडने गरर राख्नपज दिछ । र्स्तो रकम नेपाली मद्रज (NPR) मा मार हुन्छ ।
Total Cash available : र्स महलमा Opening Cash Balance मा Fund Received From Donor जोडेर त्र्समा
Foreign Exchange Gain (NRB Adjustment) जोडेर िा Foreign Exchange Loss (NRB Adjustment) घटाएर
राख्नपज दिछ ।
Expenses From Designated Account : र्समा Transfer to GON Treasury from Designated Account र
Payment from Designated Account जोडेर राख्नपज दिछ ।
Closing balance : Total Cash available बाट Expenses From Designated Account घटाउनपज दिछ ।
Fund claimed from Previous WA but not yet to be received : र्समा र्स प्रवतिेदन अगािै आर्ोजनाबाट
दातृपक्षसाँग Withdrawal पठाई माग भएको रकम दातृपक्षबाट प्राि हुन बााँकी रकमलाई र्स महलमा देखाउनपज दिछ ।
Total Expected DA Balance (NRB) : र्समा Closing Cash Balance मा Fund claimed from Previous WA
but not yet to be received मा जोडनपज दिछ ।
Total Cash Required : पवछल्ला दईज र्ौमावसकको सम्बवन्धत दाताको श्रोतमा विवनर्ोजन भएको रकम नै Total Cash
Required हो ।
Net Cash Required : Total Cash Requirement बाट Total Expected Designated Account/ Impreset Account
Balance घटाएर आउने रकम Net Cash Requirement हो । र्स्तो Net Cash Requirement नकरात्मक आएमा
Withdrawal Application बाट Advance माग्नज हुदनै । तर सकरात्मक आएमा कवत रकम आएको छ । सो रकमलाई प्रवतिेदन
अिवधको अवन्तम वदनको NRB को विवनमर् दरले भाग गरे र आउने USD रकम लाई Advance को रूपमा माग गनिपज दिछ ।
र्स Schedule को दोश्रो खण्डमा Advance Request कवत पठाउने र Document or Replenishment कवत गने त्र्समा
दातृपक्षको Contribution कवत प्रवतशतले हो प्रष्ट खल
ज ाउनपज दिछ । र्समा वनम्नवलवखत महलहरुले वनम्नअनसज ारको वििरण प्रस्ततज
गदिछन् ।
Advance Request : प्रवतिेदन अिवधमा Net CashRequirement अनसज ारको रकम Advance Request को Row मा
NPR र USD छजट्टाछजट्टै देखाउनपज दिछ ।
Documented : र्स महलमा प्रवतिेदन अिवधमा कजन कजन Category को eligible खर्ि दाताको Financing % अनसज ार
दातासाँग पेस्की फछ्र्ौटका लावग USD र NPR मा अनरज ोध गरी पठाइने रकम Category अनसज ार उल्लेख गनपिज दिछ ।
Designated Account Expected Balance : र्स महलमा र्सै Schedule को मावथल्लो खण्डमा Total Expected
Designated Account/Imprest Account Balance उल्लेख गनिपज दिछ ।
Expected Advance Balance : र्स महलमा Advance Request र Designated Account Expected Balance को
जोड जम्मा गरे र राख्नपज दिछ ।
18. Statements of Prior Review Contracts (Schedule 10)
Statements of Prior Review Contracts : दातृपक्षबाट कजनै पवन Contract का लावग पिज ि स्िीकृ वत वलनपज ने वकवसमका
सम्झौताहरु Prior Review Contracts हुन र्स्ता सम्झौताका लावग बोलपर कागजात मल्ू र्ाङ्कन प्रवतिेदनमा समर् दातृपक्षको
पिू ि स्िीकृ वत आिश्र्क पदिछ । र्सरी पिज ि स्िीकृ वत वलएका सम्झौताहरुमा प्रवतिेदन अिवधमा खर्ि भएको भए सोको वििरण र्सैमा
राख्नपज दिछ । र्स वििरणमा उल्लेख हुने सबै NPR मा हुनपज दिछ ।
Name of the Contractors/ Consultants/Suppliers : आर्ोजनाले वनमािण, व्र्िसार्ी आपवज तिकताि, सेिा प्रदार्क र
परामशिदातासाँग सम्झौता गदािको सम्झौता नाम र्स महलमा उल्लेख गनिपज दिछ ।
Contracts No (Donor). : र्स्ता Prior Review Contracts विश्वबैङ्क तथा एवशर्न डेभलपमेन्ट बैङ्क जस्ता पहुपक्षीर् दातृ
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वनकार्हरुबाट स्िीकृ वत वलदा एउटा Contract No. प्राि हुने गदिछ । विश्वबैङ्कको र्स्तो सम्झौता नम्बरलाई SAP No. र ADB
को Contracts नम्बरलाई PCSS Number भवनन्छ ।
Contract Id. No. : आर्ोजनाले वनमािण, व्र्िसार्ी आपवज तिकताि, सेिा प्रदार्क र परामशिदातासाँग सम्झौता गदािको सम्झौता नम्बर
र्स महलमा उल्लेख गनपिज दिछ ।
Contract Sign Date : आर्ोजनाले वनमािण, व्र्िसार्ी आपवज तिकताि, सेिा प्रदार्क र परामशिदातासाँग सम्झौता गदािको सम्झौता
वमवत र्स महलमा उल्लेख गनपिज दिछ ।
Contract Amount : आर्ोजनाले वनमािण, व्र्िसार्ी आपतज ीकताि, सेिा प्रदार्क र परामशिदातासाँग सम्झौता गदािको सम्झौता
रकम र्स महलमा उल्लेख गनिपज दिछ ।
Date of Donor of No Objection to Contract : र्समा सम्झौता उपर दाताले वदएको No Objection वमवत लेख्नपज दिछ।
Amount paid to Contractor/Consultant during period : प्रवतिेदन अिवधमा र्स Prior Review Contracts मा
गररएको भक्त
ज ानीलाई र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Donor share of amount paid to Contractor/Consultant during period : प्रवतिेदन अिवधमा Contractor/
Consultant लाई गररएको भक्त
ज ानी कवत प्रवतशत दाताले बेहोने हो सो कजरा र्स महलमा उल्लेख गनपिज दिछ ।
19. Statement of Training & Seminars(Schedule 14)
Statements of Training and Seminars : दातृपक्षको लगानी सहभावगतामा सबै वकवसमका तावलम तथा कार्िशालाहरुको
वििरण र्समा उल्लेख गनपिज दिछ । सामान्र्तर्ा र्स्ता तावलम तथा कार्िशालाहरुमा दाताको पिू ि स्िीकृ वत नवलई खर्ि गनिहज ुदनै । र्स
वििरणमा उल्लेख हुने सबै NPR मा हुनपज दिछ ।
Activities : तावलम तथा कार्िशालाको विषर् उल्लेख गनपिज दिछ र्सका अवतररक्त र्स्तो कार्िशाला वकन भएको खल्ज ने नाम
वदनपज दिछ ।
Date of Donor of No Objection to Contract : र्समा सम्झौता उपर दाताले वदएको No Objection वमवत लेख्नपज दिछ ।
Amount paid to Contractor/Consultant during period : प्रवतिेदन अिवधमा र्स Prior Review Contracts मा
गररएको भक्त
ज ानीलाई र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Donor share of amount paid to Contractor/Consultant during period : प्रवतिेदन अिवधमा
Contractor/Consultant लाई गररएको भक्त
ज ानी कवत प्रवतशत दाताले बेहोने हो सो कजरा र्स महलमा उल्लेख गनपिज दिछ ।
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अप्रिोनधत आयोजना िेखा
(Unaudited Project Account) मा प्रयोग हुने फारामहरु
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अनजसूर्ी-१३.३.१

Unaudited Project Account
Government of Nepal
Ministry of …………………….
Department of ……………..
……………………………….Project

Sources and Uses of Funds
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
Amount in NPR
Schedule
No.

Description

Cumulative
up to FY
…………….

Reporting Fiscal Year.................

Cumulative
to Date

Budget Allocation
A. Opening Cash/Bank Balance
I
Cash balance of Previous Trimester
B. Receipts
I
Benificiary Contribution/ NGO's/ INGO's Contribution
II
DDC/ Municipality/ VDC/ Road Board Nepal ect. Contribution
III
GON Fund
IV
Reimbursable (1st Doner Name)
V
Reimbursable (2nd Doner Name)
VI
Cash Grant/ Loan (1st Doner Name)
VII
Cash Grant/ Loan (2nd Doner Name)
Transfer to Treasury and Direct Payment from Designated
VIII
Account (yet to be documented)
IX
……………………... Fund (1st Doner Name)
……………………... Fund (2nd Doner Name)
X
UN Advanced
C. Total Available Fund (A+B)
Uses of Funds
I
Category name
II
Category name
III
Category name
IV Category name
V
Category name
VI Expenses as per UN Agreement
D. Total Uses of Funds
E. Unspent balance at the end of FY ..........
F. Total (D+E)
G. Closing Cash Balance (C-F)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3A
3A
3A
3A
3A
3A

Statement of Designated /Imprest Account
Schedule
no

S.N

Description

1
2
3
4
5
6
7

Opening Cash Balance
Add :- Fund received from donor...........
Total Cash available (1+2)
Less : Transfer to GON Treasury from Designated Account
Less : Payment from Designated Account
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Bank Adjustment
Closing balance (3-4-5+6)
Opening Cummulative Exchange Gain/ Loss
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Advance Vs Documented
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Bank Adjustment
Total Exch.Gain/ Loss (NRB Adjustment & Advance vs Docu.
Actual Closing Advance Balance (7-8)

8
9

(………………………………..)
Name………………..
Account Officer
PCT/PCU
Project Name

(………………………………..)
Name………………..
Project Coordinator
PCT/PCU
Project Name

Cumulative
up to Last
FY.........

Year to Date

Cumulative
to date

4
6
6
7

7

(………………………………..)
Name………………..
Director General
Name of Department
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(………………………………..)
Name………………..
Secretary General
Name of Ministry

(………………………………..)
Name………………..
Financial Comptroller General
FCGO

अनसज र्ू ी-१३.३.२
Unaudited Project Account
Schedule No.-1
Department of …………………..
………………………………….Project
Supplement of Summary of Sources
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY

Supplement of Summary of Sources and Uses of Funds
Description
I
II

III

IV

V

Benificiary Contribution/ NGO's/ INGO's
Contribution
DDC/ Municipality/ VDC/ Road Board
Nepal ect. Contribution
DDC Contribution
Municipality Contribution
Road Board Nepal Contribution
VDC Contribution
Hospital Devt. Committee Contribution
Other Contribution
GON Fund
Unspent balance at the end of the
year............
Total GON Fund
Reimbursable ………… Doner 1st
Reimbursable Grant ………. Doner 1st
Unspent balance at the end of the
year............
Transfer to GON Treasury (KA-7-17) From
DA/ Imprest Acc.
Reimbursable Loan ………. Doner 1st
Unspent balance at the end of the Year
Transfer to GON Treasury (KA-7-15) From
DA/ Imprest Acc.
Reimbursable ………… Doner 2nd
Reimbursable Grant ………. Doner 2nd
Unspent balance at the end of the Year....
Transfer to GON Treasury (KA-7-17) From
DA/ Imprest Acc.
Reimbursable Loan ………. Doner 2nd
Unspent balance at the end of the Year
Transfer to GON Treasury (KA-7-15) From
DA/ Imprest Acc.
Total IDA Fund ( Reimbursable )
Transfer to GON Treasury (KA-7-17) From
DA/ Imprest Acc.
Cash Grant………. Doner 1st
Unspent balance at the end of the
year............
Remaining Balance -Cash Grant on Govt.
Treasury First Donor
Transfer to GON Treasury (KA-7-15) From
DA/ Imprest Acc.
Cash Loan ………. Doner 1st
Unspent balance at the end of the
year............
Remaining Balance -Cash Loan on Govt.
Treasury First Donor
Transfer to GON Treasury (KA-7-17) From
DA/ Imprest Acc.
Cash Grant………. Doner 2nd
Unspent balance at the end of the
year............
Remaining Balance -Cash Grant on Govt.

Schedule
no

Cumalative of
FY.....

1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A

1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
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Reporting Fiscal
Year..............

Cumulative to Date

VI

VI

VII
VIII

Treasury Second Donor
Transfer to GON Treasury (KA-7-15) From
DA/ Imprest Acc.
Cash Loan ………. Doner 2nd
Unspent balance at the end of the
year............
Remaining Balance -Cash Loan on Govt.
Treasury Second Donor
Total Remaining Balance-Cash Loan and
Grant
Documented/ …………… Fund
Transfer to GON Treasury (KA-7-17) From
DA/ Imprest Acc.
Transfer to GON Treasury (KA-7-15) From
DA/ Imprest Acc.
Payment from Designated Account (Direct
Payment)
Fund Transfer From Desinated Account
Total Transfer From DA/ Imprest Account
but yet to be documented.
Transfer to Treasury and Direct Payment
from Designated Account (yet to be
documented)
Documented in Project Period donor...
Documented donor..........
Total Documented Amount
UN Advanced

1A
1A
1A

1A
1A
1A
1A
1A
1A

1A
1A
1A
1A
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अनसज र्ू ी-१३.३.३
Unaudited Project Account
Schedule No. 1 A
Department of …………………..
………………………………….Project

Statement of Release
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY

4

5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Total Release
...... Grant

36

37

38

39

40

41

Total

Direct

Cash

Reim

...... Credit

Direct

DDC/
Municipali
ty/ VDC/
GON
Road
Counterp
Board
art
Nepal ect.
Contributi
on

Cash

Benificiary
Contributi
on/
Total NGO's/
INGO's
Contributi
on

Reim

Direct

Cash

Reim.

...... Credit

Direct

3rd Tri. Release
DDC/
...... Grant
Municipali
ty/ VDC/
GON
Road
Counterp
Board
art
Nepal ect.
Contributi
on

Cash

Benificiary
Contributi
on/
NGO's/
INGO's
Contributi
on

Reim.

Total

Direct

Cash

Reim.

...... Credit

Direct

Cash

9

2nd Tri. Release
DDC/
......Grant
Municipali
Benificiary
ty/ VDC/
Contribution/
GON
Road
NGO's/
Counterp
Board
INGO's
art
Nepal ect.
Contribution
Contributi
on

Reim.

8

Total

7

Cash

6

Direct

Reim.

3

Direct

2

...... Credit

Cash

1
2
3
4
5
6
11
12
13
14
15

1st Tri. Release
DDC/
...... Grant
Municipali
ty/ VDC/
GON
Road
Counterp
Board
art
Nepal ect.
Contributi
on

Reim.

Benificiary
Name Contributi
S.
of
on/
No. Cost
NGO's/
Center INGO's
Contributi
on

42

अनुसच
ू ी-१३.२५

Unaudited Project Account

Schedule No.-2
Department of …………………..
………………………………….Project

Financial Statements
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY

S.
No.

Budget
DDC/
........... Grant
Benificiary
Name
Municipality/
Contribution/
VDC/ Road
GON
of Cost
NGO's/
Center
Board Nepal Counterpart Reim. Cash Direct
INGO's
ect.
Contribution
Contribution

............... Credit

Reim.

Cash

Direct

Release
Expenditure
DDC/
.............. Grant
.............. Credit
Benificiary
Benificiary
Municipality/
Contribution/
Contribution/
VDC/ Road
GON
Total
NGO's/
Total
NGO's/
Board Nepal Counterpart Reim. Cash Direct Reim. Cash Direct
INGO's
INGO's
ect.
Contribution
Contribution
Contribution
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अनस
ु ूची-१३.३.४
Schedule No.-2

Unaudited Project Account

............. Grant
DDC/ Municipality/ VDC/
GON
Road Board Nepal ect.
Counterpart
Contribution

Reim.

Cash

Direct

................ Credit

Reim.

Cash

Direct

DDC/
Benificiary
Municipality/
Contribution/ VDC/ Road
GON
Total
NGO's/ INGO's Board Nepal Counterpart
Contribution
ect.
Contribution
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Balance
..................... Grant

Reim.

Cash

Direct

................. Credit

Reim.

Cash

Direct

Total

अनुसूची-१३.३.५
Unaudited Project Account
Schedule No. 3

Department of …………………..
………………………………….Project
Statements of Expenditure
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY

10

11

12

13

16

17

18

20

309

21

22

25

26

Total Expenditure

27

28

29

30

31

34

35

36

37

38

Total

Direct

Cash

.......... Credit

Reim.

DDC/
Municipali
Release
ty/ VDC/
Amount Road
GON
Board
Counterp
Nepal ect.
art
Contributi
on
32
33

...........
Grant

Direct

GON

GON

Total

Direct

Cash

........... Credit

Reim.

Direct

DDC/
Municipali
Release
ty/ VDC/
Amount Road
GON
Board
Counterp
Nepal ect.
art
Contributi
on
23
24

........ Grant

Reim.

GON

Total

Direct

Cash
19

GON

Reim.

3rd Tri. Expenditure

.......... Credit

Reim.

DDC/
Municipali
Release
ty/ VDC/
Amount Road
GON
Board
Counterp
Nepal ect.
art
Contributi
on
14
15

..........
Grant

Direct

GON

9

GON

Total

8

Direct

Reim.

7

Cash

Direct

1
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Total Expenditure

DDC/
Municipali
Release
ty/ VDC/
Amount Road
GON
Board
Counterp
Nepal ect.
art
Contributi
on
5
6

2nd Tri. Expenditure
............. Credit

Reim.

Budget Head

GON

S. Name
No of Cost
. Center

............
Grant

Reim.

1st Tri. Expenditure
GON

39

अनुसच
ू ी-१३.३.६

Unaudited Project Account

Schedule No. 3 A
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Grant no……...NEP/……………………...Loan no…………………………...)
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY

Statements of Expenditure (Categorywise)
Amount in NPR
Name
First Trimester
Second Trimester
Third Trimester
Annual Expenditure
S.
of
N. cost Category1 Category2 Category3 Category4 Category5 Total Category1 Category2 Category3 Category4 Category5 Total Category1 Category2 Category3 Category4 Category5 Total Category1 Category2 Category3 Category4 Category5 Total
center
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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अनुसच
ू ी-१३.३.७
Unaudited Project Account
Department of …………………..
………………………………….Project

Schedule No. 3 B

Statements of Expenditure (Government Line Itemwise)
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY

21111 21112 21113 21114 21119 21121 21122 21123 22111 22112 22121 22122 22211 22212 22213 22311
S.
N.

