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दुई शब्द  

वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन  संघीय राज्य संस्थागत गने क्रममा खास ध्यान विनपने के्षत्र हो । यस के्षत्रमा 

क्षमता विकासको आिश्यकता रहकेोले संघीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रवतष्ठानिीचको 

समझिारीमा स्थानीय तहहरुका लावग प्रवशक्षण मोड्यलू तयार गररएको छ ।   

वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन  सम्िन्धी प्रवशक्षण मोड्यलुमा स्थानीय तहको वित्तीय संघीयता काययन्ियन 

अिस्था र प्रभािकारी िनाउन के के गनुयपछय आधारभतु सधुारका पक्षहरु, सम्पवत्त तथा िावयत्िको िवगयकरण र सम्पत्ती 

व्यािस्थापनका महत्िपणय पक्षहरु,  स्थानीय तहमा विभाज्य कोष सम्बन्धी व्यािस्था सञ्चालन सम्िन्धमा सरकारी 

कारोिार वनिवेशकामा गररएको व्यिस्था र जम्मा हुन ेकोष र ट्रान्स्फर प्रकृयाका सम्िन्धमा विस्ततृ सैद्धावन्तक साथसाथ 

व्यािहाररक ज्ञान, स्थानीय तहको काययप्रकृवतका आधारमा आन्तररक वनयन्त्रण प्रणाली पवहचान र कायायन्ियन, 

आन्तररक लेखापरीक्षण प्रणाली व्यिस्थापन र कायायन्ियन, स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कायम गनय आवथयक 

प्रशासन शाखाको भवुमका,  स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोवखम मलु्याकंन काययविवध,२०७७ का मखु्यमखु्य 

व्यिस्थाहरुको कायायन्ियन, संघीयताको ममय र भािना अनरुुप अन्तर सरकारी वित्त समन्ियको िधैावनक आधार र 

अिलम्िन गररएका वसद्दान्त लगायत व्यिहारीक पक्ष, राजस्ि पररचालन र साियजवनक वित्त व्यिस्थापन,  स्थानीय 

तहको अवन्तम लेखापरीक्षण गिाय आवथयक प्रशासन शाखाको तयारी, बेरुजहूरु फछ्रयौट, भ्रष्टाचारजन्य गवतविवधहरु 

विषयहरु समवेटएका छन ्। 

यस प्रवशक्षण मोड्यलुअनसुार हुने प्रवशक्षण काययक्रमले स्थानीय तहका कमयचारीहरुलाई गाउँपावलका र नगरपावलका 

तहमा वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सुशासन प्रभािकारी रूपमा कायायन्ियन गनय आिश्यक ज्ञान र सीपमा अवभिवृद्ध 

भई अपेवक्षत नवतजा प्राप्त हुने आशा र विश्वास वलएको छु । साथै यस प्रवशक्षण सामाग्रीहरुलाई संघ, प्रिशे र स्थानीय 

तहका पिावधकारीहरु, कमयचारीहरु, प्रवशक्षक, प्रावज्ञक क्षेत्र, सोधकताय, रावरट्रय तथा अन्तरावरट्रय सरकारी तथा 

गरैसरकारी संघसंस्थाहरुका साथै यस विषयमा सरोकार राख्ने सबैको लावग उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास वलएको छु ।  

अन्तमा, यो प्रवशक्षण मोड्यलु तयारी काययमा मागयवनिशे गनुयहुने संघीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका 

श्रीमान सवचिज्य ूतथा सहसवचिज्य ूलगायतका कमयचारीहरुमा हावियक कृतज्ञता व्यत ग गियछु । साथै यस काययमा संलनन 

हुन ुहुने कमयचारीहरु, विज्ञ श्री भषे प्रसाि भतेुलमा प्रवतष्ठानको तफय बाट हाविक धन्यिाि प्रिान गियछु । 

 

 

        पीतकुमार श्रेष्ठ 

काययकारी वनिशेक  
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प्रशिक्षण सामग्रीबारे 

 

स्थानीय विकासको काययसँग सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको प्रशासवनक एिं व्यिस्थापनसम्बिी दक्षता अवििृन्धि गने 

उदे्दश्यले त्यस्ता वनकायहरूमा संलग्न जनप्रवतवनविहरू एिम् काययरत कमयचारीहरूलाई योजनाबि तररकाले 

उच्चस्तरीय प्रवशक्षणको व्यिस्था गरी स्थानीय स्तरमा ती वनकायहरूको संस्थागत विकासमा सघाउ पुर् याउन स्थानीय 

विकास प्रवशक्षण प्रवतष्ठान ऐन २०४९ अन्तगयत वि.सं. २०५० सालमा स्थापना िएको यो एक स्वशावसत र सङ्गवित 

संस्थाका रूपमा रहेको छ । प्रवतष्ठानको मुख्य उदे्दश्य प्रवशक्षण स्थानीय विकास काययसँग सम्बन्धित स्थानीय तहका 

व्यन्धिहरूका लावग आिश्यक पने प्रवशक्षणको व्यिस्था गने, प्रवशक्षण केन्द्रद्वारा सञ्चालन गररने प्रवशक्षण 

काययक्रमसम्बिी अनुसिान गने र प्रवशक्षण केन्द्रद्वारा सञ्चालन गररने प्रवशक्षण काययक्रमलाई बढी उपयोगी तुल्याउन 

तथा प्रवशक्षण सामग्री तयार गनयका लावग समस्यामूलक अनुसिान, परामशय सेिा तथा सूचना सेिासम्बिी 

काययक्रमहरू सञ्चालन गने रहेको छ । 

 

यो प्रवशक्षण सामग्री सङ्घीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वनदेशनमा स्थानीय विकास प्रवशक्षण 

प्रवतष्ठानबाट तयार पाररएको हो । यस चार शिने प्रवशक्षण सामग्रीले शित्तीय संघीयता तथा शित्तीय सुिासन  
प्रवशक्षणलाई प्रिािकारी बनाउन प्रवशक्षकहरूलाई महत्त्वपूणय मागयदशयन हुने अपेक्षा गररएको छ । 

 

प्रशिक्षण सामग्रीको उदे्दश्य 

यस प्रवशक्षण सामग्रीको उदे्दश्य गाउँपावलका/नगरपावलकाहरूमा कायायन्वयन गररने शित्तीय संघीयता तथा शित्तीय 

सुिासन  प्रवशक्षण काययलाई प्रिािकारी र गुणस्तरीय बनाउनुका साथै प्रवशक्षण काययमा एकरूपता ल्याई 

प्रवशक्षणलाई सहिावगतामूलक बनाउनु हो ।  
 

प्रशिक्षण सामग्रीको बनािट  

यस प्रवशक्षण सामग्रीलाई चार खण्डमा वििाजन गररएको छ । पवहलो खण्डमा प्रवशक्षण सामग्री र यसको प्रयोग गने 

तररका (Instsruction to user) उले्लख गररएको छ । दोस्रो खण्डमा प्रवशक्षण योजना, प्रवशक्षण तावलका समािेश 

गररएको छ । तेस्रो खण्डमा प्रवशक्षणका प्रते्यक सत्रका विषयिसु्तहरूको पाियोजना, पािरप्वाइन्ट स्लाइडहरू र 

विषयिसु्तसँग  सम्बन्धित अध्ययन सामग्री समेवटएको छ िने अन्धन्तम खण्डमा प्रवशक्षण मूल्याङ्कनका औजारहरू 

समािेश गररएको छ । यसका विषयिसु्तहरूलाई सविप्तमा तल उले्लख गररएको छ । 

 

१. प्रशिक्षण सामग्रीको प्रयोग गने तररका (Instsruction to User)  

यसमा प्रवशक्षण सामग्रीको पृष्ठिूवम, यसको उदे्दश्य, प्रवशक्षण सामग्रीमा समािेश गररएका विषयिसु्तहरू, प्रवशक्षण 

सामग्री प्रयोग गने तररका, प्रवशक्षणका विविहरू र वतनको सञ्चालन प्रवक्रया, अध्ययन सामग्री, प्रवशक्षण मूल्याङ्कनका 

औजारहरू, प्रवशक्षणका प्रयोगकताय आवद समािेश गररएको छ । 

 

२. प्रशिक्षण योजना 

प्रवशक्षण योजना प्रवशक्षण सञ्चालनका लावग तयार पाररएको प्रवशक्षणको समग्र खाका हो । यसमा प्रवशक्षणका 

सािारण र वनवदयष्ट उदे्दश्य, प्रवशक्षणका विषयिसु्त, प्रवशक्षण सञ्चालन विवि र प्रवशक्षण सामग्री उले्लख गररएको छ । 

 

३. प्रशिक्षण िैशनक ताशिका 

प्रवशक्षण दैवनक तावलकामा हरेक वदनका वक्रयाकलाप र विषयिसु्त र वतनका लावग आिश्यक समय उले्लख गररएको 

छ । 
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४. पाठयोजना 

पाियोजना हरेक सत्र सञ्चालनका लावग मागयदशयन हो । यसमा सत्रका सािारण र वनवदयष्ट उदे्दश्य, सत्रका विषयिसु्त, 

प्रवशक्षण वक्रयाकलापको विसृ्तत वििरण, प्रवशक्षण विवि, प्रवशक्षण सामग्री र आिश्यक समय उले्लख गररएको छ । 

यसमा सत्रका वनवदयष्ट उदे्दश्य हावसल िए िा िएनन् थाहा पाउनका लावग सत्र मूल्याङ्कन विविसमेत उले्लख गररएको 

छ । 

 

५. पािरप्वाइन्ट स्लाइड 

प्रवशक्षण सत्र सञ्चालनका लावग आिश्यक पािरप्वाइन्ट स्लाइडहरू यस सामग्रीमा क्रमबि रूपमा समािेश गररएका 

छन् । सत्रका सािारण र वनवदयष्ट उदे्दश्य, सत्रका विषयिसु्तहरू, समूह कायय िा अभ्यास र सो अभ्यास सञ्चालनका लावग 

गनुयपने वक्रयाकलाप पवन पािरप्वाइन्ट स्लाइडमा उले्लख गररएको छ । 

 

६. अध्ययन सामग्री  
प्रवशक्षणका विषयिसु्त र प्रसु्ततीकरणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको विसृ्तत वििरण अध्ययनसामग्रीका रूपमा यस 

सामग्रीवित्र समािेश गररएको छ । यी सामग्रीहरूलाई प्रवशक्षण सत्रका आिारमा छुट्याई क्रमबि रूपमा व्यिन्धस्थत 

गररएको छ । 

 

७. प्रशिक्षण मूल्याङ्कनका औजारहरू 

प्रवशक्षणको प्रिािकाररता मापनका लावग वनम्नवलन्धखत औजारहरू समािेश गररएका छन् । 

 

(क) प्रशिक्षणपूिव र प्रशिक्षणपश्चात् जानकारी 

यसअन्तगयत प्रवशक्षणका विषयिसु्तहरूमा सहिागीहरूको बुझाइको अिस्था थाहा पाउन प्रवशक्षणका 

विषयिसु्तहरूसँग सम्बिी प्रश्नहरू वनिायरण गरी प्रवशक्षणको सुरुमा पूिय जानकारी र अन्तमा पश्चात् जानकारी 

वलइन्छ। यसले प्रवशक्षणका कारण सहिागीहरूको  ज्ञान र वसपमा आएको पररितयन मापन गनय सहयोग गदयछ । 

 

(ख) िैशनक पृष्ठपोषण फाराम 

हरेक वदनको अन्तमा वदनिरर िएका छलफलहरूमा सहिागीहरूको वसकाइ थाहा पाउन  दैवनक पृष्ठपोषण 

फारामको प्रयोग गररन्छ । यसबाट सहिागीहरूले वसकेका र वसकेका कुरालाई कहाँ र कसरी प्रयोग गने िने्न बारेमा 

र प्रवशक्षणलाई अझ प्रिािकारी सुिार गनुयपने सुझाि पाउन सवकन्छ ।  

 

(ग) प्रशिक्षण सुधारका िाशग प्रश्नाििी 

यो प्रश्नािली प्रवशक्षणको अन्त्यमा सहिागीलाई वितरण गरी उनीहरूको प्रवतवक्रया वलन प्रयोग गररन्छ । यसबाट (१) 

प्रवशक्षणको समग्र मूल्याङ्कन,  (२) सहजकतायप्रवतको दृवष्टकोण, (३) प्रवशक्षणमा उपलब्ध गराइएका पाठ्यसामग्रीको 

प्रिािकाररता, (४) प्रवशक्षणका विषयिसु्तको उपयुिता र (५) प्रवशक्षणमा प्रयोग िएका प्रवशक्षण विविहरूको 

सान्दवियकता जाँँच गररन्छ ।  
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प्रशिक्षण कायवक्रमको मूल्याङ्कन 

प्रवशक्षण काययक्रमको प्रिािकाररतालाई मुख्यतः चारिटा तहमा मूल्याङ्कन गररनुपदयछ । सहिागीहरूको 

प्रवशक्षणप्रवतको  प्रवतवक्रया, उनीहरूको वसकाइको स्तर, प्रवशक्षण काययक्रमले सहिागीहरूको दैवनक व्यिहार र 

उनीहरूको दैवनक काययसम्पादनमा ल्याएको पररितयन र सो पररितयनको पररणामस्वरूप समग्र संस्थाको 

काययसम्पादनमा आएको पररितयनलाई प्रवशक्षण प्रिािकाररता मँूल्याङ्कनका आिार बनाइनु पदयछ ।   

 

प्रशिक्षण सामग्रीको प्रयोग शिशध 

शित्तीय संघीयता तथा शित्तीय सुिासन  प्रवशक्षणको  प्रसु्तवतलाई व्यिन्धस्थत र पूणय गराउनका लावग पाियोजनाको 

अनुसरण गनुयपदयछ । यस सामग्रीमा व्यिस्था गररएको पाियोजनालाई अनुसरण गरी सहज तररकाले सत्र सञ्चालन गनय 

वक्रयाकलाप शीषयकअन्तगयत विषयिसु्तलाई विसृ्तत रूपमा प्रसु्तत गररएको छ । विषयप्रसु्तवत अगावड विषयप्रवत 

रुचवँ जगाउने, विषयको महत्त्व दसायउने जस्ता कायय प्रवशक्षक आफैँँले विकास गरी सत्र सञ्चालन गनय सके्न छन् । 

प्रवशक्षकले विषयिसु्तको अध्ययन सामग्री राम्रोसँग अध्ययन गरी विषयको प्रिािकारी प्रसु्ततीकरणका लावग 

आिश्यक दृश्य सामग्रीको तयारी/सङ्कलनसमेत गनय सके्न छन् । यसका साथै प्रवशक्षकले प्रवशक्षण सामग्रीमा 

उले्लख गररएका पािरप्वाइन्ट स्लाइड र अध्ययन सामग्रीमा समािेश गररएका वचत्र, चाटय, ग्राफ आवदलाई 

आिश्यकताअनुसार वतनको आकार विस्तार गरी प्रसु्तत गनय सके्न छन् । सत्रहरूको प्रसु्ततीकरणका लावग 

वसलवसलेबार रूपमा पािरप्वाइन्ट स्लाइडहरू समािेश गररएको छ । प्रवशक्षणको प्रिािकाररता र प्रवशक्षण 

प्रिािकाररताको मापनका लावग प्रवशक्षण मूल्याङ्कनका औजारहरूसमेत सामग्रीमा समािेश गररएका छन् । 

वतनलाई उपयुि तररकाले प्रयोग गररनु आिश्यक छ । 

 

अध्ययन सामग्री 

प्रसु्तत सामग्रीमा समािेश गररएका अध्ययन सामग्रीहरू शित्तीय संघीयता तथा शित्तीय सुिासन प्रवशक्षणसँग 

सम्बन्धित विविन्न वनकायहरूका प्रकाशन, प्रवशक्षण सामग्री, नेपाल सरकारले गरेका नीवतगत व्यिस्थाहरू आवदलाई 

आिार मानी तयार गररएको छ । यी अध्ययन सामग्रीहरू केिल सन्दिय सामग्री मात्र हुन् । वयनलाई समय समयमा 

अद्यािविक गराउनु पदयछ ।  

 

प्रशिक्षण सामग्रीको प्रयोगकताव 

यो प्रवशक्षण सामग्री शित्तीय संघीयता तथा शित्तीय सुिासन  प्रवशक्षणमा रुवच राखे्न जोसुकैका लावग उपयोगी हुने छ 

। यो विशेष गरी शित्तीय संघीयता तथा शित्तीय सुिासन  प्रवशक्षण  सहजकतायहरूलाई ध्यानमा राखी तयार पाररएको 

छ तर यस सामग्रीको उपयुिताको िहर गने जोसुकैले पवन यसको प्रयोग गनय सके्न छन् । यसका प्रयोगकतायले 

यसमा उन्धल्लन्धखत विवि, प्रवक्रया, समय, सामग्री जस्ता पक्षहरूलाई हुबहु उतानुयिन्दा यसमा उन्धल्लन्धखत मागयदशयन र 

स्थानीय पररिेशअनुसार यसलाई सहयोगी सामग्रीका रूपमा बुझेर प्रयोग गनुय उपयुि हुने छ । स्थानीय 

पररिेशअनुसार यस वनदेवशकाको मँूल ममयलाई ध्यानमा राखी सहजकताय/प्रवशक्षकले अन्य रचनात्मक गवतविविसमेत 

अँगाल्न सके्न छन् । 

 

प्रशिक्षण शिशध र प्रयोग तररका 

प्रवशक्षकको सहजीकरणलाई व्यिन्धस्थत गनयका लावग पाियोजनामा प्रवशक्षण विविहरू उले्लख गररएका छन् । 

प्रवशक्षण काययक्रमलाई सहिावगतामूलक र प्रिािकारी बनाउन वनम्न विविहरू प्रयोग गनय सवकने छ ।  
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क)  समूह छिफि  

सहिावगतामूलक प्रवक्रयाबाट प्रवशक्षण सञ्चालन गनयका लावग समूह छलफल एक महत्त्वपूणय विवि हो । समूह 

छलफलका लावग वनम्न प्रवक्रया अपनाउनुपने हुन्छः 

▪ समूह वििाजन गदाय सकिर सहिागी सङ्ख्या बराबर बनाउने, सहिागीको स्तरलाई  ध्यान वदने । 

▪ समूह छलफलका लावग विषयिसु्त वकटानी गने । 

▪ छलफलको विषयअनुसार स्थान र समय वनिायरण गने । 

▪ सहजकतायले छलफल प्रवक्रया बताउने । जसै्तः 

o समूहमा संयोजक, प्रवतिेदक चयन गने । 

o समूहमा सबैको िनाइ समेवटनुपने । 

o समूहको वनचोड िुलो कागजमा तयार गने । 

o संयोजकले समूहकायय प्रसु्तत गने आवद । 

▪ समूहमा खुल्ला छलफल चलाउन पे्रररत गने । 

▪ सहजकतायले छलफलको सन्दिय र विषयिसु्तलाई आिार मानी आफ्नो वनष्कषय वदने । 

ख) खेि  

खेल विविले विषयिसु्तलाई सवजलै प्रस्ट पानय सहयोग गदयछ । खेल विविबाट वसकेका वसकाइहरू वचरस्थायी हुन्छन् । 

सञ्चािन प्रशक्रया  

▪ खेलको प्रकृवतअनुसार सहिागी सङ्ख्या छनोट गने । शारीररक शन्धि प्रयोग गनुयपने खेल िए शारीररक 

रूपमा अशि व्यन्धिलाई उसको अनुमवतमा बावहर राखे्न । 

▪ लैवङ्गक संिेदनशीलताका पक्षमा ध्यान वदने । 

▪ समय वनिायरण गने । खेललाई २० वमनेटिन्दा बढी समय वदनु उपयुि हँुदैन । 

▪ खेलमा पालना गनुयपने नीवतवनयम प्रस्ट पाने । 

▪ खेलका लावग आिश्यक सामग्री तयार गने । 

▪ खेल सवकएपवछ खेलबाट िएका वसकाइहरू छलफल गने । 

▪ खेलका लावग सबैलाई िन्यिाद वदने । 

ग) प्रश्नोत्तर  

कुनै विषयिसु्तबारे सहिागीहरूको बुझाइ थाहा पाउनका लावग प्रश्न गने, उत्तर वलने र सोअनुसार सहजकतायले 

विषयिसु्त प्रस्ट पाने प्रवक्रया नै प्रश्नोत्तर विवि हो । यसले सहिागीहरूको ध्यान विषयिसु्तप्रवत आकवषयत गनय मदत 

गदयछ । सहजकतायले प्रश्नोत्तर वसपमा विशेष ध्यान पुयायउनु पदयछ ।  

घ) साना समूह छिफि 

यो विवि प्रवशक्षण काययका सन्दियमा वछटै्ट छलफल गरी तत्कालै विषयिसु्तको वनष्कषयमा पुर् याउन उपयोगी हुन्छ । २/३ 

जना सहिागीवबच बसेकै स्थानमा आमनेसामने िई यो विविमाफय त विषयिसु्तको वनचोड वनकाल्न सवकन्छ । यस 

विविले वसकाइलाई मूतय रूप वदन मदत गदयछ ।          
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सञ्चािन प्रशक्रया  

▪ सहजकतायले छलफलको विषय र समय वनिायरण गने । 

▪ नवजकैका २/३ जना सहिागीलाई आमनेसामने बस्न िने्न । 

▪ छलफल गनय लगाउने । छलफलका मुख्य कुरा वटपोट गनय िने्न । 

▪ छलफलको वनचोडलाई मेटाकाडय वदई लेख्न लगाउने ।  

▪ छलफल सवकएपवछ क्रवमक रूपमा सहिागी समूहलाई आफ्नो वनचोड प्रसु्तत गनय लगाउने, छलफल गने, 

काडय सफ्ट बोडयमा टासे्न ।  

▪ सहिागीको प्रसु्तवतपश्चात् सहजतायले विषयिसु्तको सन्दिय र तात्पयय वमलाई वनष्कषय वनकाल्ने । 

 

ङ) मस्तिष्क मन्थन  

सहिागीले आफ्नो विचार मन्थन गरी विषयिसु्तलाई वनणययमा पुर् याउने विवि नै मन्धस्तष्क मन्थन विवि 
(Brainstorming) हो । 

सञ्चािन प्रशक्रया  

▪ छलफलको विषय / प्रश्न प्रस्ट रूपमा राखे्न । 

▪ सोच्नका लावग समय वदने । 

▪ सहिागीहरूका विचारलाई सङ्गवित गदै वटपोट गने, छलफल चलाउने । 

▪ िनाइलाई वनष्कषयमा पुर् याउने । 

च) अभ्यास  

सहिागीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा वसकाइ आजयन गनय यो विवि महत्त्वपूणय हुन्छ । यो विवि जीिन र जगतसँग सम्बन्धित 

घटनामा आिाररत कुराहरू प्रस्ट पानय प्रयोग गररन्छ । 

 सञ्चािन प्रशक्रया  

▪ सहजकतायले घटना िा सिाल समूहवबच राखे्न । 

▪ विषयअनुसार समय वनिायरण गने । 

▪ सिालका वनष्कषय वनकाल्न लगाउने । 

▪ अभ्यासबाट वनकावलएको वनष्कषयलाई सहजकतायले छलफल चलाई अन्धन्तम वनष्कषय वनकाल्ने ।  

ज) िघु प्रिचन  

यो प्रवशक्षणको सबैिन्दा महत्त्वपूणय विवि हो । यसमाफय त विषयिसु्तलाई सहिागीहरूसमक्ष सहज रूपमा प्रसु्तत गनय 

सवकन्छ । नामअनुसार नै यो विविमाफय त गररने प्रसु्ततीकरण छोटो र सहिावगतामूलक हुनु पदयछ । प्रवशक्षकले 

एकोहोरो रूपमा लामो समयसम्म प्रसु्ततीकरण गनुय हँुदैन । प्रसु्ततीकरणका वसलवसलामा सहिागीहरूलाई पवन 

संलग्न गराउँदै जानु पदयछ । 
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प्रशिक्षकिाई प्रश्नः 

1. सत्रका विषयिसु्तको राम्ररी अध्ययन गनुयिएको छ ?  