Name of
cost
center

तिि

स्थानीय
ित्ता

महंगी
ित्ता

नफल्ड
ित्ता

अधय
ित्ता

1

2

3

4

5

6

7

और्धी पानी
संचार
पोिाक खार्द् याधन उपचार तथा
िर िाडा
महिुि
खचा निजु िी

8

9

10

11

12

13

अधय
िाडा

सचचािन
तथा
इधधन
ममात
सम्िार

बीमा

14

15

17

16

First Trimester
Recurent
22312 22313 22314 22321 22411 22412 22511 22521

नननमात
पुस्तक
सािाजननक
कायाा िय
ईधधन
से िा र
पिुपंक्षीहरुको तथा
सम्पनत्तको
सम्बनधध
अधय
परामिा
आहार
सामाग्री
ममात
खचा
प्रयोजन
खचा
खचा
सम्िार
खचा
18

19

20

21

22

23

अधय
से िा
िुल्क

24

22522 22529 22531 22611 22612 22613 22614 22711 Total 29111 29211
निनिष्ट
व्यनक्त
निनिध
अनुगमन
तथा
अधय
चािु
कमा चारी उतपार्दन काया रःम
और्धी
भ्रमण
निनिध
जग्गा ििन
काया रःम
मूल्यांक न
प्रनतनननध भ्रमण
तफा को
तानिम सामाग्री/से िा खचा
खररर्द
खचा
खचा
खररर्द खररर्द
खचा
खचा
मण्डिको खचा
जम्मा
भ्रमण
खचा
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 35 36 37

311

Capital
Grand
29221 29231 29311 29411 29511 29611 29621 29711 29712 Total Total

ििन
ननमाा ण

38

पूाँनजगत
पुाँनजगत पुाँजीगत सफ्टिे यर
फननाचर
पुाँजीगत
सुधार
सिारी मे िीनरी सािाजनन सुधार खचा अनुसधधान ननमाा ण र
तथा
तफा को
खचा
साधन औजार क ननमाा ण सािाजननक तथा
खरीर्द
नफक्चसा
जम्मा
ििन
ननमाा ण
परामिा
खचा
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

अनुसूची-१३.३.८
Schedule No. 4

Unaudited Project Account
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Grant no……...NEP/……………………...Loan no…………………………...)
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY

Statement of Designated Account/Imprest Account
NPR
Reporting FY ………………………………….
Particulars
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cumulative up to
FY......

1st
Trimester

2nd
Trimester

3rd
Trimester

Year
to
date

Cumulative to
Date

Remarks

Opening Cash Balance
Add : Receipt of Funds
Total Cash Balance
Less : Transfer to GON Treasury from Special Account
Less
Direct Payment from Designated Account
Exchange Gain/ Loss (+/-) NR Bank Adjustment
Closing Designated Account Balance at the end of Reporting Period
Add : Fund Claimed with IDA but yet to be accounted
Total Expected Balance
USD
Reporting FY ……………………..
Particulars

S.N.
1
2
3

Cumulative up to FY
…………….

Opening Cash Balance
Add : Receipt of Funds
Total Cash Balance
312

1st
Trimester

2nd
Trimester

3rd
Trimester

Year
to
date

Cumulative to
Date

Remarks

4
5
6
7
8
9

S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Less : Transfer to GON Treasury
Less
Direct Payment from Designated Account
Exchange Gain/ Loss (+/-)
Closing Designated Account Balance at the end of Reporting Period
Add : Fund Claimed with IDA but yet to be accounted
Total Expected Balance
CASH REQUIREMENT PROJECTION
Particulars
Total Expenditure (Reim.& DA) of 2nd Trimester FY……….
……………….Grant no………..-NEP)
………………Credit no…………...-NEP)
Direct Payment from DA of 2nd Trimester FY ……………………………
……………….Grant no………..-NEP)
……………..Credit no…………...-NEP)
Total Expenditure of Last FY ……………………. yet to be transfer to GON Account
……………….Grant no………..-NEP)
…………………….Credit no…………...-NEP)
Outstanding expenditure yet to be transferred
……………….Grant no………..-NEP)
………………Credit no…………...-NEP)
Cash Projection (3rd Trimester of FY ……………………..)
Total Cash Requirements as of 1st & 2nd Trimester of FY …………………..
Less : Expected Closing Balance (from 8 above)
Net Cash Requirement from ……..donar
Note :1.Total Cash Required Amount is calculated @ 1USD=Nrs………. dated 14 March …………...(Last day of current Trimester)
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NPR

USD

अनस
ु ूची-१३.३.९
Schedule No. 5

Unaudited Project Account
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Grant no……...NEP/……………………...Loan no…………………………...)

Statement of Cash Withdrawal (Disbursement)
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
NPR
S. No.
1
1

Particular

2

2
Cumulative as of Last FY ………..
Reporting Period FY ………….

3
4

Sub Total of
Cumulative as of Reporting Period

1
2

Cumulative as of Last FY ………..
Reporting Period FY ……….

3
4

Sub Total
C.Cumulative as of Reporting Period

1
2

Cumulative as of Last FY ………..
Reporting Period FY ………….

4
5

Sub Total
C.Cumulative as of Reporting Period

W/A
No.

Value
Date

Advance

3

4

5

1
6

2
7

Disbursed
Categories
3
8

4
9

Total
10

Net Advance
Balance (4-9)
11

USD

SDR

-

314

अनुसूची-१३.३.१०
Schedule No. 5 A

Unaudited Project Account
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Grant no……...NEP)

Summary of Cash Withdrawal (Disbursement)
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
NPR
Particular
2
Cumulative as of Last FY ........
Reporting Period FY ........

Sub Total of
Cumulative as of Reporting Period

W/A
No.

Value
Date

Advance

3

4

5

1
6

2
7

Disbursed
Categories
3
8

4
9

Total
10

Net Advance
Balance
11

SDR

Cumulative as of Last FY ........
Reporting Period FY ........

Sub Total
Cumulative as of Reporting Period

NPR

Cumulative as of Last FY ........
Reporting Period FY ........

Sub Total
Cumulative as of Reporting Period

-
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अनुसूची-१३.३.११
Schedule No. 5 B

Unaudited Project Account
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Loan no……...NEP)
IDA Credit No.: 4832-NEP and 5002 NEP

Summary of Cash Withdrawal (Disbursement)
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
NPR
S.
No.
1

Particular

W/A
No.

Value
Date

Advance

3

4

5

1
2

2
Cumulative as of Last FY ........
Reporting Period FY ........

3
4

Sub Total of (B)
Cumulative as of Reporting Period (A+B)

1
2

Cumulative as of Last FY ........
Reporting Period FY ........

3
4

Sub Total of
Cumulative as of Reporting Period

1
2

Cumulative as of Last FY ........
Reporting Period FY ........

3
4

Sub Total of
C.Cumulative as of Reporting Period

-

-

1
6

-

2
7

Disbursed
Categories
3
8

-

-

4
9

Net Advance
Balance
11

Total
10

-

-

USD

SDR
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अनुसूची-१३.३.१२
Schedule No. 6

Unaudited Project Account
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Loan no……...NEP)

Statement of Exchange Gain/ Loss
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
Amount in NPR
SN.
1
2

Particular

Cumulative as of Last FY
...........

Year-to-Date

Cumulative as of FY ..........

NPR

NPR

NPR

Monthly Adjustment by Nepal Rastra
Bank
Advance VS Documented
Total Exchange Gain/ Loss
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अनुसूची-१३.३.१३
Schedule 7

Unaudited Project Account
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Loan no......NEP,Grant no……...NEP)

Summary of Trimesterwise Budget Allocation
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
Cost
Center
S.N.

GON

I Trimester
Grant
Credit
Cash Reim. Cash Reim.

Total GON

II Trimester
Grant
Credit
Cash Reim. Cash

Reim.

Total

GON

Grant

III Trimester
Credit

Cash Reim.

Cash

Reim.

For Cash Projection ( 2nd & 3rd Trimester of FY ... )
Allocated Budget
Donor........ Budget

318

2nd Trimester

3rd
Total
Trimester
-

Total GON

Grand Total
Grant
Credit
Cash Reim. Cash Reim.

Total

अनुसूची-१३.३.१४
Schedule 7 A

Unaudited Project Account
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Loan no......NEP,)

Summary of Trimesterwise Budget Allocation
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY

S.N.

Cost
Center GON

I Trimester
Grant
Credit
Cash Reim. Cash Reim.

Total GON

Grant

II Trimester
Credit

Cash Reim. Cash

Reim.

III Trimester
Total

GON

Grant
Cash

Reim.

Credit
Cash

Total GON

Reim.

For Cash Projection ( 2nd & 3rd Trimester of FY ... )
Allocated Budget
Donor........ Budget

2nd Trimester
-

319

3rd Trimester
-

Total
-

Grand Total
Grant
Credit
Cash Reim. Cash Reim.

Total

अनुसूची-१३.३.१५
Schedule 7 B

Unaudited Project Account
Department of ………………..
……………………………………….Project (Grant no……...NEP)

Summary of Trimesterwise Budget Allocation
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
I Trimester
II Trimester
Cost Center
Grant
Credit
Grant
Credit
GON
Total GON
Cash
Reim.
Cash
Reim.
Cash
Reim.
Cash
Reim.
S.N.

III Trimester
Total

GON

Grant
Cash Reim.

Grand Total
Credit
Grant
Credit
Total GON
Total
Cash
Reim.
Cash Reim. Cash Reim.

For Cash Projection ( 2nd & 3rd Trimester of FY ... )
Allocated Budget
Donor........ Budget
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2nd Trimester 3rd Trimester Total
-

अनुसूची-१३.३.१६
Schedule No. 7 c

Unaudited Project Account
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Loan no/Grant no……...NEP)

Statement of Budget Release as per FCGO
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
Amount in NPR
S.
N.

Budget
Head

Program Name

Approved
Annual Budget

Virement
(+/-)

Net Budget

1
2
Grand Total
Note:
Amount Released from Designated Account is not included in the Released Figure.

321

1st
Trimester

Released Amount NPR
2nd
3rd
Year-toTrimester Trimester
Date

%

Balance
Budget
Amount

%

अनुसूची-१३.३.१७
Schedule No. 8

Unaudited Project Account
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Loan no……...NEP)

Statement of Expenditure from Designated Account
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
S.N

Particulars
USD

1
Eqv. To NRs.

USD

2
Eqv. To NRs.

1
2
3
4
5
6
Total of Direct Payment
1
2
3
Total of Treasury Transfer
Grand Total

322

Categories
3
USD
Eqv. To NRs.

USD

4
Eqv. To NRs.

USD

Total Amount
Eqv. To NRs.

अनुसूची-१३.३.१८
Schedule No. 9

Unaudited Project Account
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Loan no……...NEP)

Statement of Withdrawal Application and Disbursement
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
S.N

1
2
3
4
5
6
7

NPR

Particular

Net Eligible
Expenditure in
NPR

Amount
IDA Financing %

Advance Request
Documented
Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 -

3
4

USD

(1) Opening Cash Balance in Designated Account
(2) Received Advance Amount from WA
(3) Exchange Gain/ Loss (NRB Adjustment)
Total Available balance in Designated Account
Expended from Designated Account
Closing Cash Balance in Designated Account
Fund claimed from previous WA but not yet received
Total Expected DA Balance (NRB)
Total Cash Required
Net Cash Required

S.N
1
2

Amount

Description

Designated Account Expected Balance
Expected Advance Balance

323

NPR

USD

अनुसूची-१३.३.१९

Unaudited Project Account

Schedule 10
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Loan no……...NEP)

Statements of Prior Review Contracts
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
Amount in NPR
Srl.
No.

Name of the Contractors/
Consultants/Suppliers

SAP or
PCSS or
any
stipulated
No.

1

2

3

Contract
Id.
No.

Sign
Date

Amount

4

5

6

Date of Donor of No Objection to
Contract

Amount paid to supplier during
period

WB's share of amount paid to supplier
during period

7

8

9

324

अनुसूची-१३.३.२०
Schedule 11

Unaudited Project Account
Department of ………………..
……………………………………….Project (…………………. Grant no……...NEP/……………………...Loan no…………………………...)

Statements of Training and Seminars
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
Amount in NPR
Srl. No.

Date of ............Donor's No
Objection

Activities

Amount paid during
period

...............Donor's share of
amount

1
2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

TOTAL

-
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अनुसूची-१३.३.२१
Schedule 12

Unaudited Project Account
Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

Statement of Reimbrusable Expendeture and Government Treasury Transfer
S.N.
1

Name of
Cost
Center
2

Reimbursable Expenditure
Date
3

Grant Amount
4

Loan Amount
5

Transfer to Ka-7-17
Date
6

Amount
7

326

Transfer to Ka7-15
Date
8

Amount
9

Total
Transfer
Amount
10

Reimbursement Remaining
Grant
Loan
Amount
Amount
Total Amount
11
12
13

Unaudited Project Account तयार गने निनध
FMR/PMR मा भए जस्तै वित्तीर् वििरणहरु Unaudited Project Account मा पवन एकीकृ त गनपिज दिछ । तसथि वत तर्ार गदाि परू ा गनिपज ने सबै
कार्िविवधहरु र वििरणहरु Unaudited Project Account तर्ार गनिका लावग पवन सोही बमोवजम गनिपज दिछ । FMR/PMR र Unaudited
Project Account मा Presentation मा मार फरक हुन्छ । FMR/PMR तर्ार गनिज नपने आर्ोजनाले FMR/PMR मा उल्लेवखत कार्िविवध
अनसज ार िावषिक वििरण तर्ार गनिपज दिछ । FMR/PMR तर्ार गनेले तेश्रो र्ौमावसकमा तर्ार गरे को वििरणहरुलाई र्ौमावसक खण्ड हटाई र
कवतपर् वििरणमा र्ौमावसक सवहत रहने गरी अनसज र्ू ी- १३.३.१...... अनसज ार Unaudited Project Account तर्ार गनपिज दिछ ।
Unaudited Project Account को सरुज पृष्ठ (Sources and Uses of Fund) को अवन्तममा आर्ोजनाको लेखा प्रमख
ज , आर्ोजना
प्रमख
ज , आर्ोजना सञ्र्ालन गने विभागको महावनदेशक, आर्ोजना सञ्र्ालन गने मन्रालर्को सवर्ि र महालेखा वनर्न्रकको दस्तखत, नाम, पद
र वनकार् खल्ज ने गरी राख्नज पदिछ । Unaudited Project Account का अन्र् पृष्ठमा आर्ोजनाको आवथिक प्रशासन शाखा प्रमख
ज को र आर्ोजना
प्रमख
ज को दस्तखत हुनपज दिछ ।
Unaudited Project Account आर्ोजना अनसज ार फरक फरक ढङ्गले प्रस्तजत गने गररएको छ । दातृपक्षको माग अनसज ार र्स खण्डमा
उल्लेख भएका मल
ू भतू विषर्िस्तज र वििरणहरु नछजट्ने गरी आिश्र्कता अनसज ार माग भएको बमोवजम प्रस्तजतीकरण गनि सवकन्छ । जस्तै विश्व
बैङ्कको सहार्तामा सञ्र्ावलत आर्ोजनाहरुमा Cumulative up to last FY …… ….. , Total of Current Year र Cumulative up
to Date को प्रस्तजती हुने गरी वििरण तर्ार गररन्छ भने एवशर्ाली विकास िैंकको सहार्तामा सञ्र्ावलत आर्ोजनामा Total of Previous
Year, Current Year र Cumulative up to Date प्रस्ततज गररन्छ ।
क) विश्व बैङ्कका लावग

Schedule
No.

Description

Cumulative up
to Previous
Year…………….

Reporting
Fiscal Year
.................

Cumulative to
Date

त्र्सरी नै अनसज र्ू ी-१३.३.१ मा Sources and Uses of Fund का वििरणहरु (Particulars) दााँर्ा पक्षमा र रकमहरु (Amount) बााँर्ा पक्षतफि
लेवखन्छ भने कवतपर् आर्ोजनाहरुमा वनम्न अनसज ारको ढााँर्ामा प्रस्ततज ीकरण रहन्छ । नमनज ाको रूपमा Sources of Uses of Funds :
ख) विश्व बैङ्कका लावग
S.N.

1

GON

1

Previous
Year
Amount
xxx

2

Reim. Donor
……
Cash.
Donor……
……. Donor
Funds
Total

1

xxx

1

xxx

1

xxx

3
4

Sources of
Funds

Schedule
No.

xxxx

Current
Uses of
Schedule
Year
Funds
No.
Amount
xxx
Name of 1st
3A
Category
xxx
Name of 2nd
3A
Category
xxx
Name of 3rd
3A
Category
xxx
Name of 4th
3A
Category
xxxx
Total
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Year
Amount
xxx

Current
Year
Amount
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxxx

xxxx

Unaudited interpretation तयार गने कायानिनध
नस.नं.
१
२

३
४
५
६

७

८
९
१०
११
१२
१३
१४

१५

१६
१७

नििरण
1. Sources and uses of Funds
शीषिकमा Government of Nepal त्र्सपवछ आर्ोजना सञ्र्ालनगने मन्रालर्को नाम, विभागको नाम र आर्ोजनाको नाम
लेख्नपज दिछ ।
Summary of Sources and Uses of Funds :तसथि आर्ोजना लेखाको सरुज पृष्ठ हो । र्स Row लाई अरु भन्दा ठजलो
साईजमा राख्नपज दिछ । र्ो आर्ोजनाको आर्ोजना लेखाको सबै भन्दा महत्त्िपणू ि पृष्ठ हो । र्सको मख्ज र् गरी दईज भाग हुन्छ । एउटा
Sources of Fund र अको Uses of Fund
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.) : र्हााँ वब सं र ई सं को आवथिक िषि लेख्नपज दिछ । जस्तै आ.ि.
२०७२।७३ FY २०१५।१६
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY: र्समा वि.स.तथा ई.सं. अनसज ार प्रवतिेदनको अिवध लेख्नपज दिछ । जस्तै :
पवहलो र्ौमावसकका लावग २०७२ श्रािण १ गतेदवे ख २०७२ कावतिक ३० गतेसम्म १७ जल
ज ाई २०१५ देवख १६ नोभेम्बर २०१५
Description : वििरण क्रमश पछावड वििरणको महल राख्नपज दिछ ।
Schedule No. : र्समा वििरण अनसज ारको अङ्कहरुको खल
ज ासा गने सङ्के त नम्बरहरु लेख्नपज दिछ । र्ी सङ्के त अनसज ार र्स
Row मा उल्लेख भएका प्रवतिेदन अिवधको विस्तृत वििरण अको छजट्टै पानामा राख्नपज दिछ । र्सको वसलवसलेिार ठीक ढक
ं ले
वमलेको हुनपज दिछ ।
Cumulative up to FY ……………. : गत िषिसम्मको जोड जम्मा र्स कोलममा राख्नपज दिछ । ADB लगार्तका के ही
दाताहरुबाट Cumulative up to FY ........ को सट्टामा Previous Year उल्लेख हुने हुदाँ ा त्र्स्ता दातृ पक्षलाई भने गत िषिको
मार राख्नपज दिछ ।
Reporting Fiscal Year- 2072/073 : र्समा र्ारिटा महल रहन्छ । पवहलो महलमा पवहलो र्ौमावसकको, दोश्रो महलमा
दोश्रो र्ौमावसकको, तेश्रो महलमा तेश्रो र्ौमावसकको र Year to Date महलमा र्स िषिको जम्मा राख्नपज दिछ ।
Cumulative to Date :र्समा र्स अिवध सम्म िा र्स िषि सम्मको जोड जम्मा राख्नपज दिछ ।र्सका लावग गतिषि सम्मको र र्स
अिवध सम्मको िा र्स िषिको जम्मा जोडेर वनकाल्नपज दिछ ।
Budget Allocation : र्समा Cumulative up to FY देवख Reporting FY र Cumulatimve up to Date सम्मको बजेट
विवनर्ोजन साँग सम्बवन्धत वबिरण र्ढाउनपज दिछ ।
Opening Cash/Bank Balance : कजनै कारणले Opening Cash Balance रहने अबस्था रहेमा सो र्स रकम र्स महलमा
लेख्नपज दिछ ।
Cash balance of Previous Trimester : र्समा अवघल्लो Trimester को Closing Balance लाई र्स महलमा
सानिपज दिछ ।
B. Receipts : र्समहल अन्तगित विवभन्न श्रोतबाट आर्ोजनालाई प्राि हुने रकम राख्नपज दिछ ।
Benificiary Contribution/ NGO's/ INGO's Contribution : र्स महलमा लाभरही, गैर सहकारी संस्था,
अन्तरािवष्ट्रर् गैर सहकारी संस्थाको र्ोगदान आर्ोजनामा रहने र्स महलमा सो बापतको रकम जोड जम्मा गरी राख्नपज दिछ । र्सको
पणू ि वििरण Shedule No. 1 मा वदनपज दिछ ।
DDC/ Municipality/ VDC/ Road Board Nepal ect. Contribution : र्स महलमा स्थानीर् वनकार्हरु वज.वि.स.
नगरपावलका र गााँउ पावलका सडक बोडि नेपाल, अस्पताल विकास सवमवत जस्ता सरकारी वनकार्हरुको र्ोगदान आर्ोजनामा रहने
भए सो िापतको रकम र्स महलमा राख्नपज दिछ । र्सको पणू ि वििरण Shedule No. 1 मा वदनपज दिछ ।
GON Fund : Shedule No. 1 अनसज ार नेपाल सरकार श्रोतबाट भएको वनकासा र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Reimbursable (1st Doner Name) : शोधभनाि हुने अनदज ान तथा ऋणमा सञ्र्ावलत आर्ोजनाको हकमा पवहलो दाताको
शोधभनाि हुने अनदज ान तथा ऋणको जोड जम्मामा नेपाल सरकारलाई Transfer गररएको रकम घटाई र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
र्सको पणू ि वििरण Shedule No. 1 मा वदनपज दिछ ।
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Reimbursable (2nd Doner Name) : शोधभनाि हुने अनदज ान तथा ऋणमा सञ्र्ावलत आर्ोजनाको हकमा दोश्रो दाताको
शोधभनाि हुने अनदज ान तथा ऋणको जोड जम्मामा नेपाल सरकारलाई Transfer गररएको रकम घटाई र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
र्सको पणू ि वििरण Shedule No. 1 मावदनपज दिछ ।
Cash Grant/ Loan (1st Doner Name) : नगद ऋण िा अनदज ानमा सञ्र्ावलत आर्ोजनाको हकमा पवहलो दातृ पक्षबाट
Government Treasury मा जम्मा भएको रकममा Cash Grant िा Loan नगद ऋण िा अनदज ानमा भएको वनकासा घटाई र्स
महलमा राख्नपज दिछ । र्सको पणू ि वििरण Shedule No. 1 मा वदनपज दिछ ।
Cash Grant/ Loan (2nd Doner Name) : नगद ऋण िा अनदज ानमा सञ्र्ावलत आर्ोजनाको हकमा दोश्रो दातृ पक्षबाट
Government Treasury मा जम्मा भएकोरकममा Cash Grant िा Loan नगद ऋण िा अनदज ानमा भएको वनकासा घटाई र्स
महलमा राख्नपज दिछ । र्सको पणू ि वििरण Shedule No. 1 मा वदनपज दिछ । र्सरी भएका सबै दाताका लावग र्सरी गनपिज दिछ ।
Transfer to Treasury and Direct Payment from Designated Account (yet to be documented) : र्समा
Direct Payment भएको रकम तथा Treasury मा Transfer गररएको रकमबाट Documented or Replenishment भएको
रकम घटाई र्स महलमा राख्नपज दिछ । एकभन्दा बढी दाता भए प्रत्र्ेक दाताका लावग छजट्टाछजट्टै देवखने गरी Shedule No. 1 मा
गणना गनपिज दिछ । र र्समा एकमष्टज देखाउनपज दिछ । र्सको पणू ि वििरण Shedule No. 1 मा वदनपज दिछ ।
Document/ Replenishment : दाताबाट वलएको पेस्की आिश्र् कागजातहरु पेश गरी फछ्र्ौट गरीदाताको सम्बवन्धत Fund
का रूपमा रहने िास्तविक Disbursement र्स महलमा राख्नपज दिछ । एक भन्दा बढी दाता भए सबै दाताका छजट्टाछजट्टै महलमा
राख्नपज दिछ । जस्तै दाता ADB र विश्व बैङ्क भए ADB Fund र IDA Fund गरी छजट्टाछजट्टै महलमा देखाउनपज दिछ । र्सको पणू ि
वििरण Shedule No. 1 मा वदनपज दिछ ।
UN Advanced : संर्क्त
ज राष्ट्र संघले कजनै खास कामका लावग कजनै अरु नै दाताबाट सञ्र्ावलत आर्ोजनामा के ही रकम पेस्की
वदइ काम लगाएको अिस्थामा र्स्तो रकमलाई UN Advance का रूपमा र्स महलमा देखाउनपज दिछ ।
Total Available Fund (A+B) : Opening Balance र मावथका श्रोतबाट प्राि भएको सबै रकमको जोडजम्मासाँग जोडी
वनकाल्नपज दिछ ।
Uses of Funds : आर्ोजनाले प्राि गरे को रकम कजन कजन Category मा कवत खर्ि भएको छ । र्स महल अन्तगित देखाइन्छ ।
र्सको विस्तृत वििरण Shedule No. 3(A) मा देखाइन्छ । दातृ पक्षबाट प्राि रकम Category1, Category2, Category3,
Category 4 जस्ता Category हरुमा कवत कवत खर्ि भएको छ उल्लेख गनिपज दिछ । Category खर्ि बाहेक नेपाल सरकारले बेहोने
गरी भएको खर्िलाई छजट्टै Incremental Cost का रूपमा देखाउनज पदिछ । त्र्सरी नै UN Advance बाट भएको खर्ि सम्झौता
अनसज ार Category अनसज ारको खर्ि नहुने रहेछ भने र्सलाई पवन Expenses as per UN Agreement भवन छजट्टै देखाउनपज दिछ ।
Total Uses of Funds : र्समा Category खर्िहरु र र्स बाहेकका Incremental Cost तथा Expenses As per Un
Agreement मा खर्ि भएको सबै रकमको जोडजम्मा गरी वनकाल्नपज दिछ ।
Unspent balance at the end of FY .......... : वनकासा भएको तर खर्ि नभएको िा आवथिक िषिको अन्त्र्मा र्ेक
नसावटएर खर्ि िास्तविक खर्ि हुन नसके को रकम र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Closing Cash Balance : र्ो Balance, Total Sources of Fund बाट Total Uses of Fund घटाएर आउने Balance
हो । र्ो सामान्र्तर्ा सन्ज र् हुनपज दिछ ।
Statement of Designated/ Imprest Account : आर्ोजना लेखाको पवहलो पृष्ठमै राख्नपज ने महत्िपणू ि वििरण
Statement of Designated/ Imprest Account हो । र्सले Designated Account/ Imprest Account बाट कस्ता कस्ता
कारोबार भए संवक्षिमा प्रस्तजत गनिपज दिछ ।
Description : र्स महल अन्तगित Opening Cash Balance, Fund Received From Donor, Transfer to GON
Treasury, Direct Payment, Foreing Exchange Gain/ Loss जस्ता कारोबारका वििरणहरु उल्लेख गनपिज दिछ ।
Opening Cash Balance : पवहलो र्ौमावसकका लावगगत िषिको Closing Balance लाई र्स महलमा राख्नपज दिछ । दोश्रो
र्ौमावसकका लावग पवहलो र्ौमावसकको Closing balance र तेश्रो र्ौमावसकका लावग दोश्रो र्ौमावसकको Closing Balance
राख्नपज दिछ । Year to Date का लावग भने गत िषिको Closing Balance नै राख्नपज दिछ ।
Fund received from donor...........: र्स महलमा दाताबाट प्रवतिेदनको अिवधमा प्राि रकमलाई लेख्नपज दिछ ।
Total Cash available : र्स महलमा Opening Cash Balance मा Fund Received From जोडेर राख्नपज दिछ ।
Transfer to GON Treasury from Designated Account : र्समा Designated Account िा Impreset
Account बाट प्रवतिेदन अिवधमा Government Treasury मा Transfer भएको रकम र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
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Payment from Designated Account : र्समा Designated Account िा Impreset Account बाट प्रवतिेदन
अिवधमा गररएको Direct Payment लाई र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Bank Adjustment : NRB Adjustment मार र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Total Cash available बाट Loss भए घटने गरी र Gain भए जोडने गरी राख्नपज दिछ ।
Closing balance : Total Cash available बाट Loss भए घटने गरी र Gain भए जोडने गरी राख्नपज दिछ । Government
Treasory Transfer, Direct Payment, Cash Balance बाट घटाइने भएकोले तीसाँग भने Loss भए जोड्ने र Gain भए
घटाउने गने गनपिज दिछ ।
Opening Cummulative Exchange Gain/ Loss : अवघल्लो िषिको Exchange Gain/ Loss को कजललाई र्स िषि
Opening Balance of Cummulative Exchange Gain/ Loss का रूपमा सानिपज दिछ । र्स्तो Balance पवहलो र्ौमावसकका
लावग गत िषिको Exchange Gain/ Loss Closing Balance लाई र्स महलमा राख्नपज दिछ । दोश्रो र्ौमावसकका लावग पवहलो
र्ौमावसकको Exchange Gain/ Loss Closing balance र तेश्रो र्ौमावसकका लावग दोश्रो र्ौमावसकका Exchange Gain/
Loss Closing Balance राख्नपज दिछ ।
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Advance Vs Documented : प्रवतिेदन अिवधको Excnage Gain/ Loss
Advance VS Documented र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Bank Adjustment: प्रवतिेदन अिवधको Excnage Gain/ Loss NRB
Adjustment र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Total Exch.Gain/ Loss (NRB Adjustment & Advance vs Document :र्स महलमा प्रवतिेदन अिवधको
Exchange Gain/ Loss Advance VS Documented र NRBAdjustmet जोडनपज दिछ । तर NRB Adjustment Loss
भएको र Advance VS Documented Gain भएको अिस्था िा NRB Adjustment Gain भएको र Advance VS
Documented Loss भएको अिस्थामा भने घटाउनपज दिछ ।
Actual Closing Advance Balance (7-8) :र्समा Closing Balance मा Total Exchange Gain/ Loss जोड िा
घटाउाँ गरी गणना गरी राख्नपज दिछ ।
2. Supplement of Summary of Sources (Schedule 1 )
Supplement of Summary of Sources : आर्ोजनामा विवभन्न पक्षबाट प्राि भएको श्रोतको र्स वििरणमा विस्तृत रूपमा
उल्लेख गनपिज दिछ ।
Benificiary Contribution/ NGO's/ INGO's Contribution : र्स वििरणमा लाभराहीको र्ोगदान गैर सरकारी
संस्थाको र्ोगदान र अन्तरािवष्ट्रर् संस्थाको र्ोगदान रहन्छ भने छजट्टाछजट्टै महलमा देखाएर कजल एक महलमा राख्नपज दिछ । र्स्तो कजल
रकम र्ावह Sources and Uses of funds मा लैजानपज दिछ ।
DDC/ Municipality/ VDC/ Road Board Nepal/Hospital Devt. Committee Contribution and Other
Contribution : र्स वििरणमा वज.वि.स., नगरपावलका, गाउाँ पावलकाको र्ोगदान, सडक बोडि नेपालको र्ोगदान र अस्पताल
विकास सवमवत लगार्त अन्र्को र्ोगदान रहन्छ भने छजट्टाछजट्टै महलमा देखाएर कजल एक महलमा राख्नपज दिछ । र्स्तो कजल रकम र्ावह
Sources and Uses of funds मा लैजानपज दिछ ।
GON Fund : नेपाल सरकार श्रोतबाट वनकासा भएको रकम Shedule No. 1 (A) अनसज ार र्स महलमा राख्नपज दिछ । र सो रकम
पवन Sources of Uses of Fund मा लैजानपज दिछ । र्स्तो रकममा र्वद Uninspent Balance छ भने सो समेत र्स महलमा
देखाउनपज दिछ । र Sources of uses of fund मा देखाउनपज दिछ । र्स्तो रकम दिज ै ठाउाँमा Gon Fund बाट घटाउनपज दिछ ।
Reimbursable Grant ………… Doner 1st : पवहलो दाताको Shedule No. 1 (A) अनसज ार वनकासा रकममा
Unspent Balance at the end of the Year र Transfer to GONTresory (ka7-17) From DA/Impreset Account
घटाउनपज दिछ । र्सरी नै शोधभनाि हुने अनदज ान वदने दाता अरु पवन रहेमा क्रमश र्सै गरी वहसाि गनिपज दिछ ।
Reimbursable Loan ............Donar 1st : पवहलो दाताको Shedule No. 1 (A) अनसज ार वनकासा रकममा Unspent
Balance at the end of the Year र Transfer to GONTresory (ka7-15) From DA/Impreset Account
घटाउनपज दिछ । र्सरी नै शोधभनाि हुने ऋण वदनेदाता अरूपवन रहेमा क्रमश र्सै गरी वहसाब गनपिज दिछ ।
Total.........( Reimbursable ) : Reimbursable Grant र Loan जोडेर वनकाल्नपज दिछ ।
Cash Grant………. Doner 1st : र्समा पवहलो दातृ पक्ष नगद अनदज ान श्रोतमा भएको वनकासामा Unspent Balance at
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the end of the year घटाएर राख्नपज दिछ ।
Cash Loan ………. Doner 1st : र्समा पवहलो दातृ पक्ष नगद ऋण श्रोतमा भएको वनकासामा Unspent Balance at the
end of the year घटाएर राख्नपज दिछ ।
Total Balance-Cash Loan and Grant : र्समा पवहलो दातृ पक्ष नगद अनदज ान र नगद ऋणश्रोतमा जोडेर जम्मा
राख्नपज दिछ ।
Transfer to Treasury and Direct Payment from Designated Account (yet to be documented) :र्समा
Direct Payment भएको रकम तथा Treasury मा Transfer गररएको रकमबाट Documented or Replenishment भएको
रकम घटाई र्स महलमा राख्नपज दिछ । एकभन्दा बढी दाता भए प्रत्र्ेक दाताका लावग छजट्टाछजट्टै देवखने गरी राख्नपज दिछ।
Documented/ …………… Fund : दाताबाट वलएको पेस्की आिश्र् कागजातहरु पेश गरी फछ्र्ौट गरी दाताको सम्बवन्धत
Fund का रूपमा रहने बास्तविक Disbursement र्स महलमा राख्नपज दिछ । एकभन्दा बढी दाता भए सबै दाताका छजट्टाछजट्टै महलमा
राख्नपज दिछ । जस्तै दाता ADB र विश्व बैङ्क भए ADB Fund र IDA Fund गरी छजट्टाछजट्टै महलमा देखाउनपज दिछ । र्सको पणू ि
वििरण Shedule No. 1 मा वदनपज दिछ । र्सरी भएका सबै दाताका लावग र्सरी गनपिज दिछ ।
UN Advanced : संर्क्त
ज राष्ट्र संघले कजनै खास कामका लावग कजनै अरु नै दाताबाट सञ्र्ावलत आर्ोजनामा के ही रकम पेस्की
वदई काम लगाएको अिस्थामा र्स्तो रकमलाई UN Advance का रूपमा र्स महलमा देखाउनपज दिछ ।
3. Statement of Release (Schedule 1 A)
Statement of Release : र्ो वििरणमा आर्ोजना अन्तगितका Cost center हरुलाई सम्बवन्धत कोष तथा लेखा वनर्न्रक
कार्ािलर्ले वदएको वनकासालाई वनकासा Release Account बाट र्ौमावसक वििरण सानपिज दिछ । आर्ोजनामा लाभराही,
अन्तरािवष्ट्रर् गैर सरकारी संस्था, गैर सहकारी संस्था, वज.वि.स., गाउाँ पावलका, नगरपावलका, अस्पताल विकास सवमवत जस्ता
पक्षबाट र्ोगदान गने गरी आर्ोजना सञ्र्ावलत भएको भए वतनले वदएको रकम समेत Release को रूपमा राख्नपज दिछ ।
GON Counterpart : प्रवतिेदन अिवधमा नेपाल सरकार श्रोतबाट के कवत वनकासा भएको हो र्समा उल्लेख गनिपज दिछ ।
...... Grant : प्रवतिेदन अिवधमा अनदज ानतफि शोधभनाि हने र नगद अनदज ान कवत कवत वनकासा भएको हो छजट्टाछजट्टै रूपमा वनकासा
खाताबाट सानपिज दिछ । अनदज ानतफि नै सोझै भक्त
ज ानी कजन कजन Cost center का लावग कवत कवत भएको हो सो Release खाताबाट
र्समा सानिपज दिछ । अनदज ानतफि नगद, शोधभनाि हुने र सोझै भक्त
ज ानीमा भएको वनकासालाई जोड जम्मा गरी जम्मामा देखाउनपज दिछ ।
...... Credit : प्रवतिेदन अिवधमा ऋणतफि शोधभनाि हने र नगद अनदज ान कवत कवत वनकासा भएको हो छजट्टाछजट्टै रूपमा वनकासा
खाताबाट सानिपज दिछ । ऋणतफि नै सोझै भक्त
ज ानी कजन कजन Cost center का लावग कवतकवत भएको हो सो Release खाताबाट
र्समा सानिपज दिछ । ऋणतफि नगद, शोधभनाि हुने रसोझै भक्त
ज ानीमा भएको वनकासालाई जोड जम्मा गरी जम्मामा देखाउनपज दिछ ।
Total Anual Release : तीनै र्ौमावसकको फरक फरक श्रोतको आ-आफ्नो िावषिक जोड जम्मालाई Total Anual Release
मा देखाउनपज दिछ । र सबै श्रोतको वनकासाको जोड जम्मा गरे रकजल जम्मा वनकाल्नपज दिछ ।
4. Financial Statements (Shedule 2)
Financial Statements : आर्ोजना अन्तगितका विवभन्न Cost Center हरुले गरे को आवथिक कारोबारहरुको संवक्षि आवथिक
वििरण हो । र्समा श्रोतगत रूपमा िावषिक बजेट, वनकासा‚ खर्ि र वनकासा बााँकीलाई देखाइन्छ ।
Budget : र्स Column मा प्रत्र्ेक Cost center ले प्राि गरे को र्ालज तथा पाँजज ीगत खर्िको श्रोतगत रूपमा जोड जम्मा भएको
बजेटलाई राख्नपज दिछ । र्स्तो बजेटमा र्वद आर्ोजनामा लाभराही‚ गैर सरकारी संस्था तथा अन्तरािवष्ट्रर् गैर सरकारी संस्था िा
वज.वि.स.‚नगरपावलका‚ गाउाँ पावलका‚ सडक बोडि नेपाल र अस्पताल विकास सवमवत जस्ता वनकार् िा अरुको र्ोगदान रहने भए
ती वनकार्ले प्रवतिेदन गररने िषिका लावग प्रत्र्क र्ौमावसकमा कवत कवत रकम सहभावगता र्ोगदान गने हो सो रकमलाई नै
र्समहलमा राख्नपज दिछ । अन्र् श्रोतका हममा बजेटमा व्र्िस्था भए अनसज ार खररद र्ोजना, िावषिक कार्िक्रम र िावषिक बजेट
बााँडफााँड तथा वनकासा वसमा (अनसज र्ू ी -१) अनसज ार र्ौमावसक रूपमा बजेटको बााँडफााँड जसरी हुन्छ सोही अनसज ार र्ौमावसक
रूपमा वमलाएर लेख्नपज दिछ । र र्ी श्रोतहरुको जोड जम्मा Total महलमा देखाउनपज दिछ ।
Release : र्स Column मा प्रत्र्ेक Cost center ले प्राि गरे को वनकासाको श्रोतगत रूपमा राख्नपज दिछ । र्स्तो वनकासामा र्वद
आर्ोजनामा लाभराही‚ गैर सरकारी संस्था तथा अन्तरािवष्ट्रर् गैर सरकारी संस्था िा वज.वि.स.‚ नगरपावलका‚ गाउाँ पावलका‚ सडक
बोडि नेपाल र अस्पताल विकास सवमवत जस्ता वनकार् िा अरुको र्ोगदान रहने भए वतवनकार्ले प्रवतिेदन अिवधमा प्राि भएको
रकमलाई राख्नपज दिछ । नेपाल सरकारबाट हुने वनकासाका हममा कोष तथा लेखा वनर्न्रक कार्िलर्बाट प्रवतिेदन अिवधका लावग
भएको वनकासा लेख्नपज दिछ ।
Expenditure : र्स Column मा प्रत्र्ेक Cost center ले गरे को खर्िलाई श्रोतगत रूपमा राख्नपज दिछ । र्स्तो खर्िमा र्वद
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आर्ोजनामा लाभराही‚ गैर सरकारी संस्थातथा अन्तरािवष्ट्रर् गैर सरकारी संस्था िा वज.वि.स.‚ नगरपावलका‚ गाउाँ पावलका‚ सडक
बोडि नेपाल र अस्पताल विकास सवमवत जस्ता वनकार् िा अरुको र्ोगदान रहने भए वतवन कार्ले प्रवतिेदन अिवधमा र्सरी प्राि
भएको रकम मध्र्ेबाट भएको खर्िलाई राख्नपज दिछ । नेपाल सरकार बजेट व्र्िस्था अनसज ार हुने खर्िका हममा कोष तथा लेखा
वनर्न्रक कार्ािलर्बाट वनकासा वलई प्रत्र्ेक Cost Center ले प्रवतिेदन अिवधमा भएको खर्िलाई लेख्नपज दिछ । र्समा Shedule
No. 3 बाट सानपिज दिछ ।
Balance : वनकासाबाट खर्ि घटाएर श्रोतगत रूपमा राख्नपज दिछ ।