2. सत्र सञ्चालनका लावग पाियोजनाको अध्ययन गनुयिएको छ ?  

3. सहिागीहरूको पृष्ठिूवम तथा स्तरका बारेमा सोचु्निएको छ ? 

4. सत्रका लावग चावहने आिश्यक प्रवशक्षण सामग्रीहरू जुटाउनुिएको छ ?  

5. प्रसु्ततीकरणका बँुदाहरूको राम्ररी अध्ययन गनुयिएको छ ?  

6. प्रसु्ततीकरणमा बढी महत्त्व वदनुपने बँुदाहरूको वनर्क्योल गनुयिएको छ ?  

7. प्रसु्ततीकरणमा  विशेष जोड वदनका लावग आिश्यक उदाहरणहरूको चयन गनुयिएको छ ?  

8. प्रवशक्षण सारांशका बँुदाहरू तय गनुयिएको छ ?  

9. सत्रप्रवत रुवच जगाउन तथा सहिावगता बढाउन आिश्यक पने विविहरूको चयन गनुयिएको छ ? 

10.  समयवित्र सत्र पूरा गनय राम्ररी योजना गनुयिएको छ ?  

11.  सत्र सञ्चालनका लावग आिश्यक पने िौवतक सामग्रीहरू, जसै्तः सेतो पाटी, न्धिपचाटय, खैरो कागज, 

मेटाकाडय , माकय र, मान्धिङ टेप, कागज, कलम, कँैची, वचत्रहरूको व्यिस्था गनुयिएको छ ? 

12.  प्रवशक्षण हल, बसाइ व्यिस्थापन, कोिाको  तापक्रम, हािा, प्रकाश इत्यावदका बारेमा सोचु्निएको छ ? 



 

 

 

 

प्रशिक्षण योजना 
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प्रशिक्षण योजना 

मोड्युल/शिषय वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन   

शमशि  

स्थान  नगरपाविका गाउँपाविका 

सहजकिाा   

लशक्षि सहभागीह?  

▪ गाउँपाविका तथा नगरपाविकाका कर्मचारीहरू 

साधारण उदे्दश्य  

▪ गाउँपाविका र नगरपाविका तहर्ा वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन प्रभािकारी रूपर्ा कायामन्ियन गनम सक्षर् 

हुनेछन ्। 

शनशदाष्ट उदे्दश्यहरू  यस प्रवशक्षणको अन्तर्ा सहभागीहरूिे 

▪ स्थानीय तहको वित्तीय संघीयता कायमन्ियन अिस्था र प्रभािकारी िनाउन के के गनुमपछम आधारभतु सधुारका पक्षहरु 

बझु्न सक्नेछन ्। 

▪ सम्पवत्त तथा दावयत्िको िवगमकरण र सम्पत्ती व्यािस्थापनका र्हत्िपणम पक्षहरु बारे जानकारी प्राप्त गरर सािमजवनक 

सम्पवत्त र दावयत्ि प्रवत कर्मचाररहरु वजम्रे्िार बन्न सक्नेछन ्। 

▪ स्थानीय तहर्ा विभाज्य कोष सम्बन्धी व्यािस्था, सञ्चािन सम्िन्धर्ा सरकारी कारोिार वनदवेशकार्ा गररएको 

व्यिस्था र जम्र्ा हुनेकोष र ट्रान्स्फर प्रकृयाका सम्िन्धर्ा विस्ततृ सैद्दावन्तक साथसाथ व्यािहाररक ज्ञान प्राप्त गनम 

सक्नेछन ्। 

▪ स्थानीय तहको कायमप्रकृवतका आधारर्ा आन्तररक वनयन्रण प्रणािी पवहचान र कायामन्ियन गनम सक्षर् हुनेछन ्। 

▪ स्थानीय तहको कायम प्रकृवतका आधारर्ा आन्तररक िेखापरीक्षण प्रणािी व्यिस्थापन र कायामन्ियन गनम सक्षर् 

हुनेछन ्। 

▪ स्थानीय तहर्ा वित्तीय सशुासन कायर् गनम आवथमक प्रशासन शाखाको भवुर्का िगायतका विषयको अवन्तर् 

िेखापरीक्षण गदाम आवथमक प्रशासन शाखाको तयारी, भवुर्का र अवन्तर् िेखापरीक्षणको सञ्चािन गने वसप विकास 

हुनेछन ्। 

▪ स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोवखर् र्लु्याकंन कायमविवध,२०७७ का र्ुख्यर्ुख्य व्यिस्थाहरुको कायामन्ियनका 

िावग यथेष्ट ज्ञान र सीप विकास हुनेछन ्। 

▪ संघीयताको र्र्म र भािना अनरुुप अन्तर सरकारी वित्त सर्न्ियको िैधावनक आधार र अििम्िन गररएका वसद्दान्त 

िगायत व्यिहारीक पक्षर्ा जानकारी प्राप्त गद ै राजस्ि पररचािन र सािमजवनक वित्त व्यिस्थापनर्ा यथेष्ट ज्ञान र सीप 

विकास हुनेछन ्। 

▪ नेपािर्ा िैदवेशक सहायता प्रावप्त र पररचािन, स्थानीय तहको प्रभािकारीता िगायतका विषयर्ा थाहा पाउनकुो साथै 

सहायताको उवचत सदपुयोगका िावग र्ागमदशमन प्राप्त हुनेछन् । 

▪ स्थानीय तहको अवन्तर् िेखापरीक्षण गदाम आवथमक प्रशासन शाखाको तयारी, भवुर्का र अवन्तर् िेखापरीक्षणको 
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सञ्चािन गने सीप विकास हुनेछन ्। 

▪ र्हािेखा परीक्षकबाट प्रारवम्भक प्रवतिेदनर्ा िेवखएका र्ध्ये र्ुख्यर्खु्य सैद्धावन्तक, वनयवर्त हुने तथा असूि उपर हुने 

बेरुजूहरु फछ्रयौट हुने गरी प्रारवम्भक प्रवतकृया वदन सक्नेछन् । 

▪ र्हािेखा परीक्षकबाट अवन्तर् प्रवतिेदनर्ा िेवखएका र्ध्ये र्खु्यर्ुख्य सैद्धावन्तक, वनयवर्त हुने तथा असूि उपर हुने 

बेरुजूहरु फछ्रयौट िावग अनरुोध गनम सक्नेछन ्। 

▪ भ्रष्टाचार जन्य गवतविवधहरुबारे प्रष्ट भई यस्ता कायामबाट सर्ाजर्ा पाने कुप्रभाि र कुशासनिारे ज्ञान प्राप्त गद ै

कर्मचारीहरुर्ा सदाचारयकु्त व्यिहार कायर् गद ैसािमजवनक सेिा प्रिाहर्ा स्िच्छता, वनष्पक्षता, पारदवषमता भ्रष्टाचारर्कु्त, 

जनउत्तरदायी र सहभावगतार्ुिक व्यािहार कायर् गनम सक्नेछन ्। 

शिशधिः  

▪ र्वस्तष्क र्न्थन, सर्हू अभ्यास, खेि, िघ ुप्रिचन, प्रश्नोत्तर, वचर छिफि, र्ावर्िा अध्ययन, श्रव्यदृश्य आवद । 

हरेक वदनको अन्तर्ा वदनभर छिफि भएका विषयिस्तकुो सङ््कके्षपीकरण गने ।   

▪ दोस्रो वदन पवहिो वदन सञ्चािन भएका गवतविवधको पनुरििोकनबाट सर सरुुआत गने ।   

▪ व्यािहाररक अभ्यासका िावग आिश्यक फारार् अभ्यास वसटहरू तयार गने । 

आिश्यक सामग्री, उपकरण र स्रोिसाधनिः  

ल्यापटप, प्रोजेक्टर, ह्वाइटबोर्म, वस्िन, प्िाइन्टर, वपनबोर्म, क्यार्रा, वप्रन्टर, फारार्हरू, हावजरी रवजस्टर, ब्राउनवसट, 

न्यजुवप्रन्ट, बोर्मर्ाकम र, परर्ानेन्ट र्ाकम र, र्ेटा कार्म, र्ावस्कङ्क टेप, कँैची, स्केि, स्ट्यापिर, थर्वपन, पेपर वक्िप, 

सादाकागज, चक्िेट आवद । 

सहभागीहरूका लाशग आिश्यक सामग्रीःिः 

नोटबकु, र्टपेन, रेकर्म फाइि, वससा किर्, र्ेटाउ, पेवन्सि कटर 
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सहभागीहरूको प्रवशक्षण हिर्ा बसाइ व्यिस्था:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
शिशिधिः 

१. प्रवशक्षण कोठाको उपिब्धता र सहभागी सङ््कख्याका आधारर्ा सहभागीहरूको बसाइ व्यिस्था वर्िाउने ।   

२. पवहिो वदन सञ्चािन भएका गवतविवधको पनुरििोकनबाट दोस्रो वदनको सर सरुुआत गने ।   

३. व्यािहाररक अभ्यासका िावग आिश्यक फारार्/वसटहरू तयार गने । 

४. हरेक वदनको अन्त्यर्ा वदनभर छिफि भएका विषयिस्तुको सङ््कके्षपीकरण गने । 

५. प्रवशक्षणका अन्त्यर्ा प्रवशक्षण अिवधभर छिफि भएका विषयिस्तहुरूको सारसङ््कके्षप प्रस्ततु गने । 
 

 

Screen 
Projector 
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शित्तीय संघीयिा िथा शित्तीय सुिासन  प्रशिक्षण  

कायािाशलका 

सर्य 

वर्वत 

पवहिो सर 

०९०० – १०३० 

१०३०–

१०४५ 

दोश्रो सर 

१०४५ – १२१५ 

१२१५–

१३१५ 

तेश्रो सर 

१३१५ – १४४५ 

१४४५– 

१५०० 

चौथो सर 

१५०० – १६३० 

पवहिो वदन 

▪ प्रवशक्षण कायमिर् शभुारम्भ, 

पररचय, सर्हू र्ान्यता 

वनधामरण, अपके्षा संकिन, 

प्रवशक्षण विवध, उद्देश्य र 

विषयिस्तुको स्पष्टता, पिूम 

जानकारी 

वचया 

▪ वित्तीय संघीयताको पररचय 

खाना 

▪ विभाज्य कोष (दावयत्ि) 

तथा सम्पवत िवगमकरण र 

व्याख्या 

वचया 

▪ विभाज्य कोषको पररचय, कोष 

खाता तथा व्यिस्थापन 

दोश्रो वदन ▪ आन्तररक वनयन्रण प्रणािी ▪ आन्तररक िेखापरीक्षण 
▪ वित्तीय सशुासनको 

िेखाजोखा 

▪ स्थानीय तहर्ा वित्तीय सशुासनका 

िावग जोवखर् न्यवूनकरण  

तेश्रो वदन 

▪ नेपाि सरकार तथा प्रदशे 

सरकारबाट हुन ेवित्तीय 

हस्तान्तरण 

▪ िैदवेशक अनुदान,िैदवेशक 

ऋण तथा आन्तररक ऋण 

व्यिस्थापन 

▪ अवन्तर् िखेापरीक्षण, बेरुज ू

तथा र्हािेखा परीक्षक 

कायामियको भवूर्का 

▪ बेरुज ू फछ्र्यौट अभ्यास प्रथर् 

(प्रारवम्भक प्रवतकृयाबाट)   

चौथो वदन 

▪ बेरुज ू फछ्र्यौट अभ्यास 

प्रथर् (प्रारवम्भक 

प्रवतकृयाबाट)   

▪ बेरुज ूफछ्र्यौट अभ्यास 

वित्तीय(अवन्तर् प्रवतिेदन 

उपर)   

▪ भष्टाचार वनयन्रण र 

अवख्तयार दरुुपयोग 

अनुसन्धान आयोग 

▪ प्रवशक्षण र्लू्याकंन, 

▪ पश्चात जानकारी र  

▪ प्रवशक्षण सर्ापन 

 

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 
Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 
Local-Self Governance."

LDTA >>>

नेपाि सरकार 
सङ््क घीय र्ावर्िा तथा सार्ान्य प्रशासन र्न्रािय 

 



 

 

 

 

सत्र योजना 
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सत्र योजना 

मोडुलः वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन      सत्रः १ 

समयः ९० विनेट 

विषयः शभुारम्भ, पररचय, उद्दशे्य, अपेक्षा सङ्कलन, सिहू िान्यता, प्रवशक्षण पिूव जानकारी   

साधारण उदे्दश्यः यस सत्रको अन्तिा सहभागीहरू प्रवशक्षणको उद्दशे्यबारे प्रष्टहुनेछन ्।  

वनवदिष्ट उदे्दश्यः सत्रको अन्तिा सहभागीहरू  

▪ एक आपसिा पररवचत हुनेछन ्। 

▪ प्रवशक्षण अिवििा छलफल गररने िखु्य विषयिस्तकुो िारेिा जानकारी पाउनेछन ्। 

▪ विषयिस्त ुिारेिा पिूव जानकारीको अिस्था उपलब्ि हुनेछ । 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुः 

▪ प्रवशक्षणको शुभारम्भ  

▪ प्रवशक्षणको उद्दशे्य  

▪ पररचय 

▪ अपेक्षा सङ्कलन 

▪ प्रवशक्षणका विषयिस्त,ु आिारभतू वनयि, वजम्िेिारी आवि 

▪ प्रवशक्षण पिूव जानकारी 

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

क्रियाकलाप १ शभुारम्भ 

▪ सहभागीहरु र अतितिहरुको उपस्थितिसंगै 
राक्रियगानका लातग अनरुोध गनुहुोो्स ।   

▪ थवागिसक्रहि कायिुमको उद्देश्यबारे प्रकाश 
पानुहुोसो् ।  

▪ प्रमखु अतितिबाट ब्यानर पढी कायिुमको 
औपचाररक शभुारम्भ गनुहुोसो् । 

▪ अतितिहरुबाट कायिुमको सफलिाको शभुकामना 
मन्िव्यका लातग अनरुोध गनहुोसो् । 

▪ कायिुमको अध्यक्षबाट शभुारम्भ मन्िव्यसक्रहि सत्र 
क्रवसर्नुका लातग अनरुोध गनुहुोसो् । 

२५तमनेट िेटाकार्व, व्यानर,  

अतितिहरू र 
अतितिहरूको मन्िव्य 
व्यवथिापन अवश्यकिा 
अनसुार गनुहुोसो् । 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

 क्रियाकलाप २ पररचय 

▪ सबै सहभागी, सहर्किाु (प्रस्शक्षक) र अन्य 
उपस्थिि व्यस्िहरुलाई आफ्नो नाम, ठेगाना, पद, 

संस्क्षप्त काय ुअनभुवसक्रहि आफ्नो पररचय ददन 
लगाउनहुोसो् । 

१५ तमनेट   

क्रियाकलाप ३ अपेक्षा सङ्कलन 

▪ सहभागीहरूलाई प्रस्शक्षणबाट गररएको अपेक्षालाई 
मेटाकार्मुा लेख्न लगाउनहुोसो् ।  

▪ मेटाकार्हुरुलाई एक एक गरी पढ्दै ब्राउन पेपर 
वा बोर्मुा टााँथनहुोसो् । 

▪ आएका अपेक्षालाई एकै क्रकतसमका आसय भएका 
कार्लुाई एकै ठााँउमा राख्नहुोसो् । 

▪ प्रस्शक्षणको क्रवषयवथि ुर सहभागीको अपेक्षा तमलान 
गनुहुोसो् ।  

▪ सहभागीहरुबाट आएका अपेक्षाहरु के कति हदसम्म 
यस प्रस्शक्षणले सम्बोधन गन ुसक्छ भन्न ेप्रष्ट 
पानुहुोस । 

१५ तमनेट 
िेटाकार्व, िाकव र, 

पुस वपन, ग्लु स्टीक, 

िावस्कङ टेप, ब्राउन 

पेपर 

यदद सहभागीबाट 
क्रवषयवथि ुभन्दा तभन्न 
अपेक्षाकार् ुआएमा अलग 
राख्नहुोसो् ।  

क्रियाकलाप ४ क्रवषयवथिकुो र्ानकारी 
▪ सहभागीहरुले ल्याएका अपेक्षाहरुलाई तमलान गदै 

प्रस्शक्षणमा छलफल गररने क्रवषयवथिहुरु र्ानकारी 
गराउनहुोस । 

५ तमनेट ब्राउन पेपर, िाकव र, 

न्यूजवप्रन्ट पेपर 

 

 

 

 

क्रियाकलाप ५ समहु मान्यिा, स्र्म्मेवारी आदद 

▪ प्रस्शक्षण प्रभावकारीिाको लातग हरेक ददनको 
प्रस्शक्षण अवतधमा समूह मान्यिालाई सहभागीहरुसंग 
छलफल गरी न्यूर् क्रप्रन्टमा लेखो् स् पालना गन ु
लगाउनहुोस । 

▪ आवश्यकिा परेमा क्रवतभन्न स्र्म्मेवारी बााँर्फााँर् 
(ररपोक्रटङ, समय व्यवथिापक, मनोरञ्जनकिाु आदद) 
गराउनहुोसो् । 

५ तमनेट 
ब्राउन पेपर, िाकव र, 

न्यूजवप्रन्ट पेपर, 

पािरप्िाइन्ट स्लाइर् 

 



13 
 

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

क्रियाकलाप ६ प्रस्शक्षण पूव ुर्ानकारी 
▪ सहभागीहरुलाई प्रस्शक्षण पूव ुर्ानकारी फाराम 

क्रविरण गनुहुोसो् । 

▪ उि फाराम कसरी भने सबैलाई थपष्ट पानुहुोसो् ।  
▪ सबै सहभागीहरुबाट फाराम संकलन गरी सकेपतछ 

यसबाट आएको नतिर्ालाई हामी प्रस्शक्षणको 
अन्िमा गररने पश्चाि र्ानकारीको नतिर्ासाँग िलुना 
गनेछौं भन्नुहोस । 

१० तमनेट प्रवशक्षण पूिव 

परीक्षण फाराि 

 

क्रियाकलाप ७ प्रस्शक्षणको साधारण उद्दशे्य, तनददुष्ट 
उद्दशे्यहरु, प्रस्शक्षण क्रवतध र प्रस्शक्षण िातलका 
▪ प्रस्शक्षकले प्रस्शक्षणको बारेमा फ्लीप चाटुमा ियार 

पारेको प्रस्शक्षणको  साधारण उद्देश्य, तनददुष्ट 
उद्देश्यबारे बिाउनहुोसो् । 

▪ प्रस्शक्षणका क्रवतधहरु र्ानकारी गराउनहुोसो् । 

▪ प्रस्शक्षण िातलकाको र्ानकारी ििा िातलका क्रविरण 
गनुहुोसो् । 

१० तमनेट 
ब्राउन पपेर, फ्लीप 

चाटव, प्रवशक्षण 

तावलका 

 

क्रियाकलाप ८ सत्र संक्षपेीकरण र अग्रसम्वन्ध 

▪ समग्र प्रस्शक्षण  सहभातगिामूलक ढंगबाट अगातर् 
बढ्न ेकुराको अवगि गराउनहुोसो् । 

▪ दोश्रो सत्र सम्वन्धी र्ानकारी गराउनहुोसो् । 

५ तमनेट  
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सत्र योजना 

मोडुलः वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन      सत्रः २ 

           समयः९० विनेट 

सत्र विषयः   वित्तीय संघीयताको पररचय   

साधारण उदे्दश्यहरः  

▪ स्थानीय तहको वित्तीय संघीयता कायवन्ियन अिस्था र प्रभािकारी िनाउन के के गनुवपछव आिारभतु सिुारका 