१

5. Statements of Expenditure (Expenditure 3)
Statements of Expenditure : खर्िको वििरणमा प्रत्र्ेक Cost center ले एउटा ब.शी.न.ं मा के कवत खर्ि गरे को छ श्रोतगत
रूपमा सो देवखने गरी र्ो वििरण तर्ार गनिपज दिछ । र्सरी प्रत्र्ेक र्ौमावसकको जोड जम्मा श्रोतगत रूपमा Total महलमा
राख्नपज दिछ । र्स वििरणमा खर्ि खाताबाट रकमहरु सानिपज दिछ ।
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6. Statements of Expenditure (Categorywise) Expenditure 3(A)
Statements of Expenditure (Categorywise) : खर्िको वििरणमा प्रत्र्ेक Cost center ले दातृपक्षको Category
अनसज ार कजन कजन Category मा कवत कवत खर्ि गरे को छ सो देवखने गरी र्ो वििरण तर्ार गनिपज दिछ । र्सरी प्रत्र्ेक र्ौमावसकको
जोडजम्मा श्रोतगत रूपमा Total महलमा राख्नपज दिछ । र्स वििरणमा खर्ि खाता Categorywise बाट सानिपज दिछ ।
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7. Expenditure 3(B)
Statements of Expenditure (Government Line Itemwise) : खर्िको वििरणमा प्रत्र्ेक Cost center लेनपे ाल
सरकारको खर्ि िगीकरण अनसज ार कजन कजन खर्ि शीषिकमा कवत कवत खर्ि गरे को छ सो देवखने गरी र्ो वििरण तर्ार गनपिज दिछ ।
र्स्तो वििरणमा र्ालज र पाँजज ीगत बजेट उप शीषिकमा प्रत्र्ेक Cost center ले कवत कवत खर्ि गरे को छ सो पवन देवखने हुनपज दिछ ।
र्स वििरणको ढााँर्ामा सरकारी खर्ि िगीकरणका सबै शीषिक उल्लेख भएकोभएपवन आर्ोजनामा खर्िहरु शीषिकहरु मार राखेर
छररतो वििरण तर्ार गनिपदिछ । र्सरी प्रत्र्ेक र्ौमावसकको जोड जम्मा श्रोतगत रूपमा Total महलमा राख्नपज दिछ । र्स वििरणमा
खर्ि शीषिक खाताबाट सानिपज दिछ ।
8. Statement of Designated /Imprest Account (Shedule 4)
Statement of Designated /Imprest Account : आर्ोजना लेखाको पवहलो पृष्ठमै राख्नपज ने महत्त्िपणू ि वििरण
Statement of Designated/Imprest Account हो । र्सले Designated Account बाट कस्ता कस्ता कारोबार भए संवक्षिमा
प्रस्तजत गनिपज दिछ । र्ो Statement Amount in NPR र Amount in USD छजट्टाछजट्टै तर्ार गनिपज दिछ ।
Description : र्स महल अन्तगित Opening Cash Balance, Fund Received From Donor, Transfer to GON
Treasury, Direct Payment, Foreing Exchange Gain/ Loss जस्ता कारोबारका वििरणहरु उल्लेख गनपिज दिछ ।
Opening Cash Balance : पवहलो र्ौमावसकका लावग गत िषिको Closing Balance लाई र्स महलमा राख्नपज दिछ । दोश्रो
र्ौमावसकका लावग पवहलो र्ौमावसकको Closing balance र तेश्रो र्ौमावसकका लावग दोश्रो र्ौमावसकका Closing Balance
राख्नपज दिछ । Year to Date का लावग भने गत िषिको Closing Balance नै राख्नपज दिछ ।
Fund received from donor...........: र्स महलमा दाताबाट प्रवतिेदनको अिवधमा प्राि रकमलाई लेख्नपज दिछ ।
Total Cash available : र्स महलमा Opening Cash Balance मा Fund Received From जोडेर राख्नपज दिछ ।
Transfer to GON Treasury from Designated Account : र्समा Designated Account िा Impreset
Account बाट प्रवतिेदन अिवधमा Government Treasury मा Transfer भएको रकम र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Payment from Designated Account : र्समा Designated Account िा Impreset Account बाट प्रवतिेदन
अिवधमा गररएको Direct Payment लाई र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Bank Adjustment : NRB Adjustment मार र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Total Cash available बाट Loss भए घटने गरी र Gain भए जोड्ने गररराख्नज पदिछ ।
Closing balance : Total Cash available बाट Loss भए घटने गरी र Gain भए जोडने गरी राख्नपज दिछ । Government
332

१०
११
१२

१३
१४
१५
१६

१७

१८

१९

२०

२१
२२

Treasory Transfer, Direct Payment, Cash Balance बाट घटाइने भएकोले तीसाँग भने Loss भए जोड्ने र Gain भए
घटाउने गने गनपिज दिछ ।
Opening Cummulative Exchange Gain/ Loss : अवघल्लो िषिको Exchange Gain/ Loss को कजललाई र्स िषि
Opening Balance of Cummulative Exchange Gain/ Loss का रूपमा सानिपज दिछ । र्स्तो Balance पवहलो र्ौमावसकका
लावग गत िषिको Exchange Gain/ Loss Closing Balance लाई र्स महलमा राख्नपज दिछ । दोश्रो र्ौमावसकका लावग पवहलो
र्ौमावसकको Exchange Gain/ Loss Closing balance र तेश्रो र्ौमावसकका लावग दोश्रो र्ौमावसकका Exchange Gain/
Loss Closing Balance राख्नपज दिछ ।
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Advance Vs Documented : प्रवतिेदन अिवधको Excnage Gain/ Loss
Advance VS Documented र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Bank Adjustment: प्रवतिेदन अिवधको Excnage Gain/ Loss NRB
Adjustment र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Total Exch.Gain/ Loss (NRB Adjustment & Advance vs Document : र्स महलमा प्रवतिेदन अिवधको
Exchange Gain/ Loss Advance VS Documented र NRB Adjustmet जोडनपज दिछ । तर NRB Adjustment Loss
भएको र Advance VS Documented Gain भएको अिस्था िा NRB Adjustment Gain भएको र Advance VS
Documented Loss भएको अिस्थामा भने घटाउनपज दिछ ।
Actual Closing Advance Balance : र्समा Closing Balance मा Total Exchange Gain/ Loss जोड िा घटाउ गरी
गणना गरी राख्नपज दिछ ।
Fund Claimed with IDA but yet to be accounted : दातृपक्षसाँग Withdrawal पठाई माग भएको रकम तर प्राि भइ
नसके को रकम र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Total Expected Balance :र्समा Actual Closing advance balance र Fund claim with donar but yet to be
accounted जोडेर राख्नपज दिछ ।
Cash Requiredment Projection : आर्ोजनालाई आिश्र्क पने नगदको अनमज ान र्स खण्डमा गररन्छ । र्समा आगामी
दईज र्ौमावसकका लावग िैदवे शक श्रोतबाट (शोधभनाि हुने अनदज ान र ऋण‚ नगद अनदज ान र ऋण तथा सोझै भक्त
ज ानी हुने अनदज ान र
ऋण) र्ौमावसक बजेट बााँडफााँडबाट TrimisterwiseBudjet Allocation Shedule No. 12 बाट पवहलो र्ौमावसकको लावग
भए पवहलो र दाश्रो र्ौमावसकको लावग भए दोश्रो र तेश्रो र्ौमावसकको भए तेश्रो र्ौमावसकको बजेटमा भएको रकम आिश्र्क
रकमका रूपमा वलइन्छ । उक्त्त रकममा Total Expected Balance घटाई बााँकी रकम Total cash Requiredment का रूपमा
वनकाल्नज पदिछ । Cash Requiredment Projection खण्डमा NPR र USD को Calculation प्रवतिेदन अिवधको Tremister
को अवन्तम वदनको Exchange Rate लाई वलनपज दिछ ।
Total Expenditure (Reim., Direct Payment and Cash Grant and Loan) of Curent Trimester :
प्रवतिेदन अिवधको िैदवे शक श्रोत तफि को खर्ि र्हााँ राख्नपज दिछ । Shedule No. 3(A) बाट र्स्तो रकम श्रोतगत रूपमा सानपिज दिछ ।
र सोको जोड जम्मा समेत गनपिज दिछ ।
Total Expenditure of Last Trimester……………………. yet to be transfer to GON Account : र्समा
नेपाल सरकारलाई अवघल्ला र्ौमावसकमा भएको खर्ि शोधभनाि हुने अनदज ान िा ऋण श्रोतबाट भएको खर्ि Transfer गनि बााँकी
भए र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Outstanding expenditure yet to be transferred : र्स महलमा Reimbersable श्रोतबाट प्रवतिेदन अिवधमा
गररएको Expenditure र Total Expenditure of Last trimester at to be transfer to GON treasury जोडेर
वनकाल्नपज दिछ ।
Total Cash Requirements as of Next two Trimester of FY …………………..: आगामी दईज र्ौमावसकका
लावग िैदवे शक श्रोततफि को रकम र्स महलमा राख्नपज दिछ । जसमा Outstanding Expenditure yet to be transfer जोडेर
राख्नपज दिछ ।
Net Cash Requirement from ……..donar : Total cash requiredment as of next two trimester मा
Expected Closing Balance घटाएर राख्नपज दिछ ।
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Statement of Cash Withdrawal (Disbursement) : र्ो वििरण NPR, USD र SDR Amount को छजट्टाछजट्टै तर्ार
गनिपज दिछ । Cumulative as of last FY लाई Balance का रूपमा सानिपज दिछ । त्र्सपवछ प्रत्र्ेक र्ौमावसक अिवधमा प्राि भएको
Advance र Documented Replinishment हरु छजट्टाछजट्टै देवखने गरी राख्नपज दिछ । र्सरी राख्दा Withdraw Application
No. अनसज ार क्रमश वमल्ने गरी राख्नपज दिछ । प्रत्र्ेक Withdrawal को Value Date र Exchange Rate राख्नपज दिछ ।
Documented/ Replinishment भएको Amount का हकमा Category अनसज ार नै कजन कजन Category मा कवत-कवत रकम
Documented िा Replinishment भएको रकम खल्ज ने गरी राख्नपज दिछ । र्सरी रावखएको Category को जोडजम्मा Total
महलमा राख्नपज दिछ । Cumulative as of Last FY र Sub Total of Reporting Perod जोडेर Cumulative as of
Reporting Period वनकाल्नपज दिछ ।
10. Schedule 5 A Disbursement_Grant
Statemets of Cash Withdrawal (Disbursement) : दईज िा सो भन्दा बढी Financing Agreement हुन्छ भने िा ऋण
र अनदज ानको Financing Argeement रहन्छ भने प्रत्र्ेक Financing Agreement का लावग छजट्टाछजट्टै र्ो वििरण तर्ार
गनिपज दिछ । र्स वििरणमा अनदज ान Agreement को Shedule No. 5 मा जस्तै गरी सबै वििरण भनपिज दिछ । तर एउटै मार
Financing Agreement बाट सञ्र्ावलत भएको आर्ोजनाको हकमा भने र्ो तर्ार गरी राख्ननपज दैन ।
11. Schedul 5 B Disbursement_Credit
Statemets of Cash Withdrawal (Disbursement) : दईज िा सो भन्दा बढी Financing Agreement हुन्छ भने िा ऋण
र अनदज ानको Financing Argeement रहन्छ भने प्रत्र्ेक Financing Agreement का लावग छजट्टाछजट्टै र्ो वििरण तर्ार
गनपिज दिछ । र्स वििरणमा ऋण Agreement को Shedule No. 5 मा जस्तै गरी सबै वििरण भनिपज दिछ । तर एउटै मार Financing
Agreement बाट सञ्र्ावलत भएको आर्ोजनाको हकमा भने र्ो तर्ार गररराख्ननपज दैन ।
12. Schedule 6 Sum. of Ex.Gain.Loss
Statement of Exchange Gain/ Loss : र्स वििरणमा िैदवे शक मद्रज ाको विवनमर्मा हुने उतार र्ढािबाट हुने नाफा िा
नोक्सानलाई देखाइन्छ । आर्ोजनाको प्रवतिेदन अिवधमा भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क समार्ोजन र Advance VS documented/
replinshment गरी दईज वकवसमका Foreign Exchange Gain/ Loss लाई र्स वििरणमा देखाइन्छ । र्समा र्स्तो नोक्सानी
Cumulative as of Last FY र प्रवतिेदन अिवधको िैदवे शक विवनमर् नाफा नोक्सानको सवञ्र्वत जोडेर हालसम्मको नाफा
नोक्सान सवञ्र्वत देखाइन्छ । र्स्तो नाफा नोक्सानको सवञ्र्वत Foreing Exchange Gain/ Loss Account (Ledger) बाट
सानिज पदिछ ।
13. Schedule 7 Tri.&Cat.Wise Bud. All.
Statements of Trimesterwise Budget Allocation : र्स वििरणमा आर्ोजना अन्तगितका विवभन्न Cost Center
हरुलाई श्रोतगत रूपमा प्रदान गररएको बजेट प्रस्तजत गररन्छ । र्सै बजेटका आधारमा आर्ोजनाको Cash Projection समेत
गररन्छ । आर्ोजनाको प्रवतिेदन अिवधको भन्दा पवछल्ला दईज र्ौमावसकमा आर्ोजनालाई प्राि बजेट अनसज ार Cash Projection
गररने हुदाँ ा र्ो वििरण तर्ार गनिपज रे को हो । र्समा वििरणमा र्ौमावसक रूपमा नेपाल सरकार अनदज ान (नगद र शोधभनाि र सोझै
भक्त
ज ानी हुने) र ऋण (नगद र शोधभनाि र सोझै भक्त
ज ानी हुने)रावखन्छ । र्सरी तीनै र्ौमावसकको जोडजम्मा गरे र िवषिक बजेट सम्म
देखाइन्छ ।
14. Schedule 7 A FCGO Budget Release
Statements of Trimesterwise Budget Allocation : र्स वििरणमा आर्ोजना अन्तगितका विवभन्न Category अनसज ार
श्रोतगत रूपमा प्रदान गररएको बजेट प्रस्तजत गररन्छ । र्समा वििरणमा र्ौमावसक रूपमा नेपाल सरकार अनदज ान (नगद र शोधभनाि र
सोझै भक्त
ज ानी हुने) र ऋण (नगद र शोधभनाि र सोझै भक्त
ज ानी हुने) रावखन्छ । र्सरी तीनै र्ौमावसकको जोडजम्मा गरे र िवषिक बजेट
सम्म देखाइन्छ ।
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15. Schedule 7 B FCGO Budget Release
Statement of Budget Release : र्समा दईज िा दईज भन्दा बढी (र्ालज र पाँजज ीगत नभई) बढी उपशीषिकबाट आर्ोजना
सञ्र्ालन हुने हो भने मार Statement of Budget Release तर्ार गनपिज दिछ । र्समा Budget उपशीषिक नम्बर र नाम गत िषि
सम्मको खर्ि स्िीकृ त िावषिक बजेट, रकमान्तर, खदज बजेट र्ौमावसकगत रूपमा वनकासा, र्स िषि भररको वनकासा र स्िीकृ त िावषिक
बजेटको तजलनामा वनकासाको प्रवतशत तथा बााँकी बजेट र र्सको प्रवतशत र्स वििरणमा राख्नपज दिछ ।
16. Sche 8 Paym. & Trans. from D A.
Statement of Expenditure from Designated Account/ Impreset Account : र्स वििरणमा Designated
Account िा Imprest Account बाट भएको USD को खर्ि को NPR र USD को तल
ज नात्मक वििरण प्रस्ततज गररन्छ ।
मख्ज र्गरे र Direct Payment र Government Treasory Transfer गरी दईज फरक कारोबारहरु प्रस्ततज गररन्छ । र्ी कारोबारहरको
Category अनसज ार कजन कजन Category कवत कवत रकम प्रवतिेदन अिवधमा Designated Account िा Imprest Account
बाट खर्ि भएको हो सो देखाइन्छ । र्सरी Category अनसज ारको Direct payment र Government Treasory Transfer को
जम्मा जोडेर समेत देखाइन्छ ।
17. WA Dis. Statement 9
Opening Cash Balance : पवहलो र्ौमावसकका लावग गत िषिको Closing Balance लाई र्स महलमा राख्नपज दिछ । दोश्रो
र्ौमावसकका लावग पवहलो र्ौमावसकको Closing balance र तेश्रो र्ौमावसकका लावग दोश्रो र्ौमावसकका Closing Balance
राख्नपज दिछ । Year to Date का लावग भने गत िषिको Closing Balance नै राख्नपज दिछ ।
Received Advance Amount : र्स महलमा दाताबाट प्रवतिेदनको अिवधमा प्राि रकमलाई लेख्नपज दिछ ।
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Bank Adjustment : NRB Adjustment मार र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Total Cash available बाट Loss भए घटने गरी र Gain भए जोडने गररराख्नपज दिछ । र्स्तो रकम नेपाली मद्रज ा (NPR) मा मार
हुन्छ ।
Total Cash available : र्स महलमा Opening Cash Balance मा Fund Received From जोडेर त्र्समा Foreign
Exchange Gain (NRB Adjustment) जोडेर िा Foreign Exchange Loss (NRB Adjustment) घटाएर राख्नपज दिछ ।
Expenses From Designated Account : र्समा Transfer to GON Treasury from Designated Account र
Payment from Designated Account जोडेर राख्नपज दिछ ।
Closing balance : Total Cash available बाट Expenses From Designated Account घटाउने ।
Fund claimed from Previous WA but not yet to be received : र्समा र्स प्रवतिेदन अगािै आर्ोजनाबाट दातृ
पक्षसाँग Withdrawal पठाई माग भएको रकम दातृ पक्षबाट प्राि हुन बााँकी रकमलाई र्स महलमा देखाउनपज दिछ ।
Total Expected DA Balance (NRB) (C+D) : र्समा Closing Cash Balance मा Fund claimed from
Previous WA but not yet to be received मा जोडनपज दिछ ।
Total Cash Required : पवछल्ला दईज र्ौमावसकको सम्बवन्धत दाताको श्रोतमा विवनर्ोजन भएको रकम नै Total Cash
Required हो ।
Net Cash Required (F-E) : Total Cash requiredment बाट Total Expected Designated Account/Impreset
Account Balance घटाएर आउने रकम Net Cash Requiredment हो । र्स्तो Net Cash Requiredment नकारात्मक
आएमा Withdrawal Application बाट Advance माग्नज हुदनै । तर सकरात्मकआएमा कवत रकम आएको छ । सो रकमलाई
प्रवतिेदन अिवधको अवन्तम वदनको NRB को विवनमर् दरले भाग गरे र आउने USD रकम लाई Advance को रूपमा माग
गनिपज दिछ ।
र्स Shedule को दोश्रो खण्डमा Advance Requist कवत पठाउने र Document or Replinshment कवत गने त्र्समा
दातृपक्षको Contribution कवत प्रवतशतले हो प्रष्ट खल
ज ाउनपज दिछ । र्समा वनम्नवलवखत महलहरुले वनम्नअनसज ारको वििरण प्रस्ततज
गदिछन् ।
Advance Request : प्रवतिेदन अिवधमा Net Cash Requiredment अनसज ारको रकम Advance Request को Row मा
NPR र USD छजट्टाछजट्टै देखाउनपज दिछ ।
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Documented : र्स महलमा प्रवतिेदन अिवधमा कजन कजन Category को eligible खर्ि दाताको Financing % अनसज ार
दातासाँग पेस्की फछ्र्ौटका लावग USD र NPR मा अनरज ोध गरी पठाइने रकम Category अनसज ार उल्लेख गनपिज दिछ ।
Designated Account Expected Balance : र्स महलमा र्सै Shedule को मावथल्लो खण्डमा Total Expected
Designated Account/ Imprest Account Balance उल्लेख गनिपज दिछ ।
Expected Advance Balance : र्समहलमा Advance Request र Designated Account Expected Balance को
जोड जम्मा गरे र राख्नपज दिछ ।
18. Schedule 10_Statements of Prior Review Contracts :
Statements of Prior Review Contracts : दातृपक्षबाट कजनै पवन Contract का लावग पिू ि स्िीकृ वत वलनपज ने वकवसमका
सम्झौताहरु Prior Review Contracts हुन र्स्ता सम्झौताको लावग बोलपर कागजातमा मल्ू र्ाङ्कन प्रवतिेदनमा समर्
दातृपक्षको पिू ि स्िीकृ वत आिश्र्क पदिछ । र्सरी पिज ि स्िीकृ वत वलएका सम्झौताहरुमा प्रवतिेदन अिवधमा खर्ि भएको भए सोको
वििरण र्सैमा राख्नपज दिछ । र्स वििरणमा उल्लेख हुने सबै NPR मा हुनपज दिछ ।
Name of the Contractors/ Consultants/Suppliers : आर्ोजनाले वनमािण, व्र्िसार्ी आपवू तिकताि, सेिा प्रदार्क र
परामशिदातासाँग सम्झौता गदािको सम्झौता नाम र्स महलमा उल्लेख गनिपज दिछ ।
Contracts No (Donor). : र्स्ता Prior Review Contracts विश्व बैङ्क तथा एवशर्न डेभलपमेन्ट बैङ्क जस्ता पहुपवक्षर्
दातृ वनकार्हरुबाट स्िीकृ वत वलदा एउटा Contract No. प्राि हुने गदिछ । विश्व बैङ्कको र्स्तो सम्झौता नम्बरलाई SAP No. र
ADB को Contracts नम्बरलाई PCSS Number भवनन्छ ।
Contract Id. No. : आर्ोजनाले वनमािण, व्र्िसार्ी आपवू तिकताि, सेिा प्रदार्क र परामशिदातासाँग सम्झौता गदािको सम्झौता
नम्बर र्स महलमा उल्लेख गनपिज दिछ ।
Contract Sign Date : आर्ोजनाले वनमािण, व्र्िसार्ी आपवू तिकताि, सेिा प्रदार्क र परामशिदातासाँग सम्झौता गदािको सम्झौता
वमवत र्स महलमा उल्लेख गनपिज दिछ ।
Contract Amount : आर्ोजनाले वनमािण, व्र्िसार्ी आपवू तिकताि, सेिा प्रदार्क र परामशिदातासाँग सम्झौता गदािको सम्झौता
रकम र्स महलमा उल्लेख गनिपज दिछ ।
Date of Donor of No Objection to Contract : र्समा सम्झौता उपर दाताले वदएको No Objection वमवत लेख्नपज दिछ ।
Amount paid to Contracter/ Consultant during period : प्रवतिेदन अिवधमा र्स Prior Review Contracts मा
गररएको भक्त
ज ानीलाई र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Donor share of amount paid to Contracter/Consultant during period : प्रवतिेदन अिवधमा Contracter/
Consultant लाई गररएको भक्त
ज ानी कवत प्रवतशत दाताले बेहोने हो सो कजरा र्स महलमा उल्लेख गनपिज दिछ ।
19. Sched 14 Training & Seminars
Statements of Training and Seminars : दातृ पक्षको लगानी सहभावगतामा सबै वकवसमका तावलम तथा कार्िशालाहरुको
वििरण र्समा उल्लेख गनिपज दिछ । सामान्र्तर्ा र्स्ता तावलम तथा कार्िशालाहरुमा दाताको पिू ि स्िीकृ वत नवलई खर्ि गनिज हुदाँ नै । र्स
वििरणमा उल्लेख हुने सबै NPR मा हुनपज दिछ ।
Activities : तावलम तथा कार्िशालाको विषर् उल्लेख गनिपज दिछ र्सका अवतररक्त र्स्तो कार्िशाला वकन भएको खल्ज ने नाम
वदनपज दिछ ।
Date of Donor of No Objection to Contract : र्समा सम्झौता उपर दाताले वदएको No Objection वमवत लेख्नपज दिछ ।
Amount paid to Contracter/Consultant during period : प्रवतिेदन अिवधमा र्स Prior Review Contracts मा
गररएको भक्त
ज ानीलाई र्स महलमा राख्नपज दिछ ।
Donor share of amount paid to Contracter/ Consultant during period : प्रवतिेदन अिवधमा
Contracter/Consultant लाई गररएको भक्त
ज ानी कवत प्रवतशत दाताले बेहोने हो सो कजरा र्स महलमा उल्लेख गनपिज दिछ ।
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अनुसच
ू ी १३.४
आयोजना िेखा
(Aaudited Project Account) मा प्रयोग हुने फारामहरु

337

अनुसूची-१३.४.१

Audited Project Account
Government of Nepal
Ministry of …………………….
Department of ……………..
……………………………….Project

Statements of Sources and Uses of Funds
FY ………………….. B.S. (……………………A.D.)
Period: DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY
Amount in NPR
Schedul
e No.

Description
Budget Allocation
A. Opening Cash/Bank Balance
I
Cash balance of Previous Trimester
B. Receipts
I
Benificiary Contribution/ NGO's/ INGO's Contribution
II
DDC/ Municipality/ VDC/ Road Board Nepal ect. Contribution
III
GON Fund
IV
Reimbursable (1st Doner Name)
V
Reimbursable (2nd Doner Name)
VI
Cash Grant/ Loan (1st Doner Name)
VII
Cash Grant/ Loan (2nd Doner Name)
Transfer to Treasury and Direct Payment from Designated
VIII
Account (yet to be documented)
IX ……………………... Fund (1st Doner Name)
……………………... Fund (2nd Doner Name)
X
UN Advanced
C. Total Available Fund (A+B)
Uses of Funds
I
Category name
II
Category name
III Category name
IV Category name
V
Category name
VI Expenses as per UN Agreement
D. Total Uses of Funds
E. Unspent balance at the end of FY ..........
F. Total (D+E)
G. Closing Cash Balance (C-F)

Cumulative
up to FY
…………….

Reporting
Fiscal Year.................

Cumulative
up to Last
FY.........

Year to Date

Cumulative to
Date

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3A
3A
3A
3A
3A
3A

Statement of Designated /Imprest Account
S.
N
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Schedul
e no

Description
Opening Cash Balance
Add :- Fund received from donor...........
Total Cash available (1+2)
Less : Transfer to GON Treasury from Designated Account
Less : Payment from Designated Account
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Bank Adjustment
Closing balance (3-4-5+6)
Opening Cummulative Exchange Gain/ Loss
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Advance Vs Documented
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Bank Adjustment
Total Exch.Gain/ Loss (NRB Adjustment & Advance vs Docu.
Actual Closing Advance Balance (7-8)

(………………………………..)
Name………………..
Account Officer
PCT/PCU
Project Name

(………………………………..)
Name………………..
Project Coordinator
PCT/PCU
Project Name

(………………………………..)
Name………………..
Director General
Name of Department

4
6
6
7

7

(………………………………..)
Name………………..
Secretary General
Name of Ministry

339

Cumulative to
date

(………………………………..)
Name………………..
Financial Comptroller General
FCGO

(………………………………..)
Name………………..
Deputy Audit General
Office of Audit General

Audited Project Account तयार गने निनध
Unaudited Project Account मा भए जस्तै वित्तीर् वििरणहरु Audited Project Account मा पवन एवककृ त गनिज पदिछ । Audited Project
Account र Unaudited Project Account मा सामान्र्त: खासै अन्तर हुदाँ नै । कवतपर् अिस्थामा अवन्तम लेखापरीक्षणका क्रममा वनकासा,
खर्ि जस्ता आधारभतू कजराहरु नै गलत हुनेगरी Unaudited Project Account तर्ार गररएको तथ्र् फे ला परे मा वित्तीर् वििरण प्रशोधन गनिका
लावगमार फरक हुने गदिछ । र्स्तो अिस्थामा जे गलत भएको हो सो सच्र्ाई अनसज र्ू ी-१३.४.१ को ढााँर्ामा वित्तीर् वििरणहरु Audited Project
Account तर्ार गनपिज दिछ ।
Audited Project Account मा सरुज पृष्ठ (Sources and uses of Fund) को अवन्तममा आर्ोजनाको आवथिक प्रशासन शाखा प्रमख
ज ,
आर्ोजना प्रमख
ज , आर्ोजना सञ्र्ालन गने विभागको महावनदेशक, आर्ोजना सञ्र्ालन गने मन्रालर्को सवर्ि, महालेखा वनर्न्रक र उपमहालेखापरीक्षकको दस्तखत, नाम, पद र वनकार् खल्ज ने गरी राख्नपज दिछ । Audited Project Account का अन्र् पृष्ठमा आर्ोजनाको आवथिक
प्रशासन शाखा प्रमख
ज र आर्ोजना प्रमख
ज को दस्तखत हुनज पदिछ ।
Audited Project Account आर्ोजना अनसज ार फरक फरक ढङ्गले प्रस्ततज गने गररएको छ । दातृपक्षको माग अनसज ार र्स खण्डमा उल्लेख
भएका मल
ू भतू विषर्िस्तज र वििरणहरु नछजट्ने गरी आिश्र्कता अनसज ार माग भए बमोवजम प्रस्ततज ीकरण गनि सवकन्छ । जस्तै विश्व बैङ्कको
सहार्तामा सञ्र्ावलत आर्ोजनाहरुमा Cumulative up to last FY ……….. , Total of Current Year र Cumulative up to Date
को प्रस्ततज ी हुने गरी वििरण तर्ार गररन्छ भने एवशर्ाली विकास बैङ्कको सहार्तामा सञ्र्ावलत आर्ोजनामा Total of Previous Year,
Current Year र Cumulative up to Date प्रस्तजत गररन्छ ।
Cumulative
Reporting
Schedule
up to Previous Fiscal Year
No.
Year………. .................

Description

Cumulative to
Date

त्र्सरी नै अनसज र्ू ी- १३.४.१ मा Sources and Uses of Fund का वििरणहरु (Particulars) दााँर्ा पक्षमा र रकमहरु (Amount) बााँर्ा
पक्षतफि लेवखन्छ भने कवतपर् आर्ोजनाहरुमा वनम्न अनसज ारको ढााँर्ामा प्रस्तजतीकरण रहन्छ । नमनज ाको रूपमा Sources of Uses of Funds :

S.N.
1
2
3
4
5
Total

Sources of
Funds
Opening Bank
Balance
GON
Reim. Donor
……
Cash.
Donor……
……. Donor
Funds

Schedule
No.