पक्षहरु बझु्न सक्नेछन।् 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

▪ संघीयताको अििारणा र संघीय संरचनािा वित्तीय के्षत्राविकारका विषयिा तहगत सरकार विचको 

अन्तरसम्िन्ि बझु्न सक्न ु। 

▪ स्थानीय तहिा वित्तीय संघीयताको प्रभािकारी बनाउन काननुी व्यािस्थाहरु पवहचान गनुव, 

▪ सिल स्थानीय तह वनिावणका लावग अपनाएको राजस्ि क्षेत्राविकार र साझा अविकारको क्षेत्रिा बााँर्फााँट 

सम्िन्िी वसद्दान्त र व्यािहाररक पक्ष जान्नसक्न ु। 

▪ िैिवेिक ऋण र अनिुानिा स्थानीय तह के कसरी सिेनवटि ैआएको छ सो सम्बन्ििा ज्ञान प्रिान गनुव । 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरः 

▪ संघीयताको पररचय  

▪ संघीयता वनिावणको तररका  

▪ नेपालिा संघीयता  

▪ संघीयताका आयािहरु 

▪ वित्तीय संघीयताको पररचय  

▪ वित्तीय संघीयताका िुख्य पक्षहरु 

▪ वित्तीय संघीयतासम्बन्िी संिैिावनक व्यिस्था  

▪ राजस्ि  बााँर्फााँट  

▪ वित्तीय हस्तान्तरण  

▪ िैिवेशक अनिुान  

▪ िैिवेशक ऋण 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप १ एकल राज्य व्यिस्थाबाट  संघीयतािा 

जााँिा के के पररितवन िखे्नभुयो भनी सहभागीहरुको 

ध्यानाकषवण गनवका लागी brainstorming गनव 

लगाउने। 

५ िेटाकार्व 
सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप २ संघीयता र वित्तीय संघीयताको पररचय र 

उद्येश बारे व्याख्या गने। 
१० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ३ नेपालको संवििानिा वित्तीय संघीयता 

सम्िन्िी व्यािस्था बारे छलफल गने। 
१० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ४ वित्तीय संघीयतालाई प्रभािकारी 

कायावन्ियन गनव रावरिय प्राकृवतक श्रोत तथा वित्त 

आयोगको भवुिका र विद्धिान ऐन वनयिहरु।  

१५ 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ५ वित्तीय हस्तान्तरणिा संघ प्रिशे र 

स्थानीय तह िीचको अन्तरसम्िन्ि।  
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ६ स्थानीय तहिा वित्त व्यािस्थापनका 

लावग गररएका प्रयास र गररनपुने आिारभतु कुराहरु बारे 

चचाव गने। 

१५ 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ७ स्थानीय तहले संकलन गरर बााँर्फााँट गने 

राजस्ि वहसािका लावग निनुा बारोिार िखेाउने 

बााँर्फााँट के कस्तो आिारिा गने सैद्दावन्तक ज्ञान विि ै

व्यािहारीक अभ्यास गराउने। 

१० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ८ सत्रको िलु्याङ्कन तथा संके्षवपकरण 

o वित्तीय संघीयतािा नेपालले अपनाएको 

व्यािस्था बारे भन्न लगाउने। 

o के विवत्तय संघीयताको वसद्दान्त पयावप्त छ भनी 

Critical Thinking  गनव लगाउने । 

नेपालिा वित्तीय संघीयता कायवन्ियनका लावग 

प्रयासहरु के के रहछेन भवन प्रस्नोत्तर गरर कक्षा 

प्रभािकारीता र बझुाई िापन गने। 

उल्लेवखत प्रस्नहरुिा स्ििुल्याङकन गनव लगाउने। 

सत्रको संके्षवपकरण 

▪ सत्र िलु्याङ्कन पस्चात ्भएका विषयिस्त ुस्पष्ट 

पाि ैअब यस पछावर्को सत्रको बारेिा रहने 

विषयिस्त ुसवहत यो सत्र अन््य गने। 

१० 
सहभावगहरुसाँग 

छलफल गने। 

सहजकतावले पवहले नै 

प्रस्न  तयार पारी राख्ने 
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सत्र योजना 

मोडुलः वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन     सत्रः ३ 

          समयः९० वि 

सत्र विषयः   विभाज्य कोष िावय्ि तथा सम्पत्ती िवगवकरण र व्याख्या   

साधारण उदे्दश्यहरः  

▪ सम्पवत्त तथा िावय्िको िवगवकरण र सम्पत्ती व्यािस्थापनका िह्िपणव पक्षहरु बारे जानकारी प्राप्त गरर 

सािवजवनक सम्पवत्त र िावय्ि प्रवत किवचाररहरु वजम्िेिार बन्न सक्नेछन।् 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

▪ बााँर्फााँट हुने राजस्िको िवगवकरण  र सम्पवत्तको िवगवकरण के कसरी गररएको छ भन्ने बारे जानकारी प्राप्त गनुव । 

▪ विभाज्य कोषिा प्राप्त राजस्िलाई िावय्ि अन्तगवत राख्नकुो कारण पवहचान गनुव । 

▪ भौवतक र अभौवतक सम्पवत्त र वतवनहरुको बवगवकरण बारे जानकारी प्राप्त गनुव, 

▪ स्थानीय तहिा खररि ईकाइ र सम्पवत्तको प्रभािकारी व्यािस्थापनिा अपनाउनपुने आिारभतु पक्षहरु। 

▪ संम्पत्ती संरक्षण र व्यािस्थापनिा आवथवक प्रशासनको भवुिका बारे ज्ञान प्राप्त गनुव । 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरः 

▪ विभाज्य कोष िावय्िको िवगवकरण र व्याख्या  

▪ सम्पवत्तको िवगवकरण र व्याख्या 

▪ सम्पवत्त व्यािस्थापनिा आवथवक कायवविवि तथा विवत्तय उत्तरिावय्ि ऐन र एब््ःक्  को प्रयोग। 

 

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप १ आवथवक संकेत िवगवकरण र व्याख्या 

२०७४ िेखाउि ै यसिा भएका व्यािस्थािारे छोटो 

पररचय विि ैविषय प्रिेश गने। 

५ िेटाकार्व 
सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप २ विभाज्य कोषलाई वकन िावय्ि िावनयो 

यसको अििारणागत ज्ञान प्रिान गने। 
५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ३ विभाज्य कोषको िवगवकारण संकेत 

लगायतका विषयिा विस्ततृ व्याख्या गने । 
३० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ४ सम्पत्तीको िवगवकारण संकेत लगायतका 

विषयिा विस्ततृ व्याख्या गने । 
३० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ५ PAMS ले  सम्पवत्त व्यािस्थापनिा के 

कस्तो भवुिका वनिावह गरेको छ चचाव गने। 
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ६ सत्रको िुल्याङ्कन तथा संके्षवपकरण 

• सम्पत्ती र िावय्ि िगवकरणिा कुने वजज्ञासा भए 

प्रस्न गनव लगाउने र वजज्ञासा सिािान गने। 

उल्लेवखत प्रस्नहरुिा स्ििुल्याङकन गनव लगाउने। 

सत्रको संके्षवपकरण 

▪ सत्र िलु्याङ्कन पस्चात ्भएका विषयिस्त ुस्पष्ट 

पाि ैअि यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहने 

विषयिस्त ुसवहत यो सत्र अन््य गने। 

५ 
सहभावगहरुसाँग 

छलफल गने। 

सहजकतावले पवहले नै 

प्रस्न  तयार पारी राख्न े
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सत्र योजना 

मोडुलः वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन      सत्रः ४  

           समयः ९० वि 

सत्र विषयः  विभाज्य कोषको पररचय, कोष खाता तथा व्यिस्थापन   

साधारण उदे्दश्यहरः  

▪ स्थानीय तहिा विभाज्य कोष सम्बन्िी व्यािस्था, सञ्चालन सम्िन्ििा सरकारी कारोिार वनिवेशकािा गररएको 

व्यािस्था र जम्िा हुनेकोष र िान्स्फर प्रकृयाका सम्िन्ििा विस्ततृ सैद्दावन्तक साथसाथ व्यािहाररक ज्ञान प्राप्त 

गनव सक्नेछन।् 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरः सहभागीहरले यस सत्रको अन्त्यमा 

▪ विभाज्य कोष भनेको के हो र यो कोषिा हुने कारोिारहरुको विस्ततृ जानकारी प्राप्त गनुव। 

▪ संघ, प्रिशे र स्थानीय तहिा विभाज्य कोष सम्बन्िी व्यिस्था बारे ज्ञान प्राप्त गनुव, 

▪ स्थानीय विभाज्य कोष र कोषिा जम्िा गनुवपने राजस्ि पवहचान गनवसक्न।ु 

▪ विभाज्यकोषिा जम्िा भएको रकिको विभाजन र िान्सफरका सम्बन्ििा आिश्यक जानकारी प्राप्त  गनुव । 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरः 

▪ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनिा भएका व्यािस्थाहरु 

▪ सरकारी कारोिार वनिवेशका 

▪ अन्तर सरकारी वित्त व्यािस्थापन ऐनिा भएका प्राििानहरु। 

 

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप १ एकल राज्य व्यिस्थाबाट  संघीयतािा 

जााँिा के के पररितवन िख्नभुयो भनी सहभागीहरुको 

ध्यानाकषवण गनवका लागी brainstorming गनव 

लगाउने। 

५ िेटाकार्व 
सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप २ संघीयता र वित्तीय संघीयताको पररचय र 

उद्येश बारे व्याख्या गने। 
१० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ३ नेपालको संवििानिा वित्तीय संघीयता 

सम्बन्िी व्यािस्था बारे छलफल गने। 
१० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ४ वित्तीय संघीयतालाई प्रभािकारी 

कायावन्ियन गनव रावरिय प्राकृवतक श्रोत तथा वित्त 

आयोगको भवुिका र विद्धिान ऐन वनयिहरु।  

१५ 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ५ वित्तीय हस्तान्तरणिा संघ प्रिशे र 

स्थानीय तह िीचको अन्तरसम्िन्ि।  
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ६ स्थानीय तहिा वित्त व्यािस्थापनका 

लावग गररएका प्रयास र गररनपुने आिारभतु कुराहरु बारे 

चचाव गने। 

१५ 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ८ स्थानीय तहले संकलन गरर बााँर्फााँट गने 

राजस्ि वहसािका लावग निनुा बारोिार िखेाउने 

बााँर्फााँट के कस्तो आिारिा गने सैद्दावन्तक ज्ञान विि ै

व्यािहारीक अभ्यास गराउने। 

१० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कन तथा संके्षवपकरण 

o वित्तीय संघीयतािा नेपालले अपनाएको 

व्यािस्था बारे भन्न लगाउने। 

o के विवत्तय संघीयताको वसद्दान्त पयावप्त छ भवन 

Critical Thinking  गनव लगाउने । 

नेपालिा वित्तीय संघीयता कायवन्ियनका लावग 

प्रयासहरु के के रहछेन भवन प्रस्नोत्तर गरर कक्षा 

प्रभािकारीता र बझुाई िापन गने। 

उल्लेवखत प्रस्नहरुिा स्ििुल्याङकन गनव लगाउने। 

सत्रको संके्षवपकरण 

▪ सत्र िलु्याङ्कन पस्चात ्भएका विषयिस्त ुस्पष्ट 

पाि ैअि यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहने 

विषयिस्त ुसवहत यो सत्र अन््य गने। 

१० 
सहभावगहरुसाँग 

छलफल गने। 

सहजकतावले पवहले नै 

प्रस्न  तयार पारी राख्न े
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सत्र योजना 

मोडुलः वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन    सत्रः ५ 

          समयः ९० वि 

सत्र विषयः   आन्तररक वनयन्त्रण प्रणाली    

साधारण उदे्दश्यहरः  

▪ स्थानीय तहको कायवप्रकृवतका आिारिा आन्तररक वनयन्त्रण प्रणाली पवहचान र कायावन्ियन गनव सक्षि 

हुनेछन।् 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

▪ आन्तररक वनयन्त्रणको पररचय, क्षेत्र, उद्दशे्य, वसद्धान्त, प्रकार, त्िहरु तथा ढााँचाबारे आिश्यक ज्ञान र सीप 

जानकारी गराउन,ु 

▪ नेपालिा आन्तररक वनयन्त्रण प्रणाली सम्बन्िी िौजिुा नीवतगत तथा काननूी आिारहरु िारे जानकारी 

गराउन,ु 

▪ आन्तररक वनयन्त्रण प्रणालीको अिस्था सम्बन्ििा जानकारी गराउन ुर 

▪ नेपालिा आन्तररक वनयन्त्रण प्रणाली प्रभािकारी बनाउन आिश्यक सझुाि प्रिान गनुव । 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरः 

▪ आन्तररक वनयन्त्रण प्रणावलबारे सैद्दावन्तक ज्ञान 

▪ आवथवक कायवविवि तथा विवत्तय उत्तरिावय्ि ऐनिा भएका आन्तररक वनयन्त्रण सम्िवन्ि प्राििान। 

▪ कायावलयहरुिा आन्तररक वनयन्त्रण प्रणावल कायवन्ियनको विद्धिान अिस्थाहरु।  

▪ आन्तररक वनयन्त्रण प्रणावलको रुपिा आन्तररक लेखा पररक्षण। 

 

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप १ आन्तररक लेखा पररक्षण ले के काि गछव 

एक विनेटिा लेख्न लगाउने र भन्न लगाउने ध्यानाकषवण 

गनवका लागी brainstorming गनव लगाउने। 

५ िेटाकार्व 
सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप २ आन्तरवक वनयन्त्रण प्रणावलका 

सम्िन्ििा आवथवक कायवविवि तथा वित्तीय उत्तरिावय्ि 

ऐनले गरेका व्यिस्थाहरु पररचय र उद्येश बारे व्याख्या 

गने। 

१० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ३ आन्तररक वनयन्त्रण प्रणालीको क्षेत्र बारे  

छलफल गने। 
१० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ४ आन्तररक वनयन्त्रण प्रणालीको वसद्दान्त र 

उद्येश्य िारे छलफल गने ।  
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ५ COSO Components र आन्तररक 

वनयन्त्रणिा यसका प्राििानहरु।   
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ६ आन्तररक वनयन्त्रण प्रणाली विग्िशवन, 

2075 िा रहकेा कवह प्रििानहरु। 
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ८ आन्तररक वनयन्त्रण प्रणावल कायवन्ियन 

अिस्था, कविकिजोरी र भावि कायवविशा बारे ज्ञान विि ै

व्यािहारीक अभ्यास गराउने। 

१० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कन तथा संके्षवपकरण 

o आन्तररक वनयन्त्रण प्रणाली भनेको के बझु्नभुयो 

भन्न लगाउने। 

o COSO के रहछे । आवथवक प्रशासनले 

आन्तररक वनयन्त्रण प्रणावललाई के कसरी 

अपनाउन सक्छ भवन Critical Thinking  

गनव लगाउने । 

प्रस्नोत्तर गरर कक्षा प्रभािकारीता र बझुाई िापन 

गने। 

उल्लेवखत प्रस्नहरुिा स्ििुल्याङकन गनव लगाउने। 

सत्रको संके्षवपकरण 

▪ सत्र िलु्याङ्कन पस्चात ्भएका विषयिस्त ुस्पष्ट 

पाि ैअि यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहने 

विषयिस्त ुसवहत यो सत्र अन््य गने। 

१० 
सहभावगहरुसाँग 

छलफल गने। 

सहजकतावले पवहले नै 

प्रस्न  तयार पारी राख्ने 
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सत्र योजना 

मोडुलः वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन     सत्रः ६ 

          समयः ९० वि 

सत्र विषयः   आन्तररक लेखापरीक्षण    

साधारण उदे्दश्यहरः  

▪ स्थानीय तहको कायव प्रकृवतका आिारिा आन्तररक लेखापरीक्षण प्रणाली व्यिस्थापन र कायावन्ियन गनव सक्षि 

हुनेछन।् 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

▪ आन्तररक लेखापरीक्षणको पररचय, क्षेत्र, उद्दशे्य, वसद्धान्त, प्रकार, त्िहरु तथा ढााँचाबारे आिश्यक ज्ञान र सीप 

जानकारी गराउन,ु 

▪ नेपालिा आन्तररक लेखापरीक्षण प्रणाली सम्बन्िी िौजिुा नीवतगत तथा काननूी आिारहरु बारे जानकारी 

गराउन,ु 

▪ आन्तररक लेखापरीक्षण  प्रणालीको अिस्था सम्बन्ििा जानकारी गराउन ुर 

▪ नेपालिा आन्तररक लेखापरीक्षण  प्रणाली प्रभािकारी बनाउन आिश्यक सुझाि प्रिान गनुव । 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरः 

▪ आन्तररक वनयन्त्रण प्रणालीबारे सैद्दावन्तक ज्ञान 

▪ आवथवक कायवविवि तथा वित्तीय उत्तरिावय्ि ऐनिा भएका आन्तररक लेखापरीक्षण सम्बन्िी प्राििान। 

▪ कायावलयहरुिा आन्तररक लेखापरीक्षण कायवन्ियनको विद्धिान अिस्थाहरु।  

▪ आन्तररक वनयन्त्रण प्रणालीको रुपिा आन्तररक लेखापरीक्षण। 

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप १ आन्तररक लेखापरीक्षण ले के काि गछव 

एक विनेटिा लेख्न लगाउने र भन्न लगाउने ध्यानाकषवण 

गनवका लागी brainstorming गनव लगाउने। 

५ िेटाकार्व 
सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप २ आन्तरवक वनयन्त्रण प्रणालीका 

सम्िन्ििा आवथवक कायवविवि तथा वित्तीय उत्तरिावय्ि 

ऐनले गरेका व्यिस्थाहरु पररचय र उद्येश बारे व्याख्या 

गने। 

१० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ३ आन्तररक लेखापरीक्षण प्रणालीको क्षेत्र 

बारे  छलफल गने। 
१० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ४ आन्तररक लेखापरीक्षण प्रणालीको 

वसद्दान्त र उद्येश्य िारे छलफल गने ।  
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ५ आन्तररक लेखापरीक्षणको आिश्यकता 

र िह्ि बारे छलफल गने।   
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ६ आन्तररक लेखापरीक्षण प्रकृया र 

पवहचानगनुवपने जोवखिका के्षत्रहरु। 
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ८ आन्तररक लेखापरीक्षण कायवन्ियन 

अिस्था, कविकिजोरी र भावि कायवविशा बारे ज्ञान विि ै

व्यािहारीक अभ्यास गराउने। 

१० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कन तथा संके्षवपकरण 

o आन्तररक लेखापरीक्षण भनेको के बझु्नभुयो 

भन्न लगाउने। 

o आवथवक कोिारिा जोवखियकु्त के्षत्र के के हुन 

सक्छने। Critical Thinking  गनव लगाउने । 

प्रस्नोत्तर गरर कक्षा प्रभािकारीता र बझुाई िापन 

गने। 

उल्लेवखत प्रस्नहरुिा स्ििुल्याङकन गनव लगाउने। 

सत्रको संके्षवपकरण 

▪ सत्र िलु्याङ्कन पश्चात ्भएका विषयिस्त ुस्पष्ट पाि ै

अि यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहने विषयिस्त ु

सवहत यो सत्र अन््य गने। 

१० 
सहभावगहरुसाँग 

छलफल गने। 

सहजकतावले पवहले नै 

प्रस्न  तयार पारी राख्ने 
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सत्र योजना 

मोडुलः वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन      सत्रः ७  

           समयः ९० वि 

सत्र विषयः   वित्तीय सशुासनको लेखाजोखा 

साधारण उदे्दश्यहरः  

▪ स्थानीय तहिा वित्तीय सशुासन कायि गनव आवथवक प्रशासन शाखाको भवुिका लगायतका विषयको अवन्ति 

लेखापरीक्षण गिाव आवथवक प्रशासन शाखाको तयारी, भवुिका र अवन्ति लेखापरीक्षणको सञ्चालन गने वसप 

विकास हुनेछन।् 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

▪ वित्तीय सशुासनका के्षत्र पवहचान गरी आिारभतु पक्षहरु बारे थाहा पाउन।ु 

▪ राजस्ि संकलनिा स्थानीय तहले अपनाउनपुने कायववििी बारे जानकारी हुन।ु 

▪ सािवजवनक सम्पवत्त र खचव गिाव अिलम्िन गनुवपने वितब्यवयता, कायविक्षता, प्रभािकारीता र अवच्यताका 

विषयिा बझु्न।ु 

▪ भ्रष्टाचार वनिारणका लावग आवथवक प्रशासनको भवुिका थाहा पाउन ु। 

▪ वित्तीय सशुासन कायि गनव विकास गररएका विद्यवुतय प्रणाली बारे जानकारी प्राप्त गनुव । 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरः 

▪ अवन्ति लेखापरीक्षण बारे सैद्दावन्तक ज्ञान 

▪ संवििन, लेखापरीक्षण ऐन, आवथवक कायवविवि तथा विवत्तय उत्तरिावय्ि ऐनिा भएका अवन्ति लेखापरीक्षण 

सम्िवन्ि प्राििान। 

▪ कायावलयहरुिा अवन्ति लेखापररक्षण कायवन्ियनको विद्धिान अिस्थाहरु। 

 

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप १ आन्तररक लेखापरीक्षण भनेको के हो 

एक विनेटिा लेख्न लगाउने र भन्न लगाउने ध्यानाकषवण 

गनवका लागी brainstorming गनव लगाउने। 

५ िेटाकार्व 
सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप २ अवन्ति लेखापरीक्षण सम्िन्ििा 

संिैिावनक व्यािस्था, आवथवक कायवविवि तथा वित्तीय 

उत्तरिावय्ि ऐनले गरेका व्यिस्थाहरु पररचय र उद्येश 

बारे व्याख्या गने। 

१० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ३ अवन्ति लेखापररक्षण प्रणालीको क्षेत्र 

बारे  छलफल गने। 
१० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ४ अवन्ति लेखापररक्षण प्रणालीको 

वसद्दान्त र उद्येश्य िारे छलफल गने ।  
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ५ अवन्ति लेखापररक्षणको आिश्यकता र 

िह्ि बारे छलफल गने।   
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ६ अवन्ति लेखापरीक्षण प्रवतिेिनिा भएका 

बेरुज ूर संपररक्षण सम्िवन्ि प्राििानहरु। 
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ८ अवन्ति लेखापरीक्षण कायवन्ियन 

अिस्था, कविकिजोरी र भावि कायवविशा बारे ज्ञान विि ै

व्यािहारीक अभ्यास गराउने। 

१० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कन तथा संके्षवपकरण 

o अवन्ति लेखापरीक्षण भनेको के बझु्नभुयो भन्न 

लगाउने। 

o आवथवक कोिारिा जोवखियकु्त के्षत्र के के हुन 

सक्छने। Critical Thinking  गनव लगाउने । 

प्रस्नोत्तर गरर कक्षा प्रभािकारीता र बझुाई िापन 

गने। 

उल्लेवखत प्रस्नहरुिा स्ििुल्याङकन गनव लगाउने। 

सत्रको संके्षवपकरण 

▪ सत्र िलु्याङ्कन पस्चात ्भएका विषयिस्त ुस्पष्ट 

पाि ैअि यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहने 

विषयिस्त ुसवहत यो सत्र अन््य गने। 

१० 
सहभावगहरुसाँग 

छलफल गने। 

सहजकतावले पवहले नै 

प्रस्न  तयार पारी राख्ने 
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सत्र योजना 

मोडुलः वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन      सत्रः ८ 

           समयः ९० वि. 

सत्र विषयः स्थानीय तहिा वित्तीय सशुासनका लावग जोवखि न्यवूनकरण 

साधारण उदे्दश्यहरः  

▪ स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोवखि िुल्याकंन कायवविवि,२०७७ का िुख्यिुख्य व्यिस्थाहरुको कायावन्ियनका 

लावग यथेष्ट ज्ञान र सीप विकास हुनेछ। 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

▪ वित्तीय सशुासन बारे ज्ञान प्राप्त गनुव। 

▪ स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोवखिको बारे ज्ञान प्राप्त गनुव। 

▪ स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोवखि सम्बन्िी काननुी व्यिस्थाहरु जानकारी प्राप्त गनुव 

▪  स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोवखि िुल्याकंन कायवविवि,२०७७ का पररभावषत शब्िािलीहरु बारे ज्ञान प्राप्त 

गनुव। 

▪ स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोवखि िुल्याकंन कायवविवि,२०७७ का तपशील अनसुारका िुख्यिुख्य 

व्यिस्थाहरु बारे ज्ञान प्राप्त गनुव। 

o िलु्याकंनका विषय के्षत्र  

▪ योजना, बजेट तथा कायविि व्यिस्थापन 

▪ कायावन्ियन क्षिता तथा व्यिस्थापन 

▪ लेखाकंन तथा प्रवतिेिन 

▪ अनुगिन, िुल्याकंन तथा लेखापरीक्षण 

▪ राजस्ि व्यिस्थापन  

o िलु्याकंनका सचूकहरु 

o िलु्याकंन प्रकृया र अंकभार 

o िलु्याकंनका सचूकको तह र भार 

o वित्तीय सशुासन लेखाजोखाको िवगवकरण  

o िलु्याकंन कायवयोजना 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरः 

▪ वित्तीय सशुासन जोवखिको पररचय  

▪ स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोवखिको पररचय 
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▪ स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोवखिको पररचय 

▪ स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोवखि सम्बन्िी काननुी व्यिस्थाहरु 

▪  स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोवखि िलु्याकंन कायवविवि,२०७७ का पररभावषत शब्िािलीहरु 

▪ स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोवखि िलु्याकंन कायवविवि,२०७७ का िुख्यिखु्य व्यिस्थाहरु 

o िलु्याकंनका विषय के्षत्र  

▪ योजना, बजेट तथा कायविि व्यिस्थापन 

▪ कायावन्ियन क्षिता तथा व्यिस्थापन 

▪ लेखाकंन तथा प्रवतिेिन 

▪ अनगुिन, िुल्याकंन तथा लेखापरीक्षण 

▪ राजस्ि व्यिस्थापन  

o िलु्याकंनका सचूकहरु 

o िलु्याकंन प्रकृया र अंकभार 

o िलु्याकंनका सचूकको तह र भार 

o वित्तीय सशुासन लेखाजोखाको िवगवकरण  

o िलु्याकंन कायवयोजना 

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप १ स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोवखि 

भनेको के हो एक विनेटिा लेख्न लगाउने र भन्न लगाउने 

ध्यानाकषवण गनवका लागी brainstorming गनव लगाउने। 

५ िेटाकार्व 
सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप २ वित्तीय सुशासन जोवखिको पररचय, 

स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोवखिको पररचय र 

स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोवखिको पररचय बारे 

व्याख्या गने। 

१० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ३ स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोवखि 

सम्बन्िी काननुी व्यिस्थाहरु बारे  छलफल गने। १० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ४ स्थानीय तह वित्तीय सशुासन जोवखि 

िलु्याकंन कायवविवि,२०७७ का िखु्यिुख्य व्यिस्थाहरु 

बारे छलफल गने ।  

२० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ५ िुल्याकंनका विषय के्षत्र -योजना, बजेट 

तथा कायविि व्यिस्थापन, कायावन्ियन क्षिता तथा 

व्यिस्थापन, लेखाकंन तथा प्रवतिेिन, अनगुिन, 

िलु्याकंन तथा लेखापरीक्षण र राजस्ि व्यिस्थापन बारे 

छलफल गने।   

१५ 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ६ िलु्याकंनका सचूकहरु तथा िलु्याकंन 

प्रकृया र अंकभार बारे छलफल गने।   
१० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ७ िुल्याकंनका सचूकको तह र भार, 

वित्तीय सुशासन लेखाजोखाको िवगवकरण तथा िलु्याकंन 

कायवयोजना बारे ज्ञान विि ैव्यािहाररक अभ्यास गराउने। 

१० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कन तथा संके्षवपकरण 

o िलु्याकंनका सचूकहरु के के रहछेन ्बझु्नभुयो भन्न 

लगाउने। 

o िलु्याकंन कायवयोजना के कसरी तयार गने  

Critical Thinking  गनव लगाउने । 

प्रस्नोत्तर गरर कक्षा प्रभािकारीता र बझुाई िापन 

गने। 

उल्लेवखत प्रस्नहरुिा स्ििुल्याङकन गनव लगाउने। 

सत्रको संके्षवपकरण 

▪ सत्र िलु्याङ्कन पस्चात ्भएका विषयिस्त ुस्पष्ट पाि ै

अि यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहने विषयिस्त ु

सवहत यो सत्र अन््य गने। 

१० 
सहभावगहरुसाँग 

छलफल गने। 

सहजकतावले पवहले नै 

प्रस्न  तयार पारी राख्ने 
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सत्र योजना 

मोडुलः वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन     सत्रः ९ 

          समयः ९० वि. 

सत्र विषयः   नेपाल सरकार र प्रिशे सरकारिा हुने वित्तीय हस्तान्तरण। 

साधारण उदे्दश्यहरः  

▪ संघीयताको ििव र भािना अनुरुप अन्तर सरकारी वित्त सिन्ियको िैिावनक आिार र अिलम्िन गररएका 

वसद्दान्त लगायत व्यिहारीक पक्षिा जानकारी प्राप्त गि ै राजस्ि पररचालन र सािवजवनक वित्त व्यिस्थापनिा 

यथेष्ट ज्ञान र सीप विकास हुनेछ। 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

▪ अन्तरसरकारी वित्त व्यािस्थापनिा संिैिावनक र काननुी के्षत्राविकारबारे ज्ञान प्राप्त गनुव। 

▪ संघ, प्रिेश र स्थानीय तहका वित्तीय श्रोत र वतनहरुको संकलन प्रकृया बारे अथेष्ट जानकारी हुनु। 

▪ अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐनले िााँर्फााँट सम्िन्ििा गरेका व्यािस्था र काननुी आिारहरु पवहचान गनुव। 

▪ सहगत सरकारका राजस्ि सम्िवन्ि साझा अविकारका क्षेत्रिा हुने अविकार र िााँर्फााँट सम्िवन्ि व्यिस्था 

सम्िन्ििा वलईएको नीवतगत व्यिस्था सवहत वित्तीय संघीयताले ल्याएका अिसर र चनुौतीहरु बारेिा जानकारी 

प्राप्त गनेछन्। 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरः 

▪ नेपालको संवििानिा तहगत सरकारको राजश्व अविकार के्षत्र। 

▪ अन्तर सरकार वित्त व्यिस्थापन ऐनले व्यिस्था गरेका विवत्तय श्रोत र िााँर्फााँटका आिारहरु। 

▪ सिावनकरण अनिुान, सशतव अनिुान, सिपरुक अनिुान र विशेष अनिुान । 

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप १ ससतव अनिुान भनेको के हो एक 

विनेटिा लेख्न लगाउने र भन्न लगाउने ध्यानाकषवण 

गनवका लागी brainstorming गनव लगाउने। 

५ िेटाकार्व 
सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप २ अन्तर सरकारी राजस्ि क्षेत्राविकार 

सम्िन्ििा संिैिावनक व्यािस्था, बारे व्याख्या गने। 
१० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ३ अन्तर सरकारर वित्त व्यिस्थापन ऐन ले 

व्यािस्था गरेका राजश्वका श्रोतहरुबारे  छलफल गने। 
१० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ४ केहो वित्तीय हस्तान्तरण वसद्दान्त र 

उद्येश्य िारे छलफल गने ।  
१० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ५ साझा अविकारको विषयिा वित्त 

व्यािस्थापन आिश्यकता र िह्ि बारे छलफल गने।   
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ६ वित्तीय हस्तान्तरण र वित्तीय संघीयता 

कायावन्ियनका चनुौती र अिसरहरु वसंहािलोकन। 

 

१५ 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ८ वित्तीय संघीयता कायवन्ियन अिस्था, 

कविकिजोरी र भावि कायवविशा बारे ज्ञान विि ै

व्यािहारीक अभ्यास गराउने। 

१० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कन तथा संके्षवपकरण 

o स्थानीय तहको राजस्िको श्रोत के के रहछेन ्

बझु्नभुयो भन्न लगाउने। 

o सिावनकरण र सिपरुक अनिुान िीच के फरक 

छ  Critical Thinking  गनव लगाउने । 

प्रस्नोत्तर गरर कक्षा प्रभािकारीता र बझुाई िापन 

गने। 

उल्लेवखत प्रस्नहरुिा स्ििुल्याङकन गनव लगाउने। 

सत्रको संके्षवपकरण 

▪ सत्र िलु्याङ्कन पस्चात ्भएका विषयिस्त ुस्पष्ट 

पाि ैअि यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहने 

विषयिस्त ुसवहत यो सत्र अन््य गने। 

१० 
सहभावगहरुसाँग 

छलफल गने। 

सहजकतावले पवहले नै 

प्रस्न  तयार पारी राख्ने 
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सत्र योजना 

मोडुलः वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन      सत्रः १० 

           समयः९० वि. 

सत्र विषयः  िैिवेशक अनिुान, िैिवेशक ऋण तथा आन्तररक ऋण व्यिस्थापन। 

साधारण उदे्दश्यहरः  

▪ नेपालिा िैिवेशक सहायता प्रावप्त र पररचालन, स्थानीय तहको प्रभािकारीता लगायतका विषयिा थाहा पाउनकुो साथै 

सहायताको उवचत सिपुयोगका लावग िागविशवन प्राप्त हुनेछ। 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

▪ िैिवशक सहायताको उद्दशे्य, आिश्यकता र प्राप्ती विविका सम्िन्ििा नेपालको पररिेश र प्रयोगबारे ज्ञान प्राप्त गनुव। 

▪ संघ, प्रिेश र स्थानीय तहिा िैिवेशक सहायताको पररचालन के कसरी भएको छ यस सम्िन्ििा व्यािहारीक जानकारी 

हुन।ु 

▪ नेपालका लावग िैिवेशक सहायता अिसर वक चनुौवत रचना्िक विशे्लषण गनव सक्ने क्षिता विकास गनुव। 

▪ तहगत सरकारको िैिवेशक सहायता पररचालनिा िावय्ि र वजम्िेिारी प्रभािकारी सािवजवनक वित्त व्यािस्थापनको 

िह्िपणुव पाटोको रुपिा जानकारी प्राप्त गनेछन्। 

 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरः 

▪ आन्तररक ऋणको पररचय  

▪ िैिवेशक सहायताको पररचय 

▪  िैिवेशक सहायत वलने अविकार  

▪  िैिवेशक सहायता र ऋण सम्बन्िी व्यबस्था 

▪  िैिवेशक सहायताको भकु्तानी विवि 

▪ िैिवेशक नगि प्रावप्त तथा खचव  

▪ बजेट वनकासा तथा कायावन्ियन सम्बन्िी व्यिस्था 

▪ प्रिशे र स्थानीय तहको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणिा रहने िैिवेशक सहायता 

▪ िैिवेशक सहायताको प्रवतिेिन तथा लेखाङ्कन 

▪ शोिभनाव श्रोत फुकुिा हुन आिश्यक बुाँिाहरु  
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप १ विकासोन्िखु िशेका लावग िैिवेशक 

सहायताको के िह्ि छ ध्यानाकषवण गनवका लागी 

brainstorming गनव लगाउने। 

५ िेटाकार्व 
सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप २ िैिवेशक सहायताको पषृ्ठभिुी सवहत 

यसका क्षेत्र र प्रावप्त विविको बारेिा जानकारी गराउने। 
१० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ३ संवििान र प्रचवलत काननुहरुले 

िैिवेशक सहायता पररचालनिा वलएको वनवतगत 

आिारहरु के के हुन र योजनाबद्द विकासिा िैिवेशक 

सहायता बारेिा  छलफल गने। 

१० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ४ विश्वव्यावपकरण, स्थावनयकरणका 

नविनति अििारणाले िैिवेशक सहायतालाई कसरी 

हरेेको छ विरलेशणा्िक छलफल गने ।  

१० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ५ नेपालिा सहायता पररचालनका अिसर 

र चनुौवतहरुको विषयिा छलफल गने।   
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ६ अन्तरावरिय सहायता पररचालनिा संघ, 

प्रिशे र स्थानीय तह विचको सम्िन्ि। 
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ८ सहायता कायवन्ियन अिस्था, 

कविकिजोरी र भावि कायवविशा बारे ज्ञान विि ै

व्यािहारीक अभ्यास गराउने। 

१० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कन तथा संके्षवपकरण 

o नेपालले सहायताको सिपुयोग गनव  के के कुरािा 

ध्यान विनपुलाव भन्न लगाउने। 

o नेपालको पिुाविार विकासको अविकांस श्रोत 

िैिवेशक सहायताले ओगटेको सन्िभविा के यो 

विक/बेविक िा फरक िारणाका सम्िन्ििा 

Critical Thinking  गनव लगाउने । 

प्रस्नोत्तर गरर कक्षा प्रभािकारीता र बझुाई िापन 

गने। 

उल्लेवखत प्रस्नहरुिा स्ििुल्याङकन गनव लगाउने। 

सत्रको संके्षवपकरण 

▪ सत्र िलु्याङ्कन पस्चात ्भएका विषयिस्त ुस्पष्ट 

पाि ैअि यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहने 

विषयिस्त ुसवहत यो सत्र अन््य गने। 

१० 
सहभावगहरुसाँग 

छलफल गने। 

सहजकतावले पवहले नै 

प्रस्न  तयार पारी राख्ने 
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सत्र योजना 

मोडुलः वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन      सत्रः ११ 

           समयः९० वि 

सत्र विषयः   अवन्ति लेखापरीक्षण, बेरुज ूतथा िहालेखा परीक्षक कायावलयको भवूिका  

 

साधारण उदे्दश्यहरः  

▪ स्थानीय तहको अवन्ति लेखापरीक्षण गिाव आवथवक प्रशासन शाखाको तयारी, भवुिका र अवन्ति 

लेखापरीक्षणको सञ्चालन गने सीप विकास हुनेछन।् 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

▪ अन्तीि लेखापरीक्षणको पररचय, क्षेत्र, उद्दशे्य, वसद्धान्त, प्रकार, त्िहरु तथा ढााँचाबारे आिश्यक ज्ञान र सीप 

जानकारी गराउन,ु 

▪ नेपालिा अन्तीि लेखापरीक्षण प्रणाली सम्बन्िी िौजिुा नीवतगत तथा काननूी आिारहरु बारे जानकारी गराउन,ु 

▪ अवन्ति लेखापररक्षण प्रणालीको अिस्था सम्बन्ििा जानकारी गराउन ुर 

▪ नेपालिा आन्तीि लेखापररक्षण प्रणाली प्रभािकारी बनाउन आिश्यक सझुाि प्रिान गनुव । 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरः 

▪ अवन्ति लेखापरीक्षणबारे सैद्दावन्तक ज्ञान 

▪ संवििन, लेखापरीक्षण ऐन, आवथवक कायवविवि तथा विवत्तय उत्तरिावय्ि ऐनिा भएका अवन्ति लेखापरीक्षण 

सम्िवन्ि प्राििान। 

▪ कायावलयहरुिा अवन्ति लेखापररक्षण कायवन्ियनको विद्धिान अिस्थाहरु।  

▪ अवन्ति लेखापरीक्षणबाट सजृना भएका िेरुज ुर बेरुज ुफर्छ्यौट र संपररक्षण सम्िवन्ि कायवप्रकृया। 

 

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप १ आन्तररक लेखापरीक्षण भनेको के हो 

एक विनेटिा लेख्न लगाउने र भन्न लगाउने ध्यानाकषवण 

गनवका लागी brainstorming गनव लगाउने। 

५ िेटाकार्व 
सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप २ अवन्ति लेखापरीक्षण सम्िन्ििा 

संिैिावनक व्यािस्था, आवथवक कायवविवि तथा वित्तीय 

उत्तरिावय्ि ऐनले गरेका व्यिस्थाहरु पररचय र उद्येश 

बारे व्याख्या गने। 

१० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ३ अवन्ति लेखापररक्षण प्रणालीको क्षेत्र 

बारे  छलफल गने। 
१० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ४ अवन्ति लेखापररक्षण प्रणालीको 

वसद्दान्त र उद्येश्य िारे छलफल गने ।  
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ५ अवन्ति लेखापररक्षणको आिश्यकता र 

िह्ि बारे छलफल गने।   
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ६ अवन्ति लेखापरीक्षण प्रवतिेिनिा भएका 

बेरुज ुर संपररक्षण सम्िवन्ि प्राििानहरु। 
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ८ अवन्ति लेखापरीक्षण कायवन्ियन 

अिस्था, कविकिजोरी र भावि कायवविशा बारे ज्ञान विि ै

व्यािहारीक अभ्यास गराउने। 

१० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कन तथा संके्षवपकरण 

o अवन्ति लेखापरीक्षण भनेको के बझु्नभुयो भन्न 

लगाउने। 

o आवथवक कोिारिा जोवखियकु्त के्षत्र के के हुन 

सक्छने। Critical Thinking  गनव लगाउने । 

प्रस्नोत्तर गरर कक्षा प्रभािकारीता र बझुाई िापन 

गने। 

उल्लेवखत प्रस्नहरुिा स्ििुल्याङकन गनव लगाउने। 

सत्रको संके्षवपकरण 

▪ सत्र िलु्याङ्कन पस्चात ्भएका विषयिस्त ुस्पष्ट 

पाि ैअि यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहने 

विषयिस्त ुसवहत यो सत्र अन््य गने। 

१० 
सहभावगहरुसाँग 

छलफल गने। 

सहजकतावले पवहले नै 

प्रस्न  तयार पारी राख्ने 
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सत्र योजना 

 

िोरु्ल्ः वित्तीय संघीय्ा ्था वित्तीय सुिासन     सत्र्ः १२ र १३ 

          सिय्ः १८० वि. 