Previous
Year
Amount
xxx

1

xxx

1

xxx

1

xxx

1

xxx
xxx

Current
Uses of
Year
Funds
Amount
xxx
Name of 1st
Category
xxx
Name of 2nd
Category
xxx
Name of 3rd
Category
xxx
Name of 4th
Category
xxx
Closing
Bank
Balance
xxx
Total
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3A

Previous
Year
Amount
xxx

Current
Year
Amount
xxx

3A

xxx

xxx

3A

xxx

xxx

3A

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Schedule
No.

अनुसच
ू ी १३.५
Statement of Expenditure (SoE) and Withdrawal
Application
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अनस
ु च
ू ी-१३.५.१
Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP

STATEMENT OF EXPENDITURE (SOE) FOR PAYMENTS NOT EXCEEDING APPROVED SOE CEILING OF ………& BELOW
Category No:
Liquidation/Replenishment
of Advance
District's
Name

WA
No.

Category
No.

SOE
Sheet
No.

……..Loan
No. ….. NEP

SAP/
PCSS
No.

WA No.

USD
Name
NRs
Currency
Total
equiv.
and
Retention
Amount
Amount
……..Donar
amount
Amount
Mobilization/
Nature of Payment/
Exchange Charded
address
Money in
Taxes Paid/Payable Requested Disbursement
charded
Remarks
Bill in
Advances
Paymnent Cheque
rate
to
of
NRs.
Bill in NRs.
for
%
to Imp.
NRs.
Imprest
Supplier
Withdrawal
A/C
a/c

CERTIFICATION
Representatives upon request, and (iii) Payments have not been split to enable them to pass through the approved SOE ceiling and Donor representatives upon request, and (iii) payments have not been split to enable
them to pass through the approved SOE ceiling.
Borrower: Government of Nepal
By:
(…………………………….)
(…………………………….)
Account Officer
Account Officer
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अनस
ु ूची-१३.६
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345

346

347

अनुसूची-१३.७
Department of ................
......................................... Project
..................................Grant No. .................. - NEP
..................................Loan No. .................. - NEP
FY…………………B.S. (…………..A.D.)
Period:DD/MM/YYYY TO DD/MM/YYYY
Shedule
No.

Description
Budget Allocation
A. Opening cash/Bank Balance
I
Cash balance of Previous Trimester
B. Receipts
I
Benificiary Contribution/NGO s/ING's Contribution
II
DDC/Municipality/VDC/Road Board Nepal ect. Contribution
III
GON fund
IV
Reimbursable (1st Doner Name)
V
Reimbursable (2nd Doner Name)
VI
Cash Grant/Loan (1st Doner Name)
VII
Cash Grant/Loan (2nd Doner Name)
Tgransfer to Treasury and Direct Payment from Designated account
VIII
(yet to be documented)
IX
…………………Fund (1st Doner Name)
…………………Fund (2nd Doner Name)
X
UN Advanced
C. Total Available Fund (A+B)
Uses of Funds
I
Category Name
II
Category Name
III
Category Name
IV
Category Name
V
Category Name
VI
Expenses as per UN Agreement
D. Total Uses of Funds
E. Unspent balance at the end of FY…………
F. Total (D+E)
G. Closing Cash Balance (C-F)
Statement of Designated/Imprest Account
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3A
3A
3A
3A
3A
3A

Shedule
No.

Description
Opening Cash Balance
Add: Fund received from donor . …..
Total Cash available (1+2)
Less : Transfer to GON Treasury from Designated Account
Less4:51 Payment from Designated Account
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Band Adjustment
Closing balance (3-4-5+6)
Opening Cummulative Exchange Gain/ Loss
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Advance VS Dcocumented
Foreign Exchange Gain/ Loss (+/-) Band Adjustment
Total Exch. Gain/ Loss(NRB Adjustment & advance vs Docu.
Actual Closing Advance Balance (7-8)

(..................................)
Name: .............................
Account Officer
PCT/PCU
Project Name

(..................................)
Name: .............................
Account Officer
PCT/PCU
Project Name
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Total of
Completion
to Date

4
6
6
7

7

Year to Date

अनुसूची १५
नित्तीय नििरणहरु

349

अनसज र्ू ी-१५.१
नेपाि सरकम
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

राजस्ि असुिी नििरण
आनथाक िर्ा ......
असार सम्म
राजस्ि उप िीर्ाक
११०००

राजस्ि िीर्ाक

िक्ष्य

राजस्ि जम्मा
FMIS को प्रवतिेदन न.ं ८२०४‚ र्समा System बाट स्ित: वििरणहरु प्राि हुन्छ ।
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अनस
ु च
ू ी...
यथाथा असि
ु ी

अनसज र्ू ी-१५.२
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

आनथाक िर्ा ...... को मधराियगत यथाथा खचा
आनथाक िर्ा .........
मधराियको नाम

चािु खचा

पज
ुाँ ीगत तथा नित्तीय
व्यिस्था

जम्मा

१०१ राष्ट्रपवत

जम्मा
FMIS को प्रवतिेदन न.ं ४३२३‚ र्समा System बाट स्ित: वििरणहरु प्राि हुन्छ ।
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नगर्द जम्मा

नगर्द
नेपाि सरकार

बजेट िक्तव्य अनुसूची ८
िस्तुगत तथा सोझै
िुक्तानी
िैर्देनिक सहयोग नगर्द

अनसज र्ू ी-१५.३
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

सेिा तथा कायाक्रमगत नििरण
आनथाक िर्ा ......
नििरण

जम्मा खचा

जम्मा
प्रनतित

०१ सामान्र् साििजवनक सेिा

कुि जम्मा
FMIS को प्रवतिेदन नं. ४३२०‚ र्समा System बाट स्ित: वििरणहरु प्राि हुन्छ ।
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चािु खचा

चािु
प्रनतित

पाँज
ु ीगत तथा
नित्तीय व्यिस्था खचा

बजेट िक्तव्य अनुसूची ७
पाँज
ु ीगत तथा
नित्तीय व्यिस्था प्रनतित

अनसज र्ू ी-१५.४
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

आनथाक िनगाकरण अनस
ु ार खचा तथा नित्तीय नििरण
आनथाक िर्ा .......
बजेट िक्तव्य अनुसूची ६
खचा िीर्ाक
खचा िीर्ाकको नाम
नम्बर
र्ालज खर्ि
२११०० पाररश्रवमक सवज िधा
२११११

नेपाि सरकार

नगर्द
िैर्देनिक सहयोग नगर्द

कुि जम्मा
FMIS को प्रवतिेदन नं. ४३२२‚ र्समा System बाट स्ित: वििरणहरु प्राि हुन्छ ।
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नगर्द जम्मा

िस्तुगत तथा
सोझै िक्त
ु ानी

कुि जम्मा

अनसज र्ू ी-१५.५
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

सनचचत कोर्मानथ व्ययिार र निननयोजन िएको रकमको के धरीय आनथाक नििरण-चािु खचाको बजेट
आनथाक िर्ा ..........

नििरण
सवञ्र्त कोष मावथ व्र्र्भार

सरू
ु बजेट

रकमाधतर
(थप)

रकमाधतर
(िट)

सवञ्र्त कोषबाट विवनर्ोजन

कुि जम्मा
FMIS को प्रवतिेदन नं. ४३१८‚ र्समा System बाट स्ित: वििरणहरु प्राि हुन्छ ।
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खुर्द बजेट

ननकासा

निननयोजन ऐन २०७१ को अनुसच
ू ी१र२
ननकासा
खचा
बााँकी
बजेट बााँकी

अनसज र्ू ी-१५.६
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

सनचचत कोर्मानथ व्ययिार र निननयोजन िएको रकमको के धरीय आनथाक नििरण-पाँज
ु ीगत खचाको बजेट
आनथाक िर्ा .......

नििरण
सवञ्र्त कोषबाट विवनर्ोजन

सरू बजेट

रकमाधतर
(थप)

रकमाधतर
(िट)

कुि जम्मा
FMIS को प्रवतिेदन नं. ४३१८‚ र्समा System बाट स्ित: वििरणहरु प्राि हुन्छ ।
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खुर्द बजेट

ननकासा

निननयोजन ऐन ...... को अनुसच
ू ी१र२
ननकासा
खचा
बााँकी
बजेट बााँकी

अनसज र्ू ी-१५.७
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

सनचचत कोर्मानथ व्ययिार र निननयोजन िएको रकमको के धरीय आनथाक नििरण (नित्तीय व्यिस्था)
आनथाक िर्ा......

नििरण
सवञ्र्त कोष मावथ व्र्र्भार

सरू बजेट

रकमाधतर
(थप)

रकमाधतर
(िट)

सवञ्र्त कोषबाट विवनर्ोजन

कुि जम्मा
FMIS को प्रवतिेदन नं. ४३१६‚ र्समा System बाट स्ित: वििरणहरु प्राि हुन्छ ।
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खुर्द बजेट

ननकासा

खचा

निननयोजन ऐन ..... को अनुसच
ू ी१र२
ननकासा
बााँकी
बजेट बााँकी

अनसज र्ू ी-१५.८
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

खचाको श्रोतगत आनथाक नििरण (चाि)ु
आनथाक िर्ा ........
मधरािय

नगर्द
नेपाि सरकार

िोधिनाा हुने

नगर्द

िोधिनाा हुने ऋण नगर्द ऋण

जम्मा
FMIS को प्रवतिेदन न.ं ४३१९‚ र्समा System बाट स्ित: वििरणहरु प्राि हुन्छ ।
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जम्मा नगर्द

िस्तुगत

िस्तुगत/सोझै िुक्तानी
प्रत्यक्ष अनुर्दान प्रत्यक्ष ऋण जम्मा िस्तुगत

जम्मा खचा

अनसज र्ू ी-१५.९
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

सरकारी आय-व्ययको नजल्िागत नििरण
आनथाक िर्ा .........
सोझै िुक्तनी र िस्तुगत समािेि
नजल्िा

कर

राजस्ि
गैर कर

बेरुजु असि
ु ी
जम्मा

खचा
चािु

कुि जम्मा
FMIS को प्रवतिेदन न.ं ४४१३‚ र्समा System बाट स्ित: वििरणहरु प्राि हुन्छ ।
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पुाँजीगत

नित्तीय

जम्मा

अनसज र्ू ी-१५.१०
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

तुिनात्मक नजल्िागत सरकारी खचा
नजल्िा
कोड

आ.ि. २०७०।७१(२०१३।२०१४)

आ.ि. २०७१।७२(२०१४।२०१५)

आ.ि. २०७२।७३(२०१५।२०१६)

नजल्िा
चािु

पुाँजीगत

नित्तीय

जम्मा

चािु

कुि जम्मा
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पुाँजीगत

नित्तीय

जम्मा

चािु

पुाँजीगत

नित्तीय

जम्मा

अनसज र्ू ी-१५.११
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

चेक साट्न बााँकी मधराियगत नििरण
नस.न.ं

मधरािय

रकम

361

अनसज र्ू ी-१५.१२
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

चेक साट्न बााँकी नजल्िागत नििरण
नस.नं.

नजल्िा

रकम

362

अनसज र्ू ी-१५.१३
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

मधराियगत िुक्तानी हुन बााँकीको नििरण
आनथाक िर्ा
नस.नं.
मधरािय

िुक्त्तानी हुन बााँकी रकम

कुि जम्मा

363

अनसज र्ू ी-१५.१४
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

मधराियगत आ.िे.प. बेरुजु र पेस्कीको नििरण
आनथाक िर्ा
पेस्की रकम
मधरािय/नजल्िा कायााि बजेट उपिीर्ाक

गत आ.ि. सम्मको

यो आ.ि. को

आ.िे.प. बेरूजु रकम

चािु पुाँजीगत नित्तीय चािु पज
ुाँ ीगत नित्तीय चािु पुाँजीगत नित्तीय

कजल जम्मा

364

अनसज र्ू ी-१५.१५
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

काया सचचािन कोर् (ख ६ खाता) को नजल्िागत आय - व्यय नििरण
नज.कोड नं.

आ.ि ......
नजल्िा गत िर्ाको मौज्र्दात यस िर्ाको आय जम्मा आय खचा बााँकी बैङ्क मौज्र्दात

365

फरक

अनसज र्ू ी-१५.१६
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

िैर्देनिक अनुर्दान ख ५ खाताको कारोबारको िानर्ाक नििरण
आ.ि.
नस.नं.

नजल्िा

गत िर्ाको मौज्र्दात यस िर्ाको आय जम्मा आय

366

खचा

बााँकी

बैङ्क मौज्र्दात

फरक

अनसज र्ू ी-१५.१७
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

मधराियगत धरौटी नििरण
आनथाक िर्ा
मधरािय

गत िर्ा

चािु िर्ा

आम्र्दानी जम्मा

सर्दरस्याहा

367

नफताा

खचा जम्मा

स्रेस्ता अनुसार बााँकी

अनसज र्ज ी १५.१८
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

िगानीको के धरीय नहसाब खाता
नमनत िगानी नं िगानी गररएको सस्ं थाको नाम ननयधरण ननकाय प्रकार िगानी रकम थप िट बााँकी िगानी

368

कै नफयत

अनसज र्ज ी १५.१९
नेपाि सरकार
अथा मधरािय
महािेखा ननयधरक कायाािय

ऋणको के धरीय नहसाब खाता
ऋण सख्ं या

ऋण
निएको
सस्ं था

ननयधरण
ननकाय

िक्त
ु ानी
नर्दनुपने
नमनत

िक्त
ु ानी
नर्दनुपने
अिनध

ब्याज र्दर

ऋण रकम
निएको

ब्याज
नर्दएको बााँकी गणना िएको नर्दएको बााँकी

369

िक्त
ु ानी
िएको
नमनत

कै नफयत

अनसज र्ू ी-१५.२०
नेपाल सरकार
अथि मन्रालर्
महालेखा वनर्न्रक कार्ािलर्
िोधिनाा िाखा

आ.ि........... को असार मसाधत सम्मको िोधिनाा हुने अनुर्दान स्रोतको मधराियगत नििरण
नस.नं.

मधराियको नाम

अनुर्दान तफा
सो.ि. बााँकी

370

ऋण तफा
िोधिनाा बााँकी

जम्मा
िोधिनाा बााँकी

अनसज र्ू ी-१५.२२
नेपाल सरकार
अथि मन्रालर्
महालेखा वनर्न्रक कार्ािलर्
कोष प्रशासन शाखा

वबशेष खाताको आम्दानी खर्िको वििरण
खाताको नाम तथा नम्िर :-

वमवत

र्ेक भौर्र
नं.

आवथिक िषि :-

देश / सस्ं थाको नाम :-

बजेट शीषिक :-

र्ोजनाको नाम :-

वििरण

गत आ.ि.को
िााँकी

र्ालज आ.ि.मा
प्राि

जम्मा प्राि
रकम रु.
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क-१-७ सवञ्र्त कोष िा
राजस्ि अनदज ान खातामा
रान्सफर

अन्र् खातामा
रान्सफर

र्स कार्ािलर्बाट
खातामा बााँकी
र्ालज आिमा फजकजिा
रकम रु.
गररएको रकम रु.

कै वफर्त

g]kfn ;/sf/
==================dGqfno

gub k|flKt tyf e'QmfgLsf] PsLs[t ljQLo ljj/0f

ljj/0f
gub e'QmfgLx?M
rfn vr{
kfl/>lds tyf sd{rf/L ;'ljwf
a:t' tyf ;]jfsf] pkof]u
;xfotf tyf 5'6 ;ljwfx?
cg'bfg
;dflhs ;]jf, ;'/Iff, 5fqj[lQ
cGo vr{ e'QmfgLx?
cfly{s ultljlwx?
C0fsf] ;fFjfF
e'QmfgL
nufgL
Aofh, ;]jf z'Ns tyf a}Fs
sldzg
k'h
F Lut vr{
hUuf vl/b
ejg vl/b, lgdf{0f tyf
;Def/
kmlg{r/ tyf
lkmS;;{
;jf/L
;fwg
d]lzg/L tyf cf}hf/
;fj{hlgs ;+/rgf lgdf{0f tyf ;+ef/
k'FhLut cGa]if0f tyf k/fdz{
e}k/L cfpg] k'FhLut vr{

o; cfly{s jif{
t]>f]
dGqfnoåf/f
lgolGqt
kIfaf6
l6Kk0fL
gub e'QmfgL
ul/Psf]
e'QmfgL

6
7
8
9
10
11

-

hDdf gub e'QmfgL -v_

;'? gub df}Hbft
ljb]zL ljlgdosf] ;dfof]hg
jiff{Gtdf afFsL gub df}Hbft
======================
n]vf k|d'v
dGqfno
ldltM

-

-

-

-

-

;l~rt sf]ifaf6 v'b gub e'QmfgL -s_—-v_
gub tyf gubhGo a9L . -36L_

s"n
hDdf

-cf= a= ==========_
/sd g]kfnL ?k}ofF ? Xhf/df k|:t't ul/Psf]
ut cfly{s jif{
t]>f]
dGqfnoåf/f
kIfaf6
s"n
lgolGqt gub
ul/Psf]
hDdf
e'QmfgL
e'QmfgL

-

-

======================
;lrj
dGqfno
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======================
dxfn]vf k/LIfs
dxfn]vf k/LIfssf] sfof{no

-

g]kfn ;/sf/
================== मन्त्रालय

gub k|flKt tyf e'QmfgLsf] PsLs[t ljQLo ljj/0f
cf= a= @)XX÷)XX
/sd g]kfnL ?k}ofF ? xhf/df k|:t't ul/Psf]
o; cfo jif{
ljj/0f
gub k|flKtx?M
s/
u}/ s/ /fhZj tyf cGo k|fKtLx?
o; cf=a=df k|fKt ul/Psf] a]?h'
;l~rt sf]ifdf hDdf . x:tfGt/0f

l6Kk
0fL

dGqfnoåf/f
lgolGqt
gub k|flKt

t]>f] kIfaf6
ul/Psf]
k|flKt

s"n
hDdf

dGqfnoåf/
f lgolGqt
gub k|flKt

ut cfo jif{
t]>f]
kIfaf6
ul/Psf]
e'QmfgL

s"n hDdf

1

-

2

-

s]lGb|o ah]6 >f]t
ljlgof]hg ah]6af6 lgsf;f
rfn" lgsf;f
k'FhLut lgsf;f
cy{ ah]6af6
lgsf;f
rfn" lgsf;f
k'FhLut lgsf;f

-

afXo ⁄ cGt/f}li6«o ;xof]u . cg'bfg
ax'kIfLo cg'bfg
låkIfLo cg'bfg
cGo cg'bfgx?