सत्र विषयः  बेरुज ूअभ्यास प्रथि । 

साधारण उदे्दश्यहरः  

▪ िहालेखा परीक्षकबाट प्रारवम्भक प्रवतिेिनिा लेवखएका िध्ये िखु्यिुख्य सैद्धावन्तक, वनयवित हुने तथा असूल उपर 

हुने बेरुजहूरु फछ्रयौट हुने गरी प्रारवम्भक प्रवतकृया विन सक्नेछन्। 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरः  सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

▪ िलेपबाट प्रवतिेिनिा लेवखएका िखु्यिुख्य सकरा्िक जानकारीहरु तथा सैद्धावन्तक बेरुजहूरु उपर प्रारवम्भक 

प्रवतकृया विने, 

▪ पेश्की बेरुजूहरु र  वनयवित हुने बेरुजूहरु उपर प्रारवम्भक प्रवतकृया विने, 

▪ असूल उपर हुने बेरुजहूरु उपर प्रारवम्भक प्रवतकृया विने र  

▪ असूल उपर हुने िा वनयवित हुने बेरुजहूरुिा छानविन गनव भवनएकोिा प्रवतकृया विने सम्बन्ििा ज्ञान र सीप प्राप्त गनव 

सक्नेछन् ।  

 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरः 

▪ व्यिहाररक अभ्यास वितरण  

▪ िाविला सहभागीलाइव अध्ययन गनव लगाउने  

▪ सकरा्िक जानकारीहरु प्रवतकृया  

▪ सैद्धावन्तक बेरुजहूरु उपर प्रवतकृया  

▪ पेश्की बेरुजहूरु प्रवतकृया  

▪ वनयवित हुने बेरुजहूरु प्रवतकृया  

▪ असलू उपर हुने बेरुजहूरुिावथ प्रवतकृया  

▪ असलू उपर हुने िा वनयवित हुने बेरुजहूरुिा छानविन गनव भवनएकोिा प्रवतकृया  
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप १ िहालेखा परीक्षकबाट प्रारवम्भक 

प्रवतिेिनिा लेवखएका सैद्धावन्तक, वनयवित हुने तथा 

असूल उपर हुने बेरुजहूरुका आिारिा तयार गररएको 

व्यिहाररक अभ्यास वितरण गरी ध्यानाकषवण गनवका 

लागी brainstorming गनव लगाउने। 

१० िेटाकार्व 
सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप २ प्रारवम्भक प्रवतिेिनिावथ प्रवतकृयाका 

सम्बन्ििा जानकारी गराउने। 
२० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ३ िहालेखा परीक्षकबाट प्रारवम्भक 

प्रवतिेिनिा लेवखएका सकरा्िक जानकारीहरु उपर 

प्रवतकृया कसरी विन ेसम्बन्ििा   छलफल गने र सोको 

िस्यौिा तयार गने। 

२० 

व्यिहाररक 

अभ्यास र सोको 

Working 

Sheet 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ४ िहालेखा परीक्षकबाट प्रारवम्भक 

प्रवतिेिनिा लेवखएका सैद्धावन्तक बेरुजहूरु उपर प्रवतकृया 

कसरी विने सम्बन्ििा   छलफल गने र सोको िस्यौिा 

तयार गने। 

२० 

व्यिहाररक 

अभ्यास र सोको 

Working 

Sheet 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ५ िहालेखा परीक्षकबाट प्रारवम्भक 

प्रवतिेिनिा लेवखएका पेश्की बेरुजहूरु उपर प्रवतकृया 

कसरी विने सम्बन्ििा छलफल गने र सोको िस्यौिा 

तयार गने। 

३० 

व्यिहाररक 

अभ्यास र सोको 

Working 

Sheet 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ६ िहालेखा परीक्षकबाट प्रारवम्भक 

प्रवतिेिनिा लेवखएका वनयवित हुने बेरुजहूरु उपर 

प्रवतकृया कसरी विने सम्बन्ििा   छलफल गने र सोको 

िस्यौिा तयार गने। 

४० 

व्यिहाररक 

अभ्यास र सोको 

Working 

Sheet 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ७ िहालेखा परीक्षकबाट प्रारवम्भक 

प्रवतिेिनिा लेवखएका  असूल उपर हुने बेरुजहूरु तथा 

असलू उपर हुने िा वनयवित हुने बेरुजहूरुिा छानविन गनव 

भवनएको उपर प्रवतकृया कसरी विने सम्बन्ििा  छलफल 

गन ेर सोको िस्यौिा तयार गने। 

३० 

व्यिहाररक 

अभ्यास र सोको 

Working 

Sheet 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ८ सत्रको िलु्याङ्कन तथा संके्षवपकरण 

❖ सैद्धावन्तक बेरुजहूरुको प्रवतकृया कसरी विने 

भन्नहुोस।् 

❖ पेश्की बेरुजहूरु प्रवतकृया कसरी विने भन्नहुोस।् 

❖ वनयवित हुने बेरुजहूरु प्रवतकृया कसरी विने 

भन्नहुोस।् 

❖ असलू उपर हुने बेरुजहूरु प्रवतकृया कसरी विने 

भन्नहुोस।् 

❖ असलू उपर हुने िा वनयवित हुने बेरुजहूरुिा 

छानविन गनव भवनएको उपर प्रवतकृया कसरी विने 

भन्नहुोस।् 

❖ सो सम्िन्ििाCritical Thinkingगनव 

लगाउने । 

❖ प्रस्नोत्तर गरर कक्षा प्रभािकारीता र बझुाई िापन 

गने। 

उल्लेवखत प्रस्नहरुिा स्ििुल्याङकन गनव लगाउने। 

सत्रको संके्षवपकरण 

▪ सत्र िलु्याङ्कन पस्चात ्भएका विषयिस्त ुस्पष्ट 

पाि ैअि यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहने 

विषयिस्त ुसवहत यो सत्र अन््य गने। 

२० 
सहभावगहरुसाँग 

छलफल गने। 

सहजकतावले पवहले नै 

प्रस्न  तयार पारी राख्ने 

 



45 
 

 

सत्र योजना 

मोडुलः वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन     सत्रः १४  

          समयः ९० वि. 

सत्र विषयः  बेरुज ूअभ्यास वित्तीय  

साधारण उदे्दश्यहरः  

▪ िहालेखा परीक्षकबाट अवन्ति प्रवतिेिनिा लेवखएका िध्ये िुख्यिखु्य सैद्धावन्तक, वनयवित हुने तथा असूल उपर 

हुने बेरुजहूरु फछ्रयौट लावग अनुरोि गनव सक्नेछन।् 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरः सहभागीहरले यस सत्रको अन्त्यमा 

▪ िलेपबाट अवन्ति प्रवतिेिनिा लेवखएका िुख्यिुख्य सकरा्िक जानकारीहरु तथा सैद्धावन्तक बेरुजहूरु फछ्रयौट 

लावग अनरुोि गनव , 

▪ पेश्की बेरुजूहरु र  वनयवित हुने बेरुजूहरु फछ्रयौट लावग अनरुोि गनव, 

▪ असूल उपर हुने बेरुजहूरु उपर फछ्रयौट लावग अनरुोि गनव र  

▪ असूल उपर हुने िा वनयवित हुने बेरुजूहरुिा छानविन गनव भवनएकोिा फछ्रयौट लावग अनरुोि गने सम्बन्ििा ज्ञान र 

सीप प्राप्त गनव सक्नेछन् ।  

 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरः 

▪ व्यिहाररक अभ्यास वितरण  

▪ िाविला सहभागीलाइव अध्ययन गनव लगाउने  

▪ सकरा्िक जानकारीहरु फछ्रयौट लावग अनरुोि गने  

▪ सैद्धावन्तक बेरुजहूरु उपर फछ्रयौट लावग अनरुोि गने 

▪ पेश्की बेरुजहूरु फछ्रयौट लावग अनरुोि गने  

▪ वनयवित हुने बेरुजहूरु फछ्रयौट लावग अनरुोि गने  

▪ असलू उपर हुने बेरुजहूरु फछ्रयौट लावग अनरुोि गने 

▪ असलू उपर हुने िा वनयवित हुने बेरुजहूरुिा छानविन गनव भवनएकोिा फछ्रयौट लावग अनरुोि गने  
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप १ िहालेखा परीक्षकबाट अवन्ति 

प्रवतिेिनिा लेवखएका सैद्धावन्तक, वनयवित हुने तथा 

असूल उपर हुने बेरुजहूरुका आिारिा तयार गररएको 

व्यिहाररक अभ्यास वितरण गरी ध्यानाकषवण गनवका 

लावग brainstorming गनव लगाउने। 

५ िेटाकार्व 
सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप २ अवन्ति प्रवतिेिनिावथ फछ्रयौट लावग 

अनरुोि गन ेकायव प्रकृया सम्बन्ििा जानकारी गराउने। 

 

१० 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ३ िहालेखा परीक्षकबाट अवन्ति 

प्रवतिेिनिा लेवखएका सकरा्िक जानकारीहरु उपर 

फछ्रयौट लावग अनरुोि गने कसरी गने सम्बन्ििा 

छलफल गने र सोको िस्यौिा तयार गने। 

१० 

व्यिहाररक 

अभ्यास र सोको 

Working 

Sheet 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ४ िहालेखा परीक्षकबाट अवन्ति 

प्रवतिेिनिा लेवखएका सैद्धावन्तक बेरुजहूरु फछ्रयौट लावग 

अनरुोि गन ेकसरी गने सम्बन्ििा छलफल गने र सोको 

िस्यौिा तयार गने। 

१० 

व्यिहाररक 

अभ्यास र सोको 

Working 

Sheet 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ५ िहालेखा परीक्षकबाट अवन्ति 

प्रवतिेिनिा लेवखएका पेश्की बेरुजहूरु फछ्रयौट लावग 

अनरुोि गन ेकसरी गने सम्बन्ििा छलफल गने र सोको 

िस्यौिा तयार गने। 

१५ 

व्यिहाररक 

अभ्यास र सोको 

Working 

Sheet 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ६ िहालेखा परीक्षकबाट अवन्ति 

प्रवतिेिनिा लेवखएका वनयवित हुने बेरुजहूरु उपर 

फछ्रयौट लावग अनरुोि कसरी गने सम्बन्ििा छलफल 

गने र सोको िस्यौिा तयार गने। 

१५ 

व्यिहाररक 

अभ्यास र सोको 

Working 

Sheet 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 



47 
 

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ७ िहालेखा परीक्षकबाट अवन्ति 

प्रवतिेिनिा लेवखएका  असूल उपर हुने बेरुजहूरु तथा 

असलू उपर हुने िा वनयवित हुने बेरुजहूरुिा छानविन गनव 

भवनएको उपर फछ्रयौट लावग अनरुोि  कसरी गने 

सम्बन्ििा छलफल गने र सोको िस्यौिा तयार गने। 

१० 

व्यिहाररक 

अभ्यास र सोको 

Working 

Sheet 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ८ सत्रको िलु्याङ्कन तथा संके्षवपकरण 

❖ सैद्धावन्तक बेरुजहूरुको फछ्रयौट लावग अनरुोि  

कसरी गने भन्नहुोस।् 

❖ पेश्की बेरुजहूरु फछ्रयौट लावग अनरुोि  कसरी 

गने भन्नहुोस।् 

❖ वनयवित हुने बेरुजहूरु फछ्रयौट लावग अनरुोि  

कसरी गने भन्नहुोस।् 

❖ असलू उपर हुने बेरुजहूरु फछ्रयौट लावग अनरुोि  

कसरी गने भन्नहुोस।् 

❖ असलू उपर हुने िा वनयवित हुने बेरुजहूरुिा 

छानविन गनव भवनएको उपर फछ्रयौट लावग 

अनरुोि  कसरी गने भन्नहुोस्। 

❖ सो सम्िन्ििाCritical Thinkingगनव 

लगाउने । 

❖ प्रस्नोत्तर गरर कक्षा प्रभािकारीता र बझुाई िापन 

गने। 

उल्लेवखत प्रस्नहरुिा स्ििुल्याङकन गनव लगाउने। 

सत्रको संके्षवपकरण 

▪ सत्र िलु्याङ्कन पस्चात ्भएका विषयिस्त ुस्पष्ट 

पाि ैअि यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहने 

विषयिस्त ुसवहत यो सत्र अन््य गने। 

१० 
सहभावगहरुसाँग 

छलफल गने। 

सहजकतावले पवहले नै 

प्रस्न  तयार पारी राख्ने 
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सत्र योजना 

मोडुलः वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन      सत्रः १५ 

           समयः ९० वि. 

सत्र विषयः   भ्रष्टाचार वनयन्त्रण र अवख्तयार िरुुपयोग अनसुन्िान आयोग।  

साधारण उदे्दश्यहरः  

▪ भ्रष्टाचार जन्य गवतविविहरुबारे प्रष्ट भई यस्ता कायावबाट सिाजिा पाने कुप्रभाि र कुशासनिारे ज्ञान प्राप्त गि ै

किवचारीहरुिा सिाचारयकु्त व्यिहार कायि गि ैसािवजवनक सेिा प्रिाहिा स्िच्छता, वनरपक्षता, पारिवषवता 

भ्रष्टाचारिकु्त , जनउत्तरिायी र सहभावगतािुलक व्यािहार कायि गनव सक्नेछन्। 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

▪ भ्रष्टाचारजन्य कायवहरु र वनयन्त्रणका लावग गनुवपरने उपायहरु बारे आिारभतु ज्ञान प्राप्त गनेछन ्। 

▪ भ्रष्टाचार वनयन्त्रणका लावग नेपालले गरेका प्रयासहरु र काननुी व्यिस्थाको जानकारी हुन ु। 

▪ भ्रष्टाचारिा विश्व पररिेश र नेपालको अिस्था थाहा पाउनेछन ्। 

▪ भ्रष्टाचार वनिारणका लावग आवथवक प्रशासनको भवुिका थाहा पाउन ु। 

▪ वित्तीय सशुासन कायि गनव विकास गररएका विविि पक्षहरु बारे जानकारी प्राप्त गनुव । 

 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरः 

▪ भ्रष्टाचारको अििारणा 

▪ भ्रष्टाचार वनयन्त्रणसम्बन्ििा केही बाह्य िलुकुको अभ्यास 

▪ अवख्तयार िरुूपयोग अनसुन्िान आयोग: काि, कतवव्य, अविकार, संिैिावनक/काननुी व्यिस्था र रणनीवतक 

कायवहरु 

 

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप १ भ्रष्टाचारको अििारणागत व्याख्या 

सवहतको प्रस्ततुी लगाउने। 
१० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप २ भ्रष्टाचार वनिारण ऐन, २०५९ िा भएका 

िलुभुत व्यािस्थाहरु । 
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 



49 
 

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ३ काननुी िण्र् सजायको व्यािस्था हुिाहुि ै

पवन भ्रष्टाचार बढ्नाका कारणहरु यसले सिाजिा पाने 

असर बारे  छलफल गने। 

१५ 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ४ भ्रष्टाचार वनयन्त्रणका िा अब्बल रहकेा 

केवह िशेका उिाहरणीय कायवहरुको चचाव /छलफल गने 

।  

१५ 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ५ नेपालिा भ्रष्टाचार वनिारणका लावग 

विवभन्न कालखण्र्िा भएका व्यािस्था विरलेशण ।   
१५ 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ६ भ्रष्टाचार वनिारण आयोग को कायवक्षेत्र, 

अपनाएका रणनीवत र रणनीवतका आपेवक्षत उपलवब्िहरु 

। 

१५ 
पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ८ स्थानीयतहको भ्रष्टाचार वनिारणिा रहने 

भवुिका र हालको अिस्था । 
१० 

पािरपोईन्ट 

प्रस्तवुतकरण 

सहजकतावले पवहले नै 

तयार पारी राख्ने 

वियाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कन तथा संके्षवपकरण 

o भ्रष्टाचर वनयन्त्रणका लावग तपाईको भवुिका के 

हुन्छ। भन्न लगाउने। 

o आवथवक कोरोिारिा जोवखियुक्त के्षत्र के के हुन 

सक्छने। Critical Thinking  गनव लगाउने । 

प्रस्नोत्तर गरर कक्षा प्रभािकारीता र बझुाई िापन 

गने। 

उल्लेवखत प्रस्नहरुिा स्ििुल्याङकन गनव लगाउने। 

सत्रको संके्षवपकरण 

▪ सत्र िलु्याङ्कन पस्चात ्भएका विषयिस्त ुस्पष्ट 

पाि ैअि यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहने 

विषयिस्त ुसवहत यो सत्र अन््य गने। 

१० 
सहभावगहरुसाँग 

छलफल गने। 

सहजकतावले पवहले नै 

प्रस्न  तयार पारी राख्ने 
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सत्र योजना 

मोडुलः वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सशुासन     सत्र्ः १६ 

सिय ९० विनेट 

विषयः  कायव योजना, प्रवशक्षण िूल्याङ्कन तथा सिापन     

 

साधारण उदे्दश्यः यस सत्रको अन्तिा सहभागीहरुले वसकेका कुरालाई आफ्नो कायवके्षत्रिा कसरी कायावन्ियन गने बारे 

कायवयोजना तयार भएको हुनेछ ।  

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यः सत्रको अन्तिा सहभागीहरुले  

▪ वसकाई कायावन्ियन गने बारे कायवयोजना तय गनव सक्नेछन ्। 

▪ सिग्र प्रवशक्षणको वसकाई उपलव्िी िलू्याकङ्न गनव सक्नेछन ्।  

▪ प्रवशक्षण कायवििको औपचाररक रुपिा सिापन हुनेछ । 

 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुः  

▪ कायव योजना तयार  

▪ प्रवशक्षण अपेक्षा पनुरािलोकन 

▪ प्रवशक्षणको संके्षपीकरण 

▪ प्रवशक्षण पश्चात जानकारी 

▪ प्रवशक्षण िूल्याङ्कन 

▪ प्रवशक्षण सिापन 

 

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

क्रियाकलाप १ सहभागीहरुको ध्यानाकषणु  
▪ सहभागीहरु सवैलाई उठ्न लगाउनहुोसो् ।   
▪ सवैलाई िाली वर्ाउन लगाउनहुोसो् र ध्यानाकषणु 

गनुहुोसो् । 

५तमनेट   

 

क्रियाकलाप २ सत्रको नाम, उद्दशे्य र क्रवषयवथि ु

• सत्रको नाम, उद्देश्य, क्रवषयवथि ुर समय अवतध 
विाउनहुोसो् । 

५तमनेट  थलाइर् प्रथितुि पावर प्वाइन्ट थलाइर् 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

क्रियाकलाप ३ क्रवषयवथि ुसम्बन्धी सहभागीहरुको बझुाई 

• सहभागीहरुलाई िपाईहरुले काय ुयोर्ना ियार 
गनुभुएको छ क्रक छैन भनी सोध्नहुोसो् ।  

• काय ुयोर्नामा के के राख्नपुछु भनी सोध्नहुोसो् । 

• सहभागीहरुबाट आएका कुराहरुलाई तमलान गदै 
क्रवषयवथि ुअगातर् बढाउनहुोसो् । 

५तमनेट  प्रश्न उत्तर 
 

 क्रियाकलाप ४ काययुोर्ना ियारी 
▪ सहभागीबाट आएको वुाँदालाई समेट्दै अव हामी काय ु

योर्ना वनाउंछौ भनी काय ुयोर्नाको फाराम  प्रथििु 
गनुहुोसो्  । 

▪ प्रत्येक सहभागीले आ आफ्नो काययुोर्ना ियार गन ु
लगाउने ।  

▪ काय ुयोर्ना वनाउंदा कस्म्िमा ६ मक्रहनाको लातग गन ु
सक्रकने योर्ना वनाउनहुोस भनी भन्नुहोसो् । 

▪ यस काय ुयोर्नाको अनगुमन हनुे छ भनी 
विाउनहुोसो् ।  

१५तमनेट  समूह छलफल 

न्यूर् क्रप्रन्ट, माकुर, 
मास्थकङ टेप, काययुोर्ना 
फाराम (अभ्यास पत्र) 

क्रियाकलाप ५ काययुोर्ना प्रथितुिकरण 

• काययुोर्ना प्रथििु गन ुलगाउनहुोसो् । 

• प्रथितुिकरणमा केही िपघट गनु ुपने भए गन ु
लगाउनहुोसो् ।  

• यो योर्ना लेख्न मात्र नभै कायाुन्वयन गनुपुछु भनी 
विाउनहुोसो् । 

१५तमनेट  लघ ुप्रवचन  

क्रियाकला ६ सत्र संक्षपेीकरण 

• सहभागीहरुको केही स्र्ज्ञासाहरु भए समेट्दै यस 
सत्रमा गररएका कायहुरुलाई समेट्दै संक्षेपीकरण 
गनुहुोसो् । 

५तमनेट  लघ ुप्रवचन 
 

क्रियाकलाप ७ सत्र मूल्यांकन 

▪ यस सत्रमा रास्खएका तनददुष्ट उद्देश्यहरु हातसल भए 
क्रक भएननो् भनेर िाहा पाउनको लातग सहभागीहरुलाई  

▪ तनम्न प्रश्नहरु गनुहुोसो् ।  
▪ काययुोर्ना भनेको के हो  
▪ काययुोर्नामा के के क्रवषयहरु हनु्छनो्  
▪ अक्रहले ियार गररएको काययुोर्नामा के के 

क्रियाकलापहरु रास्खयो  

५तमनेट लघ ुप्रवचन 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेट 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

क्रियाकलाप ८ प्रस्क्षणको पश्चाि र्ानकारी र मूल्याङ्कन 

▪ सहभागीहरुलाई प्रस्शक्षण पश्चात्को फाराम क्रविरण 
गरी भन ुअनरुोध गनुहुोसो् । 

▪ सहभागीहरुलाई प्रस्शक्षणको मूल्याङ्कनको लातग ियार 
गररएको प्रस्शक्षण मलु्याङ्कन फाराम क्रविरण गरी भन ु
लगाउनहुोसो् । 

▪ सहभागीहरुलाई आवश्यकिा परेमा फारामहरु भन ु
सहर्ीकरण गनुहुोसो् । 

प्रस्क्षणको संक्षपेीकरण र अग्रसम्वन्ध 

▪ प्रस्शक्षकले प्रस्शक्षण अवतधभर छलफल भएका 
क्रवषयवथिहुरुलाई संस्क्षप्त रुपमा थमरण गराउनहुोसो् । 

▪ सहभागीहरुबाट आएको अपेक्षाहरुको पनुरावलोकन 
गदै प्रस्शक्षणमा समेक्रटएका र नसमेक्रटएका 
क्रवषयवथिहुरुको र्ानकारी गराउनहुोसो् । 

▪ सहभागीहरुलाई सक्रिय सहभातगिाको लातग धन्यवाद 
दददै प्राक्रवतधक सत्रहरु समाप्त भएको भन्दै अव यस 
पतछ समापन कायिुम हनुेछ भनी सत्र अन्त्य गनुहुोसो् 
. 

१५तमनेट  फारामहरु 
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अभ्यास पत्रः सत्रहरू १२ र १३ 

लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रम्िवेदनमाम्ि प्रम्िकृया व्यवहाररक अभ्यास 
 

रौतहट जिल्लाजथित मौलापरु नगरपाजलका, मौलापरुको आजििकवर्िः२०७६/७७ लेखापरीक्षण आजििक वर्िः २०७६/७७ महालेखा 

परीक्षकबाट जिइएको प्रारजभिक प्रजतवेिनमा जनभन अनसुार रहकेो छ । महालेखा परीक्षकबाट २०७७ मंजसर २३ गते जिइएको 

प्रारजभिक प्रजतवेिन उपर प्रजतकृया ३५ जिनजित्र जिनपुने िएको छ । जनभन अनसुार तयार गनुिहोस । 

1) प्रारजभिक प्रजतवेिनमा रहकेा सकरात्मक िानकारीहरु, सैद्धाजततक बेरुिहूरु, पेश्की बेरुिहूरु, जनयजमत हुने बेरुिहूरु, असूल 

उपर हुने बेरुिहूरुमाजि र असूल उपर हुने वा जनयजमत हुने बेरुिहूरुमा छानजवन गनि िजनएका जवर्यहरुको प्रमुख कायिकारी 

अजिकृत र जनवािजित नेततृ्व सजहतमा पेश गने जववरण तयार गनुिहोस । 

2) प्रारजभिक प्रजतवेिनमा रहकेा सकरात्मक िानकारीहरु सभबतिमा महालेखा परीक्षकलाइि जिने प्रजतकृया तयार गनुिहोस । 

3) प्रारजभिक प्रजतवेिनमा रहकेा सैद्धाजततक बेरुिहूरु उपर महालेखा परीक्षकलाइि जिने प्रजतकृया तयार गनुिहोस । 

4) प्रारजभिक प्रजतवेिनमा रहकेा पेश्की बेरुिहूरु उपर महालेखा परीक्षकलाइि जिने प्रजतकृया तयार गनुिहोस । 

5) प्रारजभिक प्रजतविेनमा रहकेा जनयजमत हुने बेरुिहूरु उपर महालेखा परीक्षकलाइि जिने प्रजतकृया तयार गनुिहोस । 

6) प्रारजभिक प्रजतवेिनमा रहकेा असलू उपर हुने बेरुिहूरु उपर महालेखा परीक्षकलाइि जिने प्रजतकृया तयार गनुिहोस । 

7) प्रारजभिक प्रजतवेिनमा रहकेा असलू उपर हुने वा जनयजमत हुने बेरुिहूरुमा छानजवन गनि िजनएकोमा महालेखा परीक्षकलाइि 

जिने प्रजतकृया तयार गनुिहोस । 
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लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन 

कार्ाालर् :  मौलापरु नगरपातलका,  
स्थानः रौिहट 

आतथाकवर्ाः२०७६/७७ 
 

  
 

नाम 
 

कार्ारिअवति बेरुजूरकम 

 

 देम्ख सभम 

 कार्ाालर्प्रमखुः प्रमखु प्रशासककर् अतिकृि तसककन्द्र 
प्रसाद साह 

२०७६।४।१ २०७७।३।३१  

 लेखाप्रमखुः लेखापाल  पबन महिो २०७६।४।१ २०७७।१।१ 
 लेखापाल  सरोज कुमार दाश २०७७।१।२ २०७७।३।३१ 

 

 

ब उ म्श नं  तबतिन्न        कार्ाालर्कोनामMमौलापरु नगरपातलका, रौिहटआ.व. २०७६।७७ 

दफा िौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 प्रबेश िथा बकहगामनःः मौलापरु नगरपातलका, रौिहटको तमति २०७७।१।१२ देम्ख ४ 
कार्ाददनमा म्स्वकृि इकाईगि लेखापरीक्षण र्ोजना, नमनुा छनौट र तलम्खि प्रतितनतित्व पत्रको 
आिारमा  लेखापरीक्षण सभपन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणकै क्रममा प्राप्त प्रमाण जवाफिनाई र 
तमति २०७७।। को व्र्वस्थापनसंगको वकहगामन बैठकमा छलफल गरी कार्म िएका व्र्होरा 
सकहिको लेखापरीक्षण प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गररएको छ । सारििू रुपमा उल्लेखनीर् 
नदेम्खएका व्र्होराहरुलाई प्रतिवेदनमा समावेश गररएको छैन । आतथाक कारोबार र कवत्तीर् 
कववरणको सभपूणा म्जभमेवारी व्र्वस्थापनको रहेको छ । छलफल गरी कार्म िएका व्र्होरा 
तनभनानसुार छन ्। 

 

 पररचर्–स्थानीर् नेितृ्वको कवकास गदै स्थानीर् शासन पद्धतिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा कविाकर्की, 
कार्ाकारीणी र न्द्र्ाकर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स  
मौलापरु नगरपातलकाको स्थापना िएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–
अम्स्ित्व र समन्द्वर्लाई प्रवद्र्िन गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहिातगिा, उत्तरदाकर्त्व, पारदम्शािा 
सतुनम्िि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुा मौलापरु नगरपातलकाको उदे्दश्र् रहेको छ । र्स 
नगरपातलका अन्द्िगाि ९ वडा, ४८ सिा सदस्र्, ३५.७२वगा ककलोतमटर क्षेत्रफल िथा २६ हजार ४२४ 
जनसंख्र्ा रहेको छ । 

 

 वित्तीर्कववरणकवश्लरे्ण  
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1.  प्रातप्त र िकु्तानी कहसाबको अवस्था–स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोम्जम 
मौलापरु नगरपातलकाले प्राप्त गरेको आर्, अनदुान िथा सहार्िा र स्थानीर् सरकार सञ्चालनको क्रममा िएका 
व्र्र्हरुको आतथाक वर्ा २०७६।७७ मा प्रातप्त र िकु्तानी कहसाबको  समग्र  संम्क्षप्त अवस्था तनभनबमोम्जम 
रहेको छ । 

मौलापरु नगरपातलकाको कार्ाालर् 

प्रातप्त र िकु्तानी कहसाब 

आतथाक वर्ाः २०७६।७७ 

 

             आर्िफा  
 

 

             व्र्र्िफा  

तस न  कववरण रकम तस न  कववरण रकम 

1.  गि वर्ाको म्जभमेवारी  १७०१७७७.४० 1.  नगरपातलका पुुँम्जगि  ९७१९९९९९.३७ 
 नगद  2.  नगरपातलका चाल ु ४९२७५१८५.८ 

 बैंक   प्रदेश समातनकरण ७१५७००० 

2.  आन्द्िररक राजस्व  3.  संघीर् सशिा अतनदान १५३७९२३००.८६ 

3.  अन्द्िर स्थानीर्। म्जल्ला 
समन्द्वर्बाट 

२२००००० 4.  संघीर् समपरुक अनदुान २२३८९१९५.७१ 

4.  संघीर् कवतिर् समानीकरण 
अनदुान 

९७२००००० 5.  संघीर् कवशेर् अनदुान ८८००००० 

5.  प्रदेश कवतिर् समानीकरण 
अनदुान 

७१५७००० 6.  प्रदेश सशिा अनदुान ७८२०००० 

6.  संघीर् राजस्व बाुँडफाुँड ४५३९७८४०.४९ 7.  प्रदेश कवशेर् अनदुान ३०००००० 

7.  प्रदेश राजस्व वाुँडफाुँड । 
रम्जषे्टशन 

८६२३२४ 8.  प्रदेश समपरुक अनदुान  ४०००००० 

8.  संघीर् सशिा अनदुान  १६७५३६००० 9.  जेष्ठ नागररक सभमान सा.स.ु ६६०९२३०० 

9.  संघीर् समपरुक अनदुान २५३००००० 10.  बहकेु्षतत्रर् पोर्ण  ११२८२२५ 

10.  संघीर् कवशेर् अनदुान १७५००००० 11.  राकिर् पररचर्पत्र िथा पम्न्द्जकरण कविाग 
चाल ु

६२८७७६.७९ 

11.  प्रदेश सशिा अनदुान १००००००० 12.  राकिर् पररचर्पत्र िथा पम्न्द्जकरण कविाग 
पूजीगि 

१८४००० 

12.  प्रदेश कवशेर् अनदुान ३०००००० 13.  पर्ाटन पूवाािार आर्ोजना ४९६२९१६ 

13.  प्रदेश समपरुक  ४०००००० 14.  स्थानीर् पूवाािार साझेदारी कवकास 
कार्ाक्रम 

४८१७९८०६.९७ 

14.  जेष्ठ नागररक सभमान सा.स.ु ७१४६५००० 15.  सडक वोडाबाट प्राप्त रकम २२००००० 

15.  बहकेु्षत्रीर् पोर्ण कार्ाक्रम ११२८२२५ 16.  बेटी पढाउ बेटी बचाउ ५०००० 

16.  राकिर् पररचर्पत्र िथा 
पम्न्द्जकरण कविाग चाल ु

६२८७७६.७९ 17.  ककशोर म्शक्षा कार्ाक्रम र्तुनसेफ ८१६००० 

17.  राकिर् पररचर्पत्र िथा 
पम्न्द्जकरण कविाग पूजीगि 

१८४००० 18.  स्थानीर् प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् िथा 
प्रदेश समेि 

१०८१७३२४.६९ 

18.  पर्ाटन पूवाािार आर्ोजना ४९६२९१६ 19.  िरौटी खािा २५४७०५० 

19.  स्थानीर् पूवाािार साझेदारी 
कवकास कार्ाक्रम 

४८१७९८०६.९७ 20.  मौज्दाि ०० 

20.  सडक वोडाबाट प्राप्त रकम २२००००० 21.  िरौटी  ८५२८३२९.७३  
 

21.  बेटी पढाउ बेटी बचाउ ५०००० 22.  बैंक मौज्दाि ३८७१०७६७.३७ 

22.  ककशोर म्शक्षा कार्ाक्रम 
र्तुनसेफ 

८३१००० 23.    

23.  स्थानीर् प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोर् िथा प्रदेश समेि 

१११७८२४३.६० 24.    

24.  िरौटी खािा ११०७५३७९.७३ 25.    

 जभमा ५३८२७९१७८.३८  जभमा  ५३८२७९१७८.३८ 

 

 

• स्थानीर् िहले संम्चि कोर्मा गि कवगिको बाुँकी र्स वर्ा प्राप्त रकम र संम्चि कोर्वाट िएको खचा स्पष्ट 
देम्खने गरी खािा राखेको छैन । 

• लेखापरीक्षणका क्रममा  पेश्की खािा अद्यावतिक रहेको देम्खएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नपेाल सरकारले तनिाारण गरे बमोम्जमको 
आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचा शीर्ाक सभबन्द्िी व्र्वस्था अवलभबन गनुापनेिथा तनर्म ७६(२) मा 
महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि िए बमोम्जमको ढाुँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले 
२०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि िएको NEPSAS based ढाुँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन 
गरेको पाईएन । 

• स्थानीर्कोर्कोसञ्चालन, 

व्र्वस्थापनरप्रतिवेदनप्रणालीमाएकरुपिारशदु्धिाकार्मगनामहालेखातनर्न्द्त्रककार्ाालर्लेउपलब्िगराएकोस्थानीर्सं
म्चिकोर्व्र्वस्थापनप्रणाली (सतु्र) को पणुा रुपमाप्रर्ोगगरेको पाईएन । 

त्र्सैले िोकेबमोम्जमका कवत्तीर् कववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतिक गरी आर् र व्र्र्को वास्िकवक म्स्थति 
देम्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 
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2.  म्जभमेवारी फरक परेको–स्थानीर् िहको सम्ञ्चि कोर्मा गि कवगिको बाुँकी, र्स वर्ा प्राप्त र खचा िएको रकम 
स्पष्ट देम्खन ेगरी कहसाब राख्न ेर म्जभमेवारी एककन गनुापदाछ । िर स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनसुार 
गि वर्ाको अन्द्त्र्मा रु.३६७७२७१५।७५मौज्दाि कार्म िएकोमा र्ो बर्ाको शरुुमा रु १७०१७७७।४० 
म्जभमेवारी सारेको देम्खर्ो । जस अनसुार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख िएको िन्द्दा रु ३५०७०९३८।३५ 
घटीम्जभमेवारी सरेको सभबन्द्िमा र्ककन गनुापने देम्खएको रु......... 

 

 

 

 

 

 

 

३५०७०९३
८।३५ 

3.  क्षते्रगि बजेट र खचा- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो कवकासका क्षेत्रगि रुपमा समानपुातिक 
बजेट कवतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्द्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेत्रगि बजेट र खचाको म्स्थति 
देहार्अनसुार रहेको देम्खन्द्छ । 

मखु्र् क्षते्र वाकर्ाक वजेट खचा रकम कुल खचा मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथाक कवकास ३०२४५००० २९९९९५५९ ९९.१९   

सामाम्जक तबकास १०७५७८००० ९५९९६८८३ ८९.२३ 

पूवाािार कवकास  १७२६५४००० १५८०८६१८२ ९१.५६ 
सशुासन िथा अन्द्िरसभबम्न्द्िि के्षत्र १२७७००० १०४३१४९ ८१.६९ 
कार्ा सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचा १००१३९००० ६८३०७९०९ ६८.२ 

जभमा ४११८९३००० ३५३४३३६८१ ८५.८  

 

4.  खचा तबश्लरे्णः पातलकाले र्सबर्ा कुल आम्न्द्िरक आर्बाट रु ४५४०८८८।८०- राजस्व बाुँडफाुँड र अनदुानबाट 
रु ३७८५५०१६४।४९--समेि रु ३८३०९१०५३।२९आभदानी िएकोमा चाल ुिफा  रु१२९२३६७७१।४३ 
र पूुँम्जगि िफा  रु २२४१९६९१०।४० समेि  रु ३५३४३३६८१।८३--खचा िएको छ । खचा मध्रे् 
आन्द्िररक आर्को कहस्सा १.२८प्रतिशि रहेको छ । र्सबर्ा पदातिकारी सतबिामा रु४७४२४९० खचा िएको 
छ जनु आन्द्िररक आर्को –१०४.४३प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राप्त िएको सबै अनदुान र राजस्व 
बाुँडफाुँडको रकमबाट -३३.७३प्रतिशि चाल ुर ---५८.५२---प्रतिशिमात्र पूुँम्जगि तनमााणमा खचा िएको देम्खन्द्छ 
। र्सबाट पातलकाहरुले तबकास तनमााण प्रर्ोजनमा न्द्र्नु खचा गरेको प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बकढ खचा िएको 
देम्खन्द्छ । प्रशासतनक खचा तनर्न्द्त्रण गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाुँडफाुँडको रकम अतिकरुपमा तबकास तनमााण 
प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
5.  अनदुान कफिाा दाम्खलाः तबतनर्ोजन ऐन २०७६ को दफा ४ (१२) मा सशिा,समपरुक र तबशेर् अनदुानको रकम 

असार मसान्द्िसभम खचा निइ बचि िएमा सभबम्न्द्िि कोर् िथा लेखा तनर्न्द्त्रक कार्ाालर् माफा ि  संम्घर् सम्ञ्चि 
कोर्मा कफिाा दाम्खला गनपुने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै प्रदेश नं २ को तबतनर्ोजन ऐन २०७६ को दफा 
४(१०)मा सशिा,समपरुक र तबशेर् अनदुानको रकम असार मसान्द्िसभम खचा निइ बचि िएमा सभबम्न्द्िि 
स्थातनर् िहले  प्रदेश  लेखा तनर्न्द्त्रक कार्ाालर् वा प्रदेश लेखा इकाइ कार्ालर् माफिा प्रदेश सम्ञ्चि कोर्मा 
कफिाा दाम्खला गनपुने व्र्वस्था छ । िर देहार् बमोम्जम  सशिा,समपरुक र तबशेर् अनदुानको रकम रु 
२७५३४५०३।४३ असार मसान्द्िसभम खचा निई  मौज्दािमा रहेकःोले संघीर् सम्ञ्चि कोर्मा तमति २०७७।। 
मा रु दाम्खला िएकोले वाुँकक देम्खएको रु सभबम्न्द्िि तनकार्मा दाम्खला गनुापने रु 

 

अनदुान प्रदान गने 
तनकार् 

अनदुानको प्रकार प्राप्त रकम खचा रकम बाुँकी रकम 

संघीर् सरकार शसिा  १६७५३६००० १५३७९२३००।८६ १३७४३६९९।१४ 

 कवरे्श १७५००००० ८८०००००।०० ८७०००००।०० 

 समपरुक २५३००००० २२३८९१९५।७१ २९१०८०४।२९ 

प्रदेश सरकार शसिा  १००००००० ७८२०००० २१८०००० 

 कवरे्श ३०००००० ३०००००० ० 

प्रदेश सरकार समपरुक ४०००००० ४०००००० ० 

    २७५३४५०३।४३  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२७५३४५०३।
४३ 

 

6.  बैक कहसाब तमलान नगरेको– स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोम्जम स्थानीर् 
िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्द्त्रक कार्ाालर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि िएको 
ढाुँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोम्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको कहसाब तमलान कवबरण िर्ार 
गनुापनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको देहार्बमोम्जमको खािाको बैंक कहसाब तमलान कववरण िर्ार नगरेको 
कारण   आर्ाढ मसान्द्िको खािा अनसुार मौन्द्दाि देखीएको रु ४७२३९०९७।७१ र बैक अनसुार रु 
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१०४९४६५२७।२६ देम्खएकोले फरक पना गएकोलेरु५७७०७४३०।१६ बैंक कहसाब तमलान कववरण िर्ार 
गरी र्ककन गरीनपुदाछ ।. 

 तस.नं. खािाको नाम बैंक स्टेटमेण्ट अनसुार बाुँकी 
 ग २.१चालू खचा खािा- कवजोर वर्ा २२६८२६७५।७३ 
 ग २.३पूुँम्जगि खचा खािा- कवजोर वर्ा २९७९११८८।१८ 
 ग ४.१स्थानीर् िह सम्ञ्चि कोर् खािा ४३६६३५९३।३३ 
 ग ६ १  तबिाज्र् कोर् खािा ३५२१५३।०० 
 ग ७.२स्थानीर् िह प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् खािा १७९२१६०।६० 
 ग.५राजश्ज वाुँडफाड ३१६५४३६।७९ 
 ग.३ िरौटीखािा ३४९९३१९।७३ 
 जम्मा १०४९४६५२७।३६  

 

7.  राजश्व खािा सञ्चालनः नपेाल राि बैकको सरकारी कारोवार तनदेम्शका २०७६ बदुा ४.१ मा स्थातनर् िहले प्राप्त 
गने सबै प्रकार राजश्व,अनदुान िथा तबम्त्तर् ब्र्बस्था बापिको रकमहरु शरुुमा ग १ समहु अन्द्िरगि खािामा  
जभमा गनपुने उल्लेख छ। र्ी खािाहरुमा रकम जभमा गना तमल्ने िर खचा लेख्न नतमल्ने हदुा स्थातनर् िह 
सम्न्द्चिकोर् खािामा खािा सञ्चालकको संरू्क्त दस्िखिबाट बैक आदेश बमोम्जम ट्रान्द्सफर गररने ब्र्बस्था छ 
।नगरपातलकाले  तनदेम्शका बमोम्जम उल्लेम्खि खािाहरु नखोतल सबै रकम तसिै सम्ञ्चि कोर्मा दाम्खला गरेको 
छ । तनदेम्शका तबपररि तसिै सम्ञ्चि कोर्मा दाम्खला गना तमल्ने देम्खदैन । 

 

8.  खचा खािा सञ्चालनः नेपाल राि बेकको सरकारी कारोवार तनदेम्शका २०७६ बदुा ४.२ मा िएको ब्र्बस्था 
अनसुार स्थातनर् िहको  खचाको लागी कार्ासञ्चालन स्िरमा  खािा खोल्नपुदाा  बर्ािरी तनरन्द्िर चाल ु राखी 
आतथाक बर्ाको अन्द्त्र्मा शनु्द्र् गरर आगामी आतथाक बर्ाको लागी नतबकरण गरेर मात्र सञ्चालन गनपुदछा । सो 
प्रर्ोजनको लागी जोर बर्ामा जोर र तबजोर बर्ाको  तबजोर अलग अलग खािा खोल्नपुने उल्लेख छ । जनु 
आतथाक बर्ाको लागी खोतलएको खचा खािा हो सो आतथाक बर्ाको लागी  सो खािामा संम्ञ्चि कोर्बाट बजेट 
अनसुार चौमातसक रुपमा ट्रान्द्सफर गरी प्राप्त तनकासा रकम,कारणबस पेश्की प्रदान गरीएको रकम वा अन्द्र् रकम 
कफिाा हनु आएका रकम आतथाक बर्ा नसककदै त्र्स्िो रकम  खािामा जभमा गना सककनेछ । चाल ुआ।ब।को 
आर्ाढ मसान्द्िमा र्स्िा खािाहरुमा बाकी रहेको रकममध्रे् सशिा,समपरुक र तबशेर् अनदुान को   प्राप्त रकम 
सभबम्न्द्िि सरकारलाइ कफिाा गना चेक जारी गनपुछा िन ेसमातनकरण ,राजश्व बाडफाड , आन्द्िररक श्रोि र ऋण 
रकम िए सम्ञ्चि कोर्मा कफिाा  पठाउनपुने ब्र्बस्था छ । त्र्स्िै आतथाक बर्ाको अन्द्त्र्मा िकु्तानी ददन बाकी 
चेकहरु म.ले.प.फा.नं.२२० िरी सभबम्न्द्िि बैःंकलाइ श्रावण ३ गिे तित्र उपलब्ि गराइ श्राबण ३० तित्र साटी 
बाकी रहेको रकम सम्ञ्चिकोर् दाम्खला गनपुने  उल्लेख छ । सो ब्र्बस्था बमोम्जमनगरपातलकाले 
कार्ासञ्चालनस्िरका खािाहरु खोतल सञ्चालन गरेको देम्खएन । सरकारी कारोवार गदाा नेपाल राि बैकको 
सरकारी कारोवार तनदेम्शका पालना गररनपुदाछ । 