4

C0f ÷ shf{
cfGtl/s C0f
afXo ÷ j}b]lzs C0f

5

-

nufgL lkmtf{ ÷
c;'nL
C0f c;'nL
nufgL lkmtf{
k|flKt
:jo+ cflh{t cfDbfgL
lgsfoåf/f lgolGqt gub /sd -v"b_
w/f}6L k|flKt -gub_
w/f}6L lkmtf{ -gub_
;/sf/L ;dfof]hg vftf
hDdf gub k|fKt -s_
======================
n]vf k|d'v
dGqfno

-

-

-

======================
;lrj
dGqfno

ldlt M
373

-

-

-

======================
dxfn]vf k/LIfs
dxfn]vf k/LIfssf] sfof{no

-

अनसज ूर्ी-१५.२६
g]kfn ;/sf/
=======================मन्रालर्
sf7df08f}, g]kfn

;Gt'ng k/LIf0f -ah]6 lgsfo_
cf= a= @)xx÷xx cfiff9 d;fGtdf
efu

cfwf/ zLif{s

d"n zLif{s

pkzLif{s

zLif{s ljj/0f

/fh:j tyf cg'bfg -!))))_
s/ -!!)))_

cfo d'gfkmf tyf k'FhLut nfedf s/
-!!!))_
kfl/>ldsdf cfwfl/t ;fdflhs ;'/Iff s/
-!!@))_
;Dklt s/ -!!#))_
11311
11341

jflif{s ;Dklt s/
3/ hUuf
/lhi6«]zgdf nfUg]
s/

j:t' tyf ;]jfdf cfwfl/t s/ -!!$))_
11417

d"No clea[l4 s/
-j]btf{jfnn] ;ª\sng
ug]{, l/e;{ rfh{_

11425

cGtM z'Ns -cfoft_

11454

;8s lgdf{0f tyf
;+ef/ b:t'/

11511

e+;f/ dx;'n
-cfoft_

j}b]lzs Jofkf/df cfwfl/t s/ -!!%))_
cGo s/ -!!^))_
cg'bfg -!#)))_

låkIfLo j}b]lzs cg'bfg -!#!))_
ax'kIfLo j}b]lzs cg'bfg -!#@))_
cGo j}b]lzs cg'bfg -!##))_
cGo /fh:j -!$)))_

;Dkltaf6 k|fKt cfo -!$!))_

j:t' tyf ;]jf las|Laf6 k|fKt /sd -!$@))_
b08, hl/jfgf / hkmt -!$#))_
cg'bfg afx]ssf] :j]lR5s x:tfGt/0f
-!$$))_
ljljw /fh:j -!$%))_
ut jif{sf] gub df}Hbft tyf j]?h" -!%)))_

ut aif{sf] gub df}Hbft tyf a]?h" -!%!))_
374

मधरािय (अथा बजेट) hDdf /sd
8]la6 s|]l86 8]la6 s|]l86 8]la6 s|]l86

:j—cflh{t cfDbfgL /sd -±±±±_
vr{ -@))))_
kfl/>lds tyf ;'ljwf -@!)))_

kfl/>lds tyf ;'ljwf -@!!))_
dfn;fdfg tyf ;]jfsf] pkef]u -@@)))_

;]jf dxz'n tyf ef8f -@@!))_
k"FhLut ;DklQsf] ;+rfng / ;Def/ vr{
-@@@))_
sfof{no ;fdfg tyf ;]jf -@@#))_
;]jf tyf k/fdz{ vr{ -@@$))_
sfo{s|d ;DaGwL vr{ -@@%))_
cg'udg, d"Nofª\sg / e|dg vr{ -@@^))_
ljljw vr{ -@@&))_
e}k/L cfpg] rfn' vr{ -@@())_
Jofh ;]jf z'Ns tyf a}Fs sldzg -@$)))_

j}b]lzs C0fsf] Jofh -@$!))_
cfGtl/s C0fsf] Jofh, ;]jf z'Ns tyf a}ª\s
sldzg -@$@))_
;xfotf (Subsidies) -@%)))_

;/sf/L ;+:yfgnfO{ ;xfotf -@%!))_
Joj;fonfO{ ;xfotf -@%@))_
cg'bfg -@^)))_
;fdflhs ;'/Iff -@&)))_
cGo vr{ -@*)))_
k'FhLut vr{ -@()))_
C0f tyf nufgL Joa:yfkg -#))))_
v'b nufgL -C0f / z]o/_ -#!)))_
v'b cfGtl/s tyf a}b]lzs C0f -#@)))_
;Gt'ng -±±±±_
++++
++++

++++
++++

rfn' ljlgof]hg
lgsf;f
k'FhLut ljlgof]hg
lgsf;f
rfn' " lgsf;f
k'FhLut lgsf;f

;l~rt sf]ifdf bflvnf
lgsfosf] lgoGq0fdf /x]sf] a}Fs df}Hbft

lgsfosf] lgoGq0fdf /x]sf] gub df}Hbft
;/sf/L ;dfof]hg vftf

-

hDdf
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-

-

-

-

-

अनसज र्ू ी-१५.२७

नेपाि सरकार
................................ मधरािय
िेखा नटप्पणीहरु नित्तीय नििरणका अनिधन अंग हुन् ।
आर्ाढ मसाधत, २०xx
वित्तीर् वििरण नगद आधारको NPSAS को वित्तीर् प्रवतिेदनसाँग वनहीत छन् । NPSAS नगद आधारको अन्तरािवष्ट्रर् साििजवनक लेखामान
IPSAS संग सम्बवन्धत छ जनज IFAC ले विकास गरी लागज गरे को हो ।
१. प्रनतिेर्दक ननकाय
नेपाल सरकारले आवथिक कार्िविवध ऐन २०५५ तथा वनर्मािली २०६४ बमोवजम आफ्नो आवथिक कृ र्ाकलापहरु सञ्र्ालन गदिछ ।
२. एकीकरणको आधार
एकीकृ त वित्तीर् वििरण बनाउाँदा सबै के न्द्रीर् लेखा र आफै लेखा राख्ने खर्ि गने वनकार्को लेखा एकीकृ त गररएको छ ।
३. नित्तीय नििरणिे गरेको NPSASको पािना
र्ी वित्तीर् वििरण नेपाल साििजवनक क्षेर लेखामान (NPSAS ) का आधारमा बनाइएका हुन् ।
अधय िेखा नटप्पणीहरु
४. लेखाङ्कन तथा एकीकरण आधार
५. प्रवतिेदन तथा बजेट अबवध
६ प्रवतिेदनको मद्रज ा
७. प्रमख
ज लेखा नीवतहरु
८. राजस्िको पवहर्ान तथा लेखा
९. खर्िको पवहर्ान तथा लेखा
१०. िैदवे शक मद्रज ा नीवत
११. कमिर्ारी सवज बधा
१२. लगानी नीवत
१३. तेश्रो पक्षको भक्त
ज ानी
१४. सङ्क्रमनकालीन व्र्िस्था
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नेपाि सरकार
................ मधरािय
िेखा नीनतहरु नित्तीय नििरणका अनिधन अंग हुन् ।
आर्ाढ ३१.............
वित्तीर् वििरण नगद आधारको NPSAS को विवत्तर् प्रवतिेदनसाँग वनहीत छन् । NPSAS नगद आधारको अन्तरािवष्ट्रर् साििजवनक लेखामान
IPSAS साँग सम्बवन्धत छ । जनज IFAC ले विकास गरी लागू गरे को हो ।
१. प्रनतिेर्दक ननकाय
नेपाल सरकारले आवथिक कार्िविवध ऐन २०५५ तथा वनर्मािली, २०६४ बमोवजम आफ्नो आवथिक वक्रर्ाकलापहरु सञ्र्ालन गदिछ । र्ी
व्र्िस्था नेपालको सवं िधान २०७२ को भाग १० सघं ीर् आवथिक कार्ि प्रणाली धारा १२५ अनसज ार स्िीकृ त हुन् । सवं िधानको भाग १० मा सघं ीर्
सवञ्र्त कोषको बारे मा उल्लेख छ । संघीर् सवञ्र्त कोष नै नेपाल सरकारको सरकारी कोष हो । सघं ीर् संसदले पाररत गरे को आवथिक विधेर्क
अनसज ार र्समा रकम जम्मा हुने र स्िीकृ त बजेट बमोवजम खर्ि हुने गदिछ । र्ी वित्तीर् वििरणले बजेट अन्तगितका कार्िक्रमको बारे मा प्रवतिेदन
गदिछन् ।
सवं िधानको भाग २२ को धारा २४१ ले नेपाल सरकारको लेखाको तररका र वसिान्त वनमािण गनि महालेखा परीक्षकलाई अवख्तर्ारी वदएको छ ।
आवथिक कार्िविवध ऐन २०५५ र वनर्मािली २०६४ ले लेखा राख्ने र प्रवतिेदन गने कार्िविवधहरु व्र्िवस्थत गरे को छ साथै लेखा राख्ने र प्रवतिेदन
तर्ार गनि वजम्मेिार वनकार्हरु तोके को छ । ती वनकार्को वनम्न बमोवजम िगीकरण गरी देखाइएको छ ।
क) के न्द्रीर् लेखा राख्ने वनकार्
के न्द्रीर् वनकार्मन्रालर्, सवर्िालर्/आर्ोग हुन
ख) आफै लेखा राख्ने वनकार्
र्स अन्तगित खर्ि गने वनकार् पछि न जसले आफ्नो लेखा आफै राख्छन् । जस्तै विभाग, कार्ािलर्, आवद । के न्द्रीर् वनकार्हरुले पवन आफ्नो
कार्ि सञ्र्ालनको लेखा आफै राख्दछन् ।
ग) गैर बजेट तथा सरकारी सस्ं थानः
विशेष उद्देश्र्ले छजटै ऐनिारा स्थावपत संस्था तथा संगठनहरु र सरकारी स्िावमत्िमा रहेका संस्थाहरु, कम्पनीहरु जसले सम्बवन्धत ऐन िा
कम्पनी काननज बमोवजम वित्तीर् वििरणहरु बनाउाँछन् । ती वनकार्हरुको नगद प्रिाह मार NPSAS अनसज ारको वित्तीर् वििरणमा एकीकृ त
गररएको छ । सरकारिारा गररएको नर्ााँ लगानीहरुलाई पाँजू ीकृ त गररन्छ र अन्र् वनकार्हरुलाई वदइने अनदज ानलाई खर्ि लेवखन्छ ।
लगानीबाट भएको वफताि जस्तै लाभांश तथा ब्र्ाजलाई गैर कर राजश्व शीषिकमा रावखएको छ ।
घ) मन्रालर् (अवन्तम वनर्न्रक वनकार्): मन्रालर्
प्रस्तजत आवथिक वििरण एकीकृ त आवथिक वििरण हुन् , जाँहा मन्रालर् र सो अन्तगितका वनकार् एकीकृ त हुन्छन् । र्स मन्रालर्ले देश भरको
आवथिक कारोिार सञ्र्ालनसम्बन्धी काम गने पणू ि सरकारी बजेट वनकार् हो। आफ्नो उद्देश्र् प्राि गनि के न्द्रीर्स्तरका आर्ोजना तथा
विभागहरु अन्तगितका र्ोजना/ आर्ोजना माफि त रावष्ट्रर् र स्थानीर् कार्िक्रम देशैभरर सञ्र्ालन गदिछ । मन्रालर्को काम, कतिव्र् र अवधकार
“कार्ि विभाजन वनर्मािली २०७२” को वनर्म ६, अनसज र्ज ी २ बमोवजम वनदेवशत छ ।
एकीकृ त आ. वि.ले र्ी कजराको एकमष्टज वििरण वदने गदिछ । विवनर्ोजन बजेटको खर्ि, स्िःआवजित रकम र तेश्रो पक्ष भक्त
ज ानी वनकार्को वनर्न्रण
नेपाल साििजवनक क्षेर लेखामान (NPSAS) अनसज ार आवथिक तथा कार्ाित्मक वनर्न्रण अनसज ार पनज रािलोकन गररएको छ । वनर्वन्रत वनकार्
वनम्न बमोवजम छन् ।
•

बजेट वनकार्

•

गैर िजेट वनकार्

•

सरकारी सस्ं थान
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२. एकीकरणको आधार
एकीकृ त वित्तीर् वििरण बनाउाँदा सबै के न्द्रीर् लेखा र आफै लेखा राख्ने खर्ि गने वनकार्को लेखा एकीकृ त गररएको छ । लेखाका आधारमा
समानता कार्म गनिका लावग प्रोदभािी आधारमा लेखा राख्ने गैर बजेट वनकार् र सरकारी संस्थानको वििरणलाई प्रत्र्क्ष नगद प्रिाहमा रुपान्तरण
विवधको आधारमा रुपान्तरण गरी एकीकृ त गररएको छ । ती संस्थाहरुको नगद प्रिाह मार एकीकृ त वित्तीर् वििरणमा संलग्न छन् ।
३. नित्तीय नििरणिे गरेको NPSASको अनुपािन
र्ी वित्तीर् वििरण नेपाल साििजवनक क्षेर लेखामान (NPSAS) का आधारमा बनाइएका हुन् । वमवत २०६६।०५।३० मा मवन्रपररषदल
् े
पाररत गरे को Standard ले वदएको Module लाई महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले वमवत .................. मा स्िीकृ त गरे को हो । नेपाल साििजवनक
क्षेर लेखामान अनसज ार सम्पत्ती, दावर्त्ि र प्रवतििताको लेखाङ्कन अझै सरुज भइनसके को हुदाँ ा र्स सम्बन्धी वििरणहरु पणू ि रूपमा समािेश
गररएको छै न ।
४ िेखाङ्कन तथा एकीकरण आधार
नगद आधारको लेखा प्रणाली अन्तगित वित्तीर् वििरण बनाइएको हुनाले नगद प्राि गदाि र भक्त
ज ानी गदािका बखतमा मार कारोबारको रूपमा
लेखा जनाउछ । लेखा वटप्पणीमा सम्पत्ती तथा दावर्त्ि ऐवतहावसक मल्ू र्मा देखाइएको छ तर हाल सम्पणू ि सम्पत्ती तथा दावर्त्िको पर्ािि लेखा
नभएका कारण सबै सम्पत्ती र दावर्त्िको वििरण समािेश गररएको छै न ।
र्ी वित्तीर् वििरणहरु नेपाल साििजवनक क्षेर लेखामान अनरू
ज प तर्ार गररएका हुन जसले अन्तरािवष्ट्रर् स्तरको असल अभ्र्ासलाई अनसज रण
गरे को छ । नेपाल सरकार नगद आधारको लेखा प्रणालीलाई पणू ि रूपले कार्ािन्िर्न गने प्रवक्रर्ामा रहेको छ ।
र्हााँ नगद प्रावि तथा भक्त
ज ानीको वििरण, बजेट र िास्तविक रकमको तल
ज ना र लेखा वटप्पणी अन्तरािवष्टर् स्तरको नगद आधार अनसज ारको
वित्तीर् प्रवतिेदन (IPSAS) अनसज ार तर्ार गररएका छन् ।
वमवत २०....... आषाढ मसान्तमा समाि आवथिक िषिको वित्तीर् वििरण र्थाथि वर्रण गने गरी बनाइएको छ र सो वनकार्को लेखामा कजनै
पवन पररितिन गररएको छै न । आधारभतू मानकहरु, नीवतहरु र ऐन तथा वनर्मको अवधनमा रही वित्तीर् वििरण बनाइएका छन् ।
५. प्रनतिेर्दन तथा बजेट अबनध
एकीकृ त वित्तीर् वििरण आवथिक िषि ............... को बजेट तथा सो को प्रवतिेदन हो ।
६. प्रनतिेर्दनको मुरा
र्स प्रवतिेदनमा प्रर्ोग गररएको मद्रज ा नेपाली रुपैर्ााँमा रावखएको छ ।
७. प्रमुख िेखा नीनतहरु
७.१ राजश्वको पनहचान तथा िेखा
नगदै तथा बैङ्क माफि त भक्त
ज ानी प्राि गरे पवछ मार राजश्व आम्दानी बााँवधएको छ । राजश्वलाई कजल रकममा रावखएको छ र र्समा भएको
खर्िलाई छजट्टै देखाइएको छ । अवघल्लो िषिका के ही भक्त
ज ानी प्राि भए सोलाई खर्िमा समार्ोजन गरी वमलाइएको छ । “Pass Through”
रकमलाई नगद प्रावि तथा भक्त
ज ानीमा देखाइएको छ ।
७.२ खचाको पनहचान तथा िेखा
खर्िलाई नगदै तथा बैङ्क माफि त भक्त
ज ानी भएको वदनमा खर्िको रूपमा रावखएको छ । खर्ि लेखाङ्कन हुने नीवतहरु तल उल्लेख गररएका
छन् ।
क) बैङ्क चेकबाट गररएको िक्त
ु ानी
बैङ्क र्ेक काट्ने वबवत्तकै खर्िको रूपमा र्ढाइएको छ ।
ख) बैङ्क खाताबाट गररएको िक्त
ु ानी
बैङ्कलाई भक्त
ज ानी आदेश पठाए पश्चात खर्ि लेखाङ्कन गररएको छ ।
ग) राष्ट्र बैङ्क माफा त सोझै िक्त
ु ानी
378