 

9.  संसोतिि लेखा ढाुँचामा कवद्यतुिर् लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदनः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा७६ मा 
िोककएको ढाुँचामा आतथाक कारोवारको लेखाङ्कन गरी नपेाल सावाजतनक क्षेत्र लेखामान NEPSAS अनसुार 
प्रतिवेदन गनुा पदाछ । महालेखा तनर्न्द्त्रक कार्ाालर्ले उपलब्ि गराएको स्थानीर् सम्ञ्चि कोर् व्र्वस्थापन 
प्रणाली SUTRA सफ्टवेर्र प्रर्ोग गरी  म्स्वकृि लेखा ढाचामा पणुा रुपमा कवद्यतुिर् लेखाङ्कन  गरेको देम्खएन । 
साथै देहार् म.ले.प. फारामहरुको प्रर्ोग गरी एकीकृि आतथाक संकेि िथा वगीकरण र व्र्ाख्र्ा, २०७४ अनसुार 
आतथाक कारोवारको लेखाङ्कन गरेको  समेि पाईएन । म्स्वकृि लेखा ढाचामा लेखा राखी नेपाल सावाजतनक क्षेत्र 
लेखामान अनसुार आतथाक कववरण िथा प्रतिवेदन िर्ार गरीनपुदाछ । 

तबबरण म.ले.प.फा.नं. कैकफर्ि 

करदािाको लगि १११ 
 

राजश्व आभदानीको दैतनक बैक िौचर प्राप्त गौश्वरा खािा १०६ 
 

राजश्को बैक कहसाब तमलान तबबरण १०९ 
 

बैक कहसाब तमलान तबबरण २१२ 
 

िकु्तानी ददन बाकी चेकको तबबरण २२० 
 

िकु्तानी ददन बाकीको खािा िथा कच्चावारी २२१ 
 

प्राप्र् रकमको मास्केवारी २२२ 
 

सन्द्िलुन पररक्षण २२५ 
 

खचाको माम्शक बाडफाड िथा नगद र्ोजना ३०३ 
 

बजेट रकमान्द्िर÷कार्ाक्रम संसोिनको तबबरण ३०४ 
 

बस्ि ुिथा तनमााणको खररद र्ोजना ३११ 
 

परामशा सेवाको  खररद र्ोजना ३१२ 
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ममाि सभिार िथा संरक्षण अतिलेख खािा ४१५ 
 

घर जग्गाको लगि ककिाब ४१७ 
 

आइटमवाइज कार्ा अतिलेख खािा ५०५ 
 

ठेक्का सभबम्न्द्िि गौश्बरा लगि ५०७ 
 

तबद्यतुिर् प्रणाली प्रर्ोगकिााको तबबरण,पररबिान,र स्थगन 
अतिलेख 

९०२ 
 

डाटाब्र्ाकअप प्रमाम्णकरण फारम ९०३ 
 

रतसद तनर्न्द्त्रण खािा ९०४ 
 

सवारी सािन र मेम्शन प्रर्ोगको लगबकु ९०५ 
 

कमाचारीको दस्िखि नमनुा फारम ९१० 
 

  
10.  आन्द्िररक तनर्न्द्त्रण प्रणालीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोम्जम आन्द्िररक तनर्न्द्त्रण 

प्रणाली िर्ार गरर लाग ु गनुापनेमा लाग ु गरेको पाईएन। र्स सभवन्द्िमा देम्खएका अन्द्र् व्र्होराहरु िपम्शल 
वमोम्जम रहेका छन ।  
• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेत्रतित्रको आिारििु िथर्ांक 

संकलन, अतिलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापने सो गरेको पाईएन ।  
• पातलकाले २०७६।७७ को अवतिमा िएको आफ्नो आतथाक कारोवारको अनसुचुी २११ वमोम्जम ढाुँचामा 

वाकर्ाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोम्जम एक आतथाक वर्ामा खचा हनु नसकी बाुँकी 
रहेको रकम आतथाक वर्ाको अन्द्िमा स्थानीर्िहको संम्चिकोर्मा ट्रन्द्सफर गनुापनामा आतथाक वर्ा समाप्त 
िएपिात्पतन चाल ुखचा खािामा रु.२२६८२६७५।७३ पजुीगि खचा खािामा रु२९७९११८८।१८ मौज्दाि 
रहेको पाईर्ो । 

• पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वर्ा संचातलि 
कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्द्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वाकर्ाक कार्ाक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार 
गरेको पाईएन।  

• कार्ाालर्को शे्रष्िा र वैक कवचको कहसाव फरक परे वा नपरेको सभवन्द्िमा वैक कहसाव तमलान कववरण 
िर्ार नगरेको कारण कहसाव तमलान िए निएको सभवन्द्िमा र्ककन गना सककएन । 

• राजस्व संकलन सभबन्द्िमा सचुना प्रतबतिको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैककङ्ग प्रणाली माफा ि गने गरेको 
देम्खएन । 

• अन्द्िर सरकारी कवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४को दफा१७ बमोम्जम मध्र्कालीन खचा संरचना िर्ार 
गनुापनेमा पातलकाले सो बमोम्जम मध्र्कालीन खचाको संरचना िर्ारगरेको पाईएन ।  

• स्थानीर्सरकारसंचालनऐन, २०७४कोदफा७१मा गाउपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो अतिकारक्षेत्रतित्रका 
कवर्र्मा स्थानीर्स्िरको कवकासका लातग आवतिक, वाकर्ाक, रणनीतिगि कवर्र् क्षेत्रगि मध्र्कालीन िथा 
दीघाकालीन कवकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ाान्द्वर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

• स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेत्रमा कार्ाान्द्वर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लरे्ण गरी सभिाब्र् आर्ोजनाको बैंक खडा 
गरेको देम्खएन । 

• ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाान्द्वर्न गने सन्द्दिामा लक्ष्र्लाई आन्द्िररकीकरण गने र 
मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोकक मलु्र्ाङ्कन गने कार्ा िएको देम्खएन । 

• स्थानीर्सरकारसंचालनऐन, २०७४कोदफा६५, ६६र६७माक्रमशःस्थानीर्राजश्वपरामशासतमति, 

स्रोिअनमुानरबजेटसीमातनिाारणसतमतिरबजेटिथाकार्ाक्रमिजुामासतमतिरहनेव्र्वस्था गरेकोमा पातलकाले उक्त 
सतमतिगठनगरेकोपाईएन। 

• पातलकाले म्जन्द्सी सामानको एकीकृि कववरण िथा सहार्क म्जन्द्सी खािा अध्र्ावतिक नगरी वडा कार्ाालर् 
िथा कवतिन्न संघ संस्थालाई कविरण गरेको पाईर्ो । 

• वडा कार्ाालर्मा रहेका म्जन्द्सी सामान सकहिको अतिलेख देम्खन े गरी पातलकाको मूल म्जन्द्सी खािा 
अध्र्ावतिक गरेको पाईएन । 

• म्जन्द्सी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख िए अनसुार कवतिन्न मालसामान ममाि िथा तललाम गनुा पनेमा गरेको 
पाईएन ।  

• मलु्र् अतिवृकद्ध कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सभझौिा र कर िकु्तानीको जानाकारी 
सभवम्न्द्िि आन्द्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वर्ाको अन्द्िमा मात्र ददएको िथा इ टीतडएस 
नगरेको पाइर्ो। 
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• कुन ैरकमको िकु्तानी ददुँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाुँच गरी रतसद कवल िपााइहरुमा तसलतसलेवार नभवर 
राम्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले िकु्तानी िएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी 
प्रमाम्णि गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वाकर्ाक खररद र्ोजना 
िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोम्जम आतथाक वर्ा शरुु हनुिुन्द्दा पन्द्र ददन अगाबै 
पातलकाले आफ्नो क्षेत्रतित्रको तनमााण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, िाडा िथा अन्द्र् महशलुको स्थानीर् न्द्र्नुिम 
दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको कवस्ििृ कववरण देम्खने गरी ठेक्का अतिलेख खािा र कम्न्द्टन्द्जेन्द्सी खािा राखेको पाईएन। 

• स्थानीर् िहले तनमााण व्र्वसार्ी िथा उपिोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराएकोमा तनमााण कार्ामा प्रर्ोग हनु े
सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजतनक खररद तनर्मावली वनाई लाग ु
गना सक्ने व्र्वस्था िएकोमा सावाजतनक खररद तनर्मावली वनाएको पाईएन ।  

• सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वर्ा कार्ासभपन्न िएका आर्ोजना िथा 
कार्ाक्रमहरु उपिोक्ता सतमतिलाई हस्िान्द्िरण गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्थादिााऐन, 

२०३४दफा३पातलकाबाटसंचालनिएकाकवतिन्नर्ोजनातनमााणकार्ागनासभझौिागठनगरेकाउपिोक्तासतमतिऐनकोउ
क्तव्र्वस्थाअनसुारमान्द्र्िाप्राप्तहनुेगरीदिाागरेकोपाइएन। 

• पातलकाले आर्ोजना।कार्ाक्रम छनौट गदाा उपिोक्ता सतमतिको िपाmबाट नगद लागि सहिातगिा जटु्ने 
आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने,मासो नगरेको र लागि सहिातगिा सकहिका लागि अनमुान िर्ार गरेको 
देम्खएन । 

• सञ्चातलिर्ोजनाकोसूचनापाटीमाआर्–व्र्र्, 

अपेम्क्षिरवास्िकवकलािकासाथैउपिोक्ताकोर्ोगदानरकार्ासभपादनलगार्िकाकवर्र्मास्पष्टगरीसरोकारवालासकहिको
सावाजतनकसनुवुाईरसावाजतनकपरीक्षणलाईअतनवार्ागनुागराउनपुनेमाअतिकांशिःपालनािएकोपाईएन। 

• वािावरणको संरक्षणको एकककृि ददघाकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन ।शहरीकरण िैरहेका स्थानलाई 
मध्र्नजर राख्दै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पकहचान एबं कार्ार्ोजना िर्ार गरेको पाईएन ।  

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५  अनसुार नागररक वडापत्रमा उल्लेम्खि सेवाहरुको 
कार्ाान्द्वर्न म्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्द्त्र िर् गरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को वमोम्जम कमाचारीहरुको कार्ा कववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमोम्जम िलकव प्रतिवेदन पाररि गराएर मात्र िलव ित्ता 
िकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वर्ािरीमा िलब खचा लेखेको पाईर्ो । 

• संघीर् मातमला िथा सामान्द्र् प्रशासन मन्द्त्रालर्को 2073।12।25 को पररपत्र अनसुार र्स पातलकामा 
समाकहि िएका साकवकका गाुँउ कवकास सतमतिको नाममा रहेका पशे्की िथा वेरुजकुो लगि िर्ार गरेको 
पाईएन ।  

    िसथा पातलकाले आन्द्िररक तनर्न्द्त्रण प्रणालीलाई िोकीए बमोम्जम प्रिावकारी र कवश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह 
सदुृढ बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुने देम्खन्द्छ । 

11.  आन्द्िररकलेखापरीक्षण-स्थानीर्िहसंचालनऐन, २०७४कोदफा७७ (२) मा स्थानीर् िहले 
आतथाककारोबारकोतनर्तमििा, तमिव्र्कर्िा, कार्ादक्षिा र प्रिावकारीिाको आिारमा प्रत्रे्क चौमातसक समाप्त 
िएको एक मकहनातित्र आन्द्िररक लेखापरीक्षण गराउनपुने उल्लेखछ। र्स स्थानीर् िहले २०७६।७७ को 
आतथाक कारोबारको आन्द्िररक लेखापरीक्षण गराएकोछैन। िसथा काननुमा िोककए बमोम्जम आतथाक कारोबारको 
आन्द्िररक लेखापरीक्षण गराई आन्द्िररक तनर्न्द्त्रणप्र णालीलाई प्रिावकारी बनाउनेिफा  ध्र्ानददनपुदाछ। 

 

 • र्ोजना िजुामा, बजेट िथा कार्ाक्रम   
12.  बाकर्ाक बजेट म्स्वकृतिः– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोम्जम स्थानीर् िहले आगामी 

आतथाक वर्ाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान, सोकहऐनको दफा ६५,६६,६७ बमोम्जमको देहार् बमोम्जम प्रकृर्ापरु्ााइ 
कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई आर्ाढ १० गिेतित्र सिामा पेश गनुापने व्र्वस्था छ । आर्–व्र्र्को अनमुान 
साथ गि वर्ाको वास्िकवक आर्–व्र्र्, चाल ुआतथाक वर्ाको अम्न्द्िम सभममा हनुे आर्–व्र्र्को संशोतिि अनमुान 
िथा आगामी आतथाक वर्ाको र्ोजना िथा कार्ाक्रम र आर्–व्र्र्को अनमुातनि कववरण सिामा पेश गरर १५ 
ददनतित्र छलफल सभपन्न गरी आर्ाढ तित्र न ै पारीि गनुापने व्र्वस्था व्र्वस्था अनसुार   तमति २०७६।३  
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।१० गिे रु३० करोड १८ लाख ५७हजारको बजेट सिा समक्ष पशे गरी  तमति २०७६।३ ।१८ मा पाररि 
िएको छ। 

बजेट िर्ारी  चरण तनर्मको 
ब्र्
ब
स्था 

कार्ा िएको तमति सन्द्दिा काननु । कैकफर्ि 

स्थानीर् राजस्व परामशा सतमतिले राजस्व 
प्रक्षेपण गरी अनसूुची २ बमोम्जमको ढाुँचामा  
सभबम्न्द्िि िहको कार्ापातलकामापेशगरी सक्न ु
पने 

 

प्रत्र्ेक बर्ा 
पौर् १५ तित्र 

 स्थानीर् राजस्व परामशा सतमतिले 
राजस्व प्रक्षपेण गरी अनसूुची २ 
बमोम्जमको ढाुँचामा  सभबम्न्द्िि 
िहको कार्ापातलकामापेशगरी सक्न ु
पने 

स्रोि अनमुान िथा वजेट सीमा तनिाारण 
सतमतिले आगामी आतथाक वर्ाको लातग स्रोि 
अनमुानको आिारमा वजेटको कुल सीमा 
तनिाारण गने, 

प्रत्र्ेक वर्ाको 
बैशाख १० 
गिे तित्र 
सभपन्न 
गररसक्न ु

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ६६,स्थानीर् 
िहको वाकर्ाक र्ोजना िथा वजेट 
िजुामा ददग्दशान, २०७४को बदुा ६ 

वजेट िजुामा सतमतिले िर्ार गरेको वाकर्ाक 
वजेट िथा कार्ाक्रमको मस्र्ौदा अनसूुची५ 
बमोम्जमको ढाुँचामा  अध्र्क्षरप्रमखु माफा ि ्
कार्ापातलका समक्ष पेश गनुा पनेछ । वाकर्ाक 
वजेट िथा कार्ाक्रमको मस्र्ौदा पेश गदाा 
आतथाक कविेर्क अनसूुची६ बमोम्जमको 
ढाुँचामा र कवतनर्ोजन कविेर्क अनसूुची ७ 
बमोम्जमको ढाुँचामा समेि पेश गनुा पनेछ ।  

असार ५ गिे 
ति
त्र 

 स्थानीर् िहको वाकर्ाक र्ोजना िथा 
वजेट िजुामा ददग्दशान, २०७४को 
बदुा 6 

गाउुँ वा नगर कार्ापातलकाबाट स्वीकृि िएको 
वाकर्ाक वजेट िथा कार्ाक्रम उपाध्र्क्षवा 
उपप्रमखु वा  

तनजको असमथािामा कार्ापातलकाले िोकेको कार्ापातलकाको 
कुनै सदस्र् माफा ि   गाउुँ वा नगर सिामा 
प्रस्ििु गरी सक्न ुपनेछ 

असार १० 
गिेतित्र 

२०७६।३।१० स्थानीर्सरकारसञ्चालनऐन, 

२०७४कोदफा७१,स्थानीर् िहको 
वाकर्ाक र्ोजना िथा वजेट िजुामा 
ददग्दशान, २०७४ को बदुा 6 

कार्ापातलकाबाट  पेश िएको वजेट िथा 
कार्ाक्रम  सभबम्न्द्िि सिाले पाररि गररसक्न ु
पनेछ ।  

 

असार मसान्द्ि 
तित्र 

२०७६।३।१८ स्थानीर्सरकारसञ्चालनऐन, 

२०७४कोदफा७१ 

सिाले स्वीकृि गरेको वाकर्ाक वजेट िथा 
कार्ाक्रम  सवासािारणको जानकारीको लातग 
प्रकाम्शि गनुा पने छ । साथै सभबम्न्द्िि 
गाउुँपातलका वा गाुँउपातलकाको वेवसाईटमा 
समेि प्रकाशन गनुा पनेछ ।  

 

श्रावण १५ 
ति
त्र 

छैन स्थानीर् िहको वाकर्ाक र्ोजना िथा 
वजेट िजुामा ददग्दशान, २०७४को 
बदुा 6 

तनिाारीि  कार्ािातलका बमाम्जम उल्लेम्खि िःोककएका तनकार्ले वजेट िैर्ारी गने कार्ामा  सभलग्न निएको 
देम्खएकोले र्थाथा रुपमा बजेट िैर्ारी गना समस्र्ा देम्खएको छ ।   तनिाारीि  कार्ािातलका बमाम्जम  
िःोककएका  तनकार्ले  वजटे िैर्ारी  कार्ामा सःंभलग्न हनपुछा । 

13.  खचा गने अम्ख्िर्ारी र कार्ाकवतिःःस्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ वमोम्जम सिावाट वजटे 
स्वीकृि िएको साि ददन तित्र प्रमखु वा अध्र्क्षले प्रमखु प्रशासककर् अतिकृिलाई वजेट खचा गने अम्ख्िर्ारी 
प्रदान गने व्र्वस्था छ । प्रशासककर् अतिकृिले १५ ददन तित्र वडा सम्चव अतिकृि स्िरको िए कार्ाक्रम र 
वजेट सकहि प्रचतलि कानून वमोम्जम खचा गने अम्ख्िर्ारी ददनपुने व्र्वस्था छ । आतथाक वर्ा २०७६।७७ को 
आर् व्र्र्को प्रक्षेपण २०७६।३।१८सिावाट स्वीकृि िएको र  सिाबाट बजटे स्वीकृि िएको ७ ददन तित्र  
प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृिलाई बजेट खचा गने अम्ख्िर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था अन्द्िरगि  प्रमखुले 
२०७६।४।३मा प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृिलाई बजटे खचा गने अम्ख्िर्ारी प्रदान गरेको देम्खन्द्छ। 

बजेट कार्ाान्द्वर्न चरण तनर्मको ब्र्बस्था कार्ा िएको तमति सन्द्दिा काननु ।कैकफर्ि 

सिाबाट बजेट म्स्बकृि  िएको तमति असार मसान्द्ि 
तित्र 

२०७६।३।१८ स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७१ 

प्रमखु वा अध्र्क्षले प्रमखु प्रशासककर् अतिकृिलाई 
वजेट खचा गने अम्ख्िर्ारी प्रदान 

सिावाट वजेट 
स्वीकृि िएको 
साि ददन तित्र 

२०७६।७।३ स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७३ 
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प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृिले अनसूुची८बमोम्जमको 
ढाुँचामा कार्ाक्रम स्वीकृि गरी सभबम्न्द्िि 
कविागरमहाशाखार शाखारइकाइ प्रमखु र वडा 
सम्चवलाई तलम्खि रुपमा र्ोजना 
कार्ाान्द्वर्नकोम्जभमा ददनपुने 

अम्ख्िर्ारी प्राप्त 
िएको १५ 
ददनतित्र 

छैन स्थानीर् िहको वाकर्ाक र्ोजना 
िथा वजेट िजुामा ददग्दशान, 

२०७४को बदुा ६ 

सभबम्न्द्ििकविागरमहाशाखारशाखारएकाइ प्रमखु र 
वडा सम्चवले कार्ाक्रम कार्ाान्द्वर्नकोकार्ािातलका 
प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृि समक्ष पेश गनुा पनेछ 

र्ोजना 
कार्ाान्द्वर्नको 
म्जभमा प्राप्त िएको 
तमतिले ७ 
ददनतित्र 

छैन स्थानीर् िहको वाकर्ाक र्ोजना 
िथा वजेट िजुामा ददग्दशान, 

२०७४को बदुा ६ 

सबै कविागरमहाशाखारशाखारइकाइ प्रमखु र वडा 
सम्चवबाट प्राप्त कार्ार्ोजनालाई प्रमखु प्रशासकीर् 
अतिकृिले एकतत्रि गरी एकीकृिकार्ाान्द्वर्न 
कार्ार्ोजना कार्ापातलका समक्ष पेश गनुा पने 

 छैन स्थानीर् िहको वाकर्ाक र्ोजना 
िथा वजेट िजुामा ददग्दशान, 

२०७४को बदुा ६ 

नगरपातलका वा गाुँउपातलकाले आफ्नो  
वाकर्ाक खररद र्ोजनारगरुुर्ोजना स्वीकृि गरी सो 
अनरुुप खररद कार्ाको व्र्वस्थापन गनुापने 