राष्ट्र बैङ्कबाट विपक्षीर् र बहुपक्षीर् ऋण र अन्र् भक्त
ज ानीको हकमा बै ाँकबाट भक्त
ज ानी गरे को आदेश सम्बवन्धत कार्ािलर्मा प्राि
हुनासाथ खर्ि लेखाङ्कन गररएको छ ।
घ) सानो नगदी कोष
सानो नगदी कोषमा भएको खर्ि वबल भरपाइि पेश भएको र शोधभनाि वदएका बखत खर्ि लेवखएको छ।
७.३ िैर्देनिक मुरा
िैदवे शक मद्रज ामा भएको कारोबारलाई एवशर्ाली विकास बैङ्कले सम्बवन्धत पक्षलाई भक्त
ज ानी वदएको वदनको विदेशी विवनमर् दर प्रर्ोग गरी
नेपाली रुपैर्ााँमा पररितिन गररएको छ । विदेशी विवनमर्बाट भएको खदू समार्ोजनलाई नगद प्रावि तथा भक्त
ज ानीको मख्ज र्पृष्ठमा देखाइएको
छ।
७.४ कमाचारी सनु िधा
नेपाल सरकारले कमिर्ारीको सवज िधाको लावग वनम्नानसज ारको व्र्िस्था गरे को छ ।
क) कमिर्ारी सञ्र्र् कोष
कमिर्ारी सञ्र्र् कोष ऐन २०१९ तथा वनर्म अनसज ार भएर सबै कमिर्ारीले सञ्र्र् कोष अवनिार्ि रूपमा रकम कट्टा गनिपज दिछ र मावसक
तलबबाट वनवश्चत रकम कोषमा दावखला हुन्छ ।
ख) वनिृवत्तभरण
वनिृवत्तभरण कमिर्ारीले सेिाबाट अिकाश प्राि गदाि र त्र्सपवछका िषिमा लगातार भक्त
ज ानी वदइन्छ । भविष्ट्र्मा गररने वनिृवत्तभरणलाई
दावर्त्ि देखाइएको छै न ।
ग) वबदा िापतको भक्त
ज ानी
वबदा िापतको भक्त
ज ानी भन्नाले कमिर्ारीले सवञ्र्त गरे को वबदा िापतको भक्त
ज ानीलाई जनाउाँछ । र्सरी वदइने वबदा िापतको रकमलाई
र्वकन गरी दावर्त्ि र्वकन गररएको छै न र र्स आवथिक िषिमा वदइएको रकमलाई र्हााँ खर्ि लेवखएको छ ।
घ) औषधी उपर्ार िापतको भक्त
ज ानी
औषधी उपर्ार खर्ि िापतको भक्त
ज ानी भन्नाले कमिर्ारीले सवञ्र्त गरे को वबदा िापतको भक्त
ज ानीलाई जनाउाँछ । र्सरी वदइने वबदा
िापतको रकमलाई र्वकन गरी दावर्त्ि र्वकन गररएको छै न र र्स आवथिक िषिमा वदइएको रकमलाई र्हााँ खर्ि लेवखएको छ ।
७.५ िगानी
सरकारको सबै लगानीको लेखाङ्कन लागत मल्ू र्मा गररएको छ । सरुज मै लेखाङ्कन गररएका लगानीलाई ऐवतहावसक मल्ू र् मै देखाइएको
छ । लगानीबाट प्राि हुने लाभांश तथा ब्र्ाज लाई आम्दानी बााँधी सवञ्र्त कोषमा दावखला गने व्र्िस्था गररएको छ ।
७.६ नगर्द तथा नगर्दजधय
नगद तथा नगदजन्र्ले राष्ट्र बै ाँक र सरकारी कारोबार गने अन्र् बै ाँकमा रहेको मौज्दात र कार्ाि लर्मा रहेकोनगद मौज्दातलाई जनाउाँ छ ।
७.७ र्दानयत्ि
अवहले भएको कामले िा पवहल्र्ै गरे को कामले गदाि भविष्ट्र्मा वतनिपज ने कजनै रकमलाई दावर्त्िको रूपमा देखाइएको छ । सबै दावर्त्िहरु
ऐवतहावसक मल्ू र्मा लेखाङ्कन गररएका छन् ।
७.८ सरकारी कजाा
सरकारी कजाि भन्ने वबवतकै आन्तररक र िैदवे शक कजािलाई जनाउाँछ । आन्तररक कजाि रेजरी वबलहरु माफि त बैङ्क, अन्र् संस्था तथा
व्र्वक्तहरुबाट उठाइन्छ र िैदवे शक कजाि बाह्य सस्ं थाको मौवद्रक िा अन्र् सेिा प्राि बापत गररनपज ने भक्त
ज ानी दावर्त्िलाई जनाउाँछ ।
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७.९ सम्पनत्त
भविष्ट्र्मा आवथिक फाइदा हुनसक्ने र सरकारको वनर्न्रणमा रहेका सम्पवत्त र स्रोतलाई जनाउाँछ । सम्पवतलाई ऐवतहावसक मल्ू र्मा देखाइएको
छ र र्हााँ कजनै पवन ह्रास कट्टी गररएको छै न ।
७.१० ऋण तथा पेस्की
र्समा र्ालज र पाँजज ीगत खर्ि अन्तगितका ती रकमलाई जनाउाँ छ जनज कमिर्ारी, व्र्वक्त, आपवू तिकताि, स्िार्त्त वनकार्, वित्तीर् तथा गैर वित्तीर्
लगार्तका संस्थाबाट फछ्र्ौट िा प्राि हुन बााँकी रहन्छ ।
७.११ तेश्रो पक्षको िुक्तानी
तेश्रो पक्षले उपलब्ध गराउने नगद िा वजन्सी सहर्ोगबाट के न्द्रीर् सरकार लाभावन्ित हुन्छ । तेश्रो पक्षले नगद तथा वजन्सी, अनदज ान िा ऋण
माफि त प्रदान गछि र के न्द्रीर् सरकारको उद्देश्र्लाई फाइदा पग्ज छ । तेश्रो पक्ष भक्त
ज ानीमा सरकारले वनर्न्रण राख्ने गरी प्राि हुने नगदलाई
मावनदैन । तेश्रो पक्ष भक्त
ज ानीलाई सवजलै छजट्टर्ाउन के न्द्रीर् लेखामा असर नपाने गरी प्राि भएको रकमलाई वलन सवकन्छ । जस्तै वनकार्मा
प्राि हुने सहर्ोग तर रावष्ट्रर् लेखा प्रणाली नआउने ती रकमलाई तेश्रो पक्षको भक्त
ज ानी भवनन्छ । तेश्रो पक्षको भक्त
ज ानीलाई वित्तीर् वििरणको
मख
ज पृष्ठमा छजट्टै कोलममा रावखएको छ ।
७.१२ सक्र
ं मणकािीन व्यिस्था
र्स अवघ तर्ार गररएको नेपाल साििजवनक क्षेर लेखामान अन्तगितको वित्तीर् वििरणमा हालसम्म कजनै पवन रटज ी नपाईएकोले प्रस्ततज गररएको छै न ।
र्सथि प्रवतिेदक वनकार्ले अन्तर विभागीर् र अन्तर मन्रालर् कारोबारको कजनै पवन वििरण देखाइएको छै न र र्स कजरालाई नेपाल साििजवनक
क्षेर लेखामान अन्तगित तीन िषिको लावग संक्रमणकालीन छजट वदइएको छ ।
८. अनख्तयारी नमनत
वित्तीर् वििरणलाई महालेखा वनर्न्रक कार्ािलर् (सरकारी कोषको सर्ं ालक) ले वमवत...................मा प्रकाशन गनि अवख्तर्ारी वदइर्ो ।
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अनसज र्ू ी-१६.१

g]kfn ;/sf/sf] n]vf lgb]{lzsf @)&# tof/ ug{÷ ;xof]u ug{ sfof{noaf6 ul7t ;ldltsf kbflwsf/Lx?
tyf ;xof]uL sd{rf/Lx?sf] gfdfjnL
l;=g+=
!=
@=
#=
$=
%=
^=
&=
*=
(=
!)=
!!=
!@=
!#=

>L
>L
>L
>L
>L
>L
>L
>L
>L
>L
>L
>L
>L

sd{rf/Lsf] gfd
huGgfy b]jsf]6f
yfg]Zj/ uf}td
/d]z k|;fb lzjfsf]6L
d'/f/L lg/f}nf
e]ifk|;fb e't]{n
e'jg k|;fb sfˆn]
ob'gfy e§/fO{
x]d/fh kf}8]n
hLjgfy kf]v/]n
/3'gfy d}gfnL
;'/]Gb| kf08]
lbnLk dxh{g
ljsf; e§/fO{

kb
;x–dxfn]vf lgoGqs
pk–dxfn]vf lgoGqs
pk–dxfn]vf lgoGqs
pk–dxfn]vf lgoGqs
k|d'v sf]if lgoGqs
pk–dxfn]vf lgoGqs
pk–dxfn]vf lgoGqs
pk–dxfn]vf lgoGqs
pk–dxfn]vf lgoGqs
n]vf clws[t
n]vf clws[t
n]vf clws[t
n]vfkfn
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sfof{no
dxfn]vf lgoGqs sfof{no
dxfn]vf lgoGqs sfof{no
dxfn]vf lgoGqs sfof{no
dxfn]vf lgoGqs sfof{no
sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no, nlntk'/
dxfn]vf lgoGqs sfof{no
dxfn]vf lgoGqs sfof{no
dxfn]vf lgoGqs sfof{no
dxfn]vf lgoGqs sfof{no
dxfn]vf lgoGqs sfof{no
dxfn]vf lgoGqs sfof{no
dxfn]vf lgoGqs sfof{no
dxfn]vf lgoGqs sfof{no

अनसज र्ू ी-१६.२
महािेखा ननयधरक कायााियबाट नेपाि सरकारको िेखा ननर्देनिका २०७३ तयार गरी सझ
ु ाि सङ्किन गना गररएको अधतरनक्रया
कायाक्रममा उपनस्थत महानि
ु ािहरुको नामाििी ।
वमवत २०७३०४/११/
नस.न.ं
कमाचारीको नाम
पर्द
मधरािय/ कायाािय
१
श्री राजेन्द्र प्रसाद नेपाल
महालेखा वनर्न्रक
महालेखा वनर्न्रक कार्ािलर्
२
श्री जगन्नाथ देिकोटा
सह महालेखा वनर्न्रक
“
३
श्री बाबरज ाम श्रेष्ठ
उप महालेखा वनर्न्रक
“
४
श्री भीष्ट्म न्र्ौपाने
उप महालेखा वनर्न्रक
“
५
श्री मरज ारी वनरौला
उप महालेखा वनर्न्रक
“
६
श्री सर्ू िमणी गौतम
उप महालेखा वनर्न्रक
“
७
श्री भिज न प्रसाद काफ्ले
उप महालेखा वनर्न्रक
“
८
श्री र्दनज ाथ भट्टराई
उप महालेखा वनर्न्रक
“
९
श्री हेमराज पौडेल
उप महालेखा वनर्न्रक
“
१०
श्री अवनल श्रेष्ठ
उप महालेखा वनर्न्रक
“
११
श्री तजलसीनाथ गौतम
उपसवर्ि
“
१२
श्री वनवधराज न्र्ौपाने
उपसवर्ि काननज
“
१३
श्री घनश्र्ाम खनाल
लेखा अवधकृ त
“
१४
श्री बसन्तराज वसग्दल
े
लेखा अवधकृ त
“
१५
श्री सनतराज जोशी
लेखा अवधकृ त
“
१६
श्री सरज े न्द्र पाण्डे
लेखा अवधकृ त
“
१७
श्री इन्दज शमाि वनरौला
लेखा अवधकृ त
“
१८
श्री श्वेता भद्रा
लेखा अवधकृ त
“
१९
श्री के शरबहादरज सािद
लेखा अवधकृ त
“
२०
श्री विकाश भट्टराई
लेखापाल
“
२१
श्री वतलक ढकाल
लेखापाल
“
२२
श्री देिराज महतो
क.अ.
“
२३
श्री लोकनाथ सिज ेदी
उपसवर्ि
राष्ट्रपवतको कार्ािलर्
२४
श्री दीपा भण्डारी
लेखापाल
उपराष्ट्रपवतको कार्ािलर्
२५
श्री अशोक काकी
महालेखा पररक्षकको कार्ािलर्
२६
श्री भीमप्रसाद वरताल
लेखा अवधकृ त
अवख्तर्ार दरू
ज पर्ोग अनसज न्धान आर्ोग
२७
श्री रामबहादरज खड्का
उपसवर्ि लेखा
वनिािर्न आर्ोग
२८
श्री लालबहादरज काकी
उपसवर्ि
प्रधानमन्री तथा म.ं प.को कार्ािलर्
२९
श्री र्मनज ा प्रधान
प्र.ले.वन.
व्र्िस्थावपका संसद सवर्िालर्
३०
श्री रोशनकजमार ओझा
लेखा अवधकृ त
काननज ‚ न्र्ार्‚ तथा संसदीर् मावमला मन्रालर्
३१
श्री कमान वसहं खरी
उपसवर्ि लेखा
जनसङ्ख्र्ा तथा िातािरण
३२
श्री दगज ािदिे ी खवतिडा
लेखा अवधकृ त
भौवतक पिू ािधार तथा र्ातार्ात मन्रालर्
३३
श्री वमठज थापा
उपसवर्ि लेखा
मवहला‚बालबावलका तथा समाज कल्र्ाण मन्रालर्
३४
श्री उदर्कजमार पन्दाक
लेखापाल
स्िास्थ्र् मन्रालर्
३५
श्री नेर सिज ेदी
उपसवर्ि, लेखा
सहरी विकास मन्रालर्
३६
श्री विनोद भट्टराई
लेखा अवधकृ त
उजाि मन्रालर्
३७
श्री कृ ष्ट्णप्रसाद वतवम्सना
उपसवर्ि लेखा
कृ वष विकास मन्रालर्
३८
श्री वशिनाथ पौडेल
उपसवर्ि लेखा
गृह मन्रालर्
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३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३

श्री दीपक अवधकारी
श्री मनोजकजमार ढकाल
श्री मक
ज ज न्दके शरी पोखरे ल
श्री कृ ष्ट्णराज ढजङ्गाना
श्री रमेश वधवमरे
श्री अशोक राना
श्री वदपक ज्ञिाली
श्री बसन्तराज पौडेल
श्री ढजण्डीप्रसाद वनरौला
श्री विष्ट्णरज ाज ढकाल
श्री वदनेश रे ग्मी
श्री जगवदश प्रसाद बडाल
श्री सश
ज ील ढकाल
श्री र्िज नाथ अवधकारी
श्री रुद्र कोइराला
श्री के शिराज सिज ेदी
श्री के दार प्रसाद अर्ािल
श्री सरज े न्द्रनाथ आर्ार्ि
श्री िेलबहादरज थापा
श्री भेषप्रसाद भतू ेल
श्री पष्ट्ज पाञ्जली अमात्र्
श्री विनज खवतिडा
श्री दाताराम शमाि
श्री दामोदर सिज ेदी
श्री ईश्वर श्रेष्ठ
श्री गौरी पौडेल
श्री शङ्कर बढज ाथोकी
श्री ध्रिज राज ज्ञिाली
श्री र्क्र बहादरज बढज ा
वस.ए. श्री राजज कजमार वशिाकोटी
वस.ए.श्री अमृत श्रेष्ठ
श्री सरज े श रे ग्मी
श्री वललाप्रसाद जोशी
श्री नरे न्द्रके शर खनाल

उपसवर्ि लेखा
लेखा अवधकृ त
उपसवर्ि लेखा
लेखापाल
उपसवर्ि लेखा
लेखा अवधकृ त
उपसवर्ि लेखा
लेखा अवधकृ त
उपसवर्ि लेखा
उपसवर्ि लेखा
उपसवर्ि लेखा
लेखा अवधकृ त
उपसवर्ि लेखा
लेखापाल
उपसवर्ि लेखा
प्रमख
ज कोष वनर्न्रक
प्रमख
ज कोष वनर्न्रक
प्रमख
ज कोष वनर्न्रक
प्रमख
ज कोष वनर्न्रक
प्रमख
ज कोष वनर्न्रक
कोष वनर्न्रक
लेखा अवधकृ त
लेखा अवधकृ त
लेखा अवधकृ त
लेखा अवधकृ त
लेखापाल
लेखा अवधकृ त
लेखापाल
कन्सल्टेन्ट
NPSAS कन्सल्टेन्ट
NPSAS कन्सल्टेन्ट
NPSAS कन्सल्टेन्ट
लेखापाल
लेखापाल

383

भवू मसधज ार तथा व्र्िस्था मंन्रालर्
रक्षा मन्रालर्
वशक्षा मन्रालर्
िन तथा भ-ू संरक्षाण मन्रालर्
शावन्त तथा पनज वनमािण मन्रालर्
श्रम तथा रोजगार मन्रालर्
संस्कृ वत‚ पर्िटन तथा नागररक उड्डर्न मन्रालर्
सङ्घीर् मावमला तथा स्थानीर् विकास मन्रालर्
सङ्घीर् मावमला तथा स्थानीर् विकास मन्रालर्
वसंर्ाई मन्रालर्
पशपज क्ष
ं ी विकास मन्रालर्
िावणज्र् मन्रालर्
उद्मोग मन्रालर्
रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग
विज्ञान तथा प्रविवध मन्रालर्
भक्त
ज ानी के न्द्र १ वरपरज े श्वर
भक्त
ज ानी के न्द्र २ वरपरज े श्वर
भक्त
ज ानी के न्द्र ३ लैनर्ौर
भक्त
ज ानी के न्द्र ४ वसहं दरिार
को.ले.वन.का. लवलतपरज
को.ले.वन.का. भक्तपरज
कृ वष विकास मन्रालर्
उद्मोग मन्रालर्
भ.ू प.ज म.ले.वन.का.
मवहला बालबावलका तथा स.क.मं
आपतू ी मन्रालर्
रा.स.ज प.सवर्िालर्
वनिािर्न आर्ोग
सिज ोध एसोवसर्ट्स
JBRH&Co
JBRH&Co
JBRH&Co
भवू मसधज ार तथा व्र्िस्था मन्रालर्
भवू मसधज ार तथा व्र्िस्था मन्रालर्