आतथाक वर्ा शरुु 
िएको एक मकहना 
तित्र 

छैन स्थानीर् िहको वाकर्ाक र्ोजना 
िथा वजेट िजुामा ददग्दशान, 

२०७४को बदुा ६.१ 

तनिाारीि  कार्ाितलका बमाम्जम कार्ा नहदुा बजटे कार्ान्द्वर्नका चरणमा कढलाई हनु,े समर्मा सािन स्रोिको   
पररचालन नहनुे र खरीद िथा र्ोजना समर्मा कार्ान्द्वर्नमा नहनुे िइ अतथाक बर्ाको अन्द्िमा खचाको ब्र्िार 
बढ्ने र र्ोजना  कार्ान्द्वर्न बेलैमा निइ र्ोजनाहरुको  म्जभमेबारी पतछलो बर्ामा सने गरेको छ । तनिाारीि 
कार्ाितलका बमोम्जम कार्ा  गरीनपुदाछ । 

 
 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  
14.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोम्जम 

स्थानीर् िहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई ध्र्ानमा राखी 
कमाचारी समार्ोजन िएपतछ मात्र संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षणका आिारमा स्थानीर् िहमा संगठन संरचना 
कार्म हनुे व्र्वस्था छ।पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृिसकहि ५९जना दरबन्द्दी स्वीकृि रहेकोमा 
लेखापरीक्षण अवतिसभम ८जना पदपूिी िएको देम्खन्द्छ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त कववरण अनसुार कार्ा 
व्र्वस्थापनका दृकष्टकोणले महत्वपूणा मातनएका  प्रमखु प्रसासककर् अतिकृि तस.तड.,इ.अतिकृि,जनस्वास्थर् 
अतिकृिसकहि५१पदहरु ररक्त रहेका छन।्दरबन्द्दी बमोम्जम जनशम्क्तको पूणािा नहुुँदा कवर्र्गि कार्ाक्रम 
सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा पातलकाको समग्र कार्ासभपादनमा असर परेको म्स्थति छ।िसथा ररक्त पदहरु र्थाशक्र् 
तछटो पूतिा गरी सेवा प्रवाह प्रिावकारी बनाउनपुदाछ। 

 

15.  कमाचारीकरार– स्थानीर्सरकारसञ्चालनऐन, 

२०७४कोदफा८३मास्थानीर्िहलेआफ्नोअतिकारक्षेत्ररकार्ाबोझकोकवश्लरे्णगरीसंगठनिथाव्र्वस्थापनसिे
क्षणकोआिारमास्थार्ीप्रकृतिकोकामकोलातगिथासेवाकरारबाटतलईकमाचारीकोदरबन्द्दीप्रस्िावगनुापनेरअस्था
र्ीदरबन्द्दीसृजनागनानसककनेव्र्वस्थाछ।िरपातलकालेकवतिन्नपदमा३१जनाकमाचारीहरुकरारमा र डोर 
हाम्जर ७ जना राखीरु ७६१८७२०खचालेखेकोछ।  
    त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४कोदफा८३(८) वमोम्जमपातलकालेनगरप्रहरी, सवारीचालक, सर्श, 

कार्ाालर्सहर्ोगी, पलभबर, इलेक्टीतसर्न, चौककदार, मातल, 

बगैँचेलगार्िकापदमामात्रकरारवाटसेवातलनसककनेव्र्वस्थागरेकोछ।स्थानीर् िहले 
मातथउल्लेम्खिपदवाहेककोकवतिन्नइम्न्द्जतनर्र आइ टी अतमन  अहेब सहार्क कभप्र्टुर 
पदमाकरारतनर्मु्क्तगरीबर्ािरीिकु्तानीगरेकोले सो कार्ा तनर्तमि िएन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  न्द्र्ार्ीकसतमति– स्थानीर्सरकारसञ्चालनऐन, 

२०७४कोदफा४६देम्ख५३सभमअतिकारक्षेत्रिथान्द्र्ार्सभपादनप्रकक्रर्ाकोव्र्वस्थागरेकोछ।सतमतिमापरेकोउजरुीमध्रे्मे
लतमलापप्रकृतिकाआिारमाकवबाददिाा 
िएको३मकहनातित्रटुङ्गोलगाउनेव्र्वस्थाछ।िरलेखापरीक्षणकोक्रममाप्राप्तकववरणअनसुारगिबर्ाफछ्र्र्ौटवाकारबाहीककना
रागरीटुङ्गोलगाउनबाकी ७३रर्ोबर्ाथपिएको ३८गरीकुल १११कववाददिाािएकोमा १२वटामात्रफछ्र्र्ौटिई 
९९बाुँकीदेम्खन्द्छ।न्द्र्ार्सभपादनप्रकक्रर्ालाईऐनलेिोकेकोभर्ादतित्रफछ्र्र्ौटवाकारबाहीककनारागरीटुङ्गोलगाउनपुदाछ। 
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17.  सावाजतनक जग्गाको  संरक्षण स्थानीर् सरकार सन्द्चालन ऐनको दफा ९७ मा गाउपातलकाले आपm्नो क्षेत्रतित्रको 
सरकारी, सामदुाकर्क िथा सावाजतनक सभपम्त्त, आफ्नो कोर्बाट बनकेो, खररद िएको वा नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार, कुनै संस्था वा व्र्म्क्तले ददएको सभपम्त्त, ढल, नाला, पोखरी, िातमाक स्थल, पाटी, पौवा, घर, कुवा, िारा, इनार, 
गौचर, पानीघाट, तनकास, चोक, गल्ली, सडक, बाटो सडकको दार्ाुँबार्ााका रुख, आफ्नो स्वातमत्वमा रहेको िवन, 

जग्गा, पाका , उद्यान, चौिारो, बसपाका , वा अन्द्र् संरचना,  सभपम्त्तको अद्यावतिक अतिलेख राम्ख त्र्स्िा सभपम्त्तको 
रेखदेख, ममाि सभिार िथा अन्द्र् प्रबन्द्ि गनुापने व्र्वस्था रहेको देम्खएको छ । नगरपातलकाले त्र्स्िा सभपम्त्तको 
अद्यावतिक अतिलेख राम्ख रेखदेख, ममाि सभिार िथा अन्द्र् प्रबन्द्ि समेि गरेको देम्खएन ।साथै नगरपातलकामा 
रहेका सावाजतनक  जग्गाको  अद्यावतिक अतिलेख नराम्खएको िथा अनगुमन निएको  कारण समेिबाट 
सावाजतनक,पतिाको रुपमा रहेका जग्गाले ओगटेको क्षेत्रफल परैु सावदु रहे, नरहेको र   साबाजतनक िथा 
सामदुाकर्क सभपम्त्त बेचतबखन गना वा अरु कुन ैब्र्होराले हक हस्िानिरण  वा तलजमा ददए, नददएको  एककन   
िएन । 

 

18.  जग्गा उपर्ोग मापदण्ड– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमोम्जम स्थानीर् िहले ि–ूजोम्खम 
सभवेदनशीलिाका आिारमा जग्गाको उपर्ोग सभबन्द्िी मापदण्ड िोक्नपुने र त्र्स्िो मापदण्डको अतिनमा रही 
िोकेको क्षेत्रमा मात्र िवन तनमााण गना स्वीकृति ददन सक्न े व्र्वस्था छ । र्स पातलकाले जग्गाको उपर्ोग 
सभबन्द्िी मापदण्ड बनाई लागू गरेको देम्खएन । स्थानीर् िहले आफ्नो सबै क्षेत्र वा कुन ैक्षेत्र िोकी त्र्स्िो 
क्षेत्रमा बने्न िवनहरुको लातग जग्गा िथा िवनको प्रकृति, समान ढाुँचाको नमूना नक्सा िर्ार गना र सेवाग्राहीको 
लातग आफ्ना प्राकवतिक कमाचारीबाट नक्सा िर्ार गराई तनःशलु्क उपलव्ि गराउन ेव्र्वस्था रहेकोमा कार्ाान्द्वर्न 
िएको देम्खएन । जग्गाको उपर्ोग सभबन्द्िी मापदण्ड िोकी जग्गा िथा िवनको प्रकृतिबमोम्जम नक्सा िर्ार 
िथा स्वीकृतिको व्र्वस्था अपनाउन ुपदाछ । 

 

19.  राकिर् िवन संकहिा– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४३ बमोम्जम िवनको नक्सा पास गदाा 
नेपाल सरकारले तनिाारण गरे अनसुारको राकिर् िवन संकहिाको पालना गनुापने व्र्वस्था छ । राकिर् िवन 
संकहिाको अतिनमा रही थप मापदण्ड समेि बनाई लागू गना सक्ने व्र्वस्था छ । िवनसंकहिा पालनालाई 
पातलकाले कार्ाान्द्वर्नमा ल्र्ाएको छैन । िवन संकहिा कार्ाान्द्वर्न गना पातलकामा सािन र स्रोि नरहेको, 
सभबम्न्द्िि मन्द्त्रालर्ले संकहिा लागू गने सकक्रर्िा नदेखाएको, मापदण्ड कवपरीि िवन तनमााण िएको, नक्सा पास 
नगरी िवन तनमााण गरेको, सवासािारण जनिाले संकहिा पालना गनुािन्द्दा जररवाना तिना सहज मानकेो, िवन 
तडजाइन र तनमााणमा एकै प्राकवतिकको संलग्निा रही दोहोरो जाुँचको व्र्वस्था समेि नरहेको अवस्था छ । 
िवनको नक्सा पास गदाा िवन संकहिाको पालना गनुापदाछ । 

 

20.  
\सशुासन ऐन िथा सूचनाको हक कार्ान्द्वर्न अवस्था सूचनाको हकसभबन्द्िी ऐन, २०६४ मा सावंजतनक तनकार्ले 
आफ्नो तनकार्संग सभबम्न्द्िि कवतिन्न सूचनाहरु प्रकाशन गनुुंपने व्र्वस्थाका साथै, सशुासन (व्र्वस्थापन िथा 
सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा  सरकारी तनकार्ले आफूले एक आतथुंक वर्ुंिरी सञ्चालन गरेका कार्ुंक्रम, सभपादन 
गरेका काम र प्रगति िथा लागि लगार्िका कवर्र्हरु समावेश गरी वाकर्ुंक प्रतिवेदन िर्ार गनुुंपने प्राविान 
रहेकोछ । कर् प्राविान अनसुार  नगरपालीकाले आ.व. २०७६÷७७ मा गरेका कार्ाहरु समेटेर वाकर्ाक प्रतिवेदन 
िर्ार गरी प्रकाशन गरेको र देहार् तबर्र् वेिसाइडमा अपलोड गरेको छैन । 

तबबरण वेिसाइडमा अपलोड सन्द्दिा कानून 

कार्ालर्को प्रगति िथा उपलम्ब्िहरु अपलोड निएको सरकारी तनकार्को बेिसाइड तनमााण िथा 
ब्र्बस्थापन तनदेम्शकाका २०६८को बदुा 
५(१) 

सिालेम्स्वकृिगरेकोबाकर्ाकबजेटिथाकार्ाक्र
महरुम्स्वकृििएको१५ददनतित्रवेिसाइडमा
अपलोडिएको 

अपलोडनिएको स्थानीर्िहवाकर्ाकर्ोजनािथावजेटिजुामादद
ग्दशान, २०७४बदुा५।७।२ 

नगरपातलकाको िौगोतलक, सामाम्जक, 

आतथाक िथा पूवाािार लगार्िका क्षेत्रको 
र्थाथा म्स्थति देम्खने गरीबस्िगुि कववरण  
profile िर्ार वा  अद्यावतिक गरेको 

 िर्ारी िथा अपलोड निएको स्थानीर् िह वाकर्ाक र्ोजना िथा वजेट 
िजुामा ददग्दशान, २०७४ बदुा ८।२ 

सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, 

२०६४ बमोम्जम वाकर्ाक प्रतिवेदन 

 िर्ारी िथा अपलोड निएको सरकारी तनकार्को बेिसाइड तनमााण िथा 
ब्र्बस्थापन  तनदेम्शकाका  २०६८को 
बदुा ५(१) 

नगरपातलकाले आफ्नो आर् ब्र्र्को 
तबबरण  प्रत्र्ेक मकहनाको ७ गिेतित्र 
साबाजतनक गनुापने  ब्र्बस्था  

अपलोड निएको स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ 
को दफा७६ को उपदफा ४ 

खररद सभझौिाको तबबरण सकहिको 
सचुना सभझौिा िएको ३ ददन तित्र 

अपलोड निएको साका जतनक खररद तनर्मावली २०६४ 
को तनर्म १३७  
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21.  फोहोरमैला व्र्वस्थापनःः फोहरमैला व्र्वस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको व्र्वस्थापन गरी गाउुँ, 
नगर सफा राख्न ेम्जभमेवारी स्थानीर् िहको हनुे उल्लेख छ । स्थातनर्िहहरुले फोहोरमैला व्र्वस्थापनको लातग 
ल्र्ाण्डकफल साइटको दीघाकालीन व्र्वस्थापन र पूवाािार तनमााण िएको छैन ।फोहोरमैला व्र्वस्थापन सभबन्द्िमा 
उपर्कु्त प्रकवतिको अध्र्र्न अनसुन्द्िान गरी प्रकवति कवकासको कार्ा र “प्रदरु्कले शलु्क तिने”अविारणा लागू गरी 
दीगो व्र्वस्थापन गनुा पने देम्खन्द्छ । 

 

22.  फोहर व्र्वस्थापन आर्– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (ख) बमोम्जम नगरपातलकाले 
फोहर मैला व्र्वस्थापन गरे वापि सेवा शलु्क उठाउन ेव्र्वस्था छ । फोहर मैला व्र्वस्थापन ऐन, २०६८ को 
दफा १३ मा स्थानीर् तनकार्को अनमुति नतलई कसैले पतन फोहर मैला व्र्वस्थापन सभबन्द्िी काम गना वा 
गराउन नसक्ने व्र्वस्था र दफा १५ को उपदफा (१) बमोम्जम नीम्ज क्षेत्र वा सामदुाकर्क संस्थाबाट प्रतिपिाा 
गराई फोहर मैला व्र्वस्थापनको म्जभमा ददने व्र्वस्था छ िथा उपदफा २ (क) बमोम्जम फोहर व्र्वस्थापक 
छनोट गदाा स्थानीर् तनकार्लाई बझुाउन कबलु गरेको रकम र्ककन गनुापने व्र्वस्था छ ।नगरपातलका मा 
फोहर मैला व्र्वस्थापन गरे वापिको सेवा शलु्कको स्थातनर् िहलाइ बझुाउन ेव्र्वस्था गरेको पाइएन । 

 

 • करदस्िरुएवंआन्द्िररकआर्  
23.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर्सरकारसंचालनऐन, २०७४कोदफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृि सभपम्त्त 

कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल कवरौटी शलु्क उठाउन ेव्र्वस्था रहेको छ । 
पातलका तित्र रहेका करदािाहरुको अतिलेख व्र्वम्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मात्र कर एवं 
शलु्क बझुी पररपाटी रहेकोले उम्ल्लम्खि असलुी र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था देम्खएन ।िसथा आफ्नो क्षेत्रतित्र 
करदािाको अतिलेख अद्यावतिक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

24.  तबज्ञापन करः २ नंवर प्रदेश आतथाक ऐन २०७६ को दफा दफा ५ मा प्रदेश तित्र राम्खन े
होतडङबोडा,साइनबोडा,ब्र्ानर,ट्राइतिजन बोडा,ग्लो बोडा,तडम्जटल बोडा,स्टल, िािकुो फे्रम वा कुन ै स्थानमा लगाउन े
लेखे वा तबद्यतुिर् िरंग प्रर्ोग गररएको प्रचार सामातग्र गररएको तबज्ञापनमा स्थातनर् िहले तनिाारण गरे बमोम्जम 
नगरपातलकाले संकलन गरी चातलस प्रतिशि प्रदेश सम्ञ्चि कोर्मा दाम्खला गनपुने ब्र्बस्था छ । 
आतथाकवर्ा२०७६।७७मानगरपातलकालेर्स्िाप्रकारकाकूनपैतनकरसंकलनगरेकोनपाईएकोलेआफ्नोक्षेत्रतित्रवाटउठ्नपु
ने तबज्ञापनकरएककनगररअसलुगनुापदाछ। 

 

25.  राजश्वअतिलेखःआतथाककार्ातबतिऐन, 

२०५५कोपररच्छेद४दफा१२र१३लेराजस्वकोअतिलेखअध्र्ावतिकगरीसोकोलेखापरीक्षणगराउनेम्जभमेवारीकार्ाालर्प्रमु
खकोहनुेव्र्वस्थारहेकोछ।र्सकार्ाालर्लेआ.व०७६।७७माम.ले.प .फा.नं .
२३र१०८कोप्रर्ोगगनुापनेमाप्रर्ोगगरेकोदेम्खएन । जसले गदाा कति राजस्व पाप्त िएको हो एककन गना सककएन 
।  

 

26.  पोखरीको आर्ः -  नगरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतित्रमा रहेका साबाजतनक पोखरीको लगि अद्याबतिक गरी राख्नपुने, 
र ति पोखरीको उम्चि संरक्षण गरी माछापालन ठेक्काबाट नगरपातलकाको आर्आजानको श्रोि बढाउनपुनेमा 
हालसभम साबाजतनक पोखरीको लगि अद्याबतिक नगरेको, साबाजतनक पोखरीको माछापालनबाट आर्आजान 
निएको अबस्था छ । 

 

27.  पेस्की –सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(५) र आतथाक कार्ाकवति तनर्मावली, २०६४ को 
तनर्म ७४ र ७९ बमोम्जम पेस्की तलन े र कार्ाकवति अपनाई िोककएबमोम्जम फछ्र्र्ौट गने व्र्वस्था छ। 
तनभनानसुार पेश्की गएको रकम आतथाक वर्ाको अन्द्त्र्सभम फछ्र्र्ौट निई वाकंी रहेको देम्खएकोले  तनर्मावली 
अनसुार फछ्र्र्ौट गनुापने देम्खएको रु 

=== 

तमति पेश्की तलनेको नाम वापि भर्ादननाघेको 
पेश्की रकम 

भर्ादनाघेक 
पेश्की रकम 

०७६।८।१ रंम्जिा कुमारी तसंह माि ृ िथा नवम्शश ु कार्ाक्रम 
अन्द्िरगिका आमा सरुक्षा िथा  
न्द्र्ानो झोला  कविरण आदद 

 ८४०० 

०७६।१०।२९ चन्द्देश्वर साह  प्रारमतिक कक्षा तसकाइ िथा 
समावेम्श म्शक्षा कार्ाक्रम 

 ६०००० 

०७७।३।९ रंम्जिा कुमारी तसंह माि ृ िथा नवम्शश ु कार्ाक्रम 
अन्द्िरगिका आमा सरुक्षा िथा  
न्द्र्ानो झोला  कविरण आदद 

 १००००० 

०७७।३।२५ चन्द्देश्वर साह  प्रारमतिक कक्षा तसकाइ िथा  ५०००० 

 

 

 

 

 

११०२६४०
० 
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समावेम्श म्शक्षा कार्ाक्रम 
०७७।३।३१ चन्द्देश्वर साह कोतिड १९ वाट िएको शैम्क्षक 

क्षति न्द्र्तनकरण िथा कवद्यातथाको 
तसकाई  

 ३००००० 

०७७।३।१५ कमल कन्द्सट्रकस्न पिौरा रौिहट सरस्विी आ तब एनेक्स िवन  १३००००० 
०७६।६।१३ मदन साह मस्लनद िथा कार्ाालर् सामाग्री   ५००० 
०७६।०७।८ रािेकृष्ण तमश्र अन्द्र् संस्था सहर्ािा तबिरण  ५०००० 
०७६।०८।०१ तनराजन वढुाथोकक सावारी सािन ममाि खचा  ५०००० 
०७६।०९।२३ नरेश साह  िातमाक िथा सांस्कृतिक संस्था 

साहर्ािा  
 ७००००० 

०७७।१।३० साह तनमााण सेवा प्रा तल गभहररर्ा मौलापरु सोनरतनर्ा 
सडक कालो पते्र 
गने  

 ३८०३००० 

०७७।१।३० साह ुकन्द्स्ट्रक्सन  सरस्वति आ कव को िवन 
तनमााण 

 ४६००००० 

 जभमा   ११०२६४००  
 नगरपातलका पमु्जगि(समातनकरण)  
28.  तबद्यतुिर् खररद प्रणालीको प्रगोगःतबद्यतुिर् खररद प्रणाली सञ्चालन तनदेम्शका २०७४ को बदुा ३५ मा साबाजतनक 

तनकार्ले आबश्र्क ठानमेा जति सकैु रकमको खररद कार्ा तबद्यतुिर् खररद प्रणालीको मात्र प्रर्ोग गरेर मात्र गना 
सक्न,े साठीलाख रुपैर्ा िन्द्दा बढी रकमको तनमााण कार्ा गदाा  तबद्यतुिर् खररद प्रणालीको समेि प्रर्ोग गनपुने 
िर तबस लाख रुपैर्ा वा सो िन्द्दा बकढको परामशा  सेवा,दइु करोड रुपैर्ा िन्द्दा बकढको तनमााण कार्ा िथा 
साठीलाख  रुपैर्ा िन्द्दा बकढको मालसामान खररद गदाा  अतनबार्ा रुपमा तबद्यतुिर् खररद प्रणालीको  प्रर्ोगबाट 
मात्र गनपुने ब्र्बस्था छ ।नगरपातलकाले उक्त तनदेम्शकामा िएको ब्र्बस्था अनसुार तबद्यतुिर् खररद प्रणालीको  
प्रर्ोग गरी खररद कार्ा गरेको देम्खएन । तनदेम्शका  बमोम्जम तबदतुिर् खररद प्रणाली प्रर्ोग गरी खररद कार्ा 
गररनपुदाछ । 

 

 

29.  अनगुमनसपुररबेक्षणःस्थातनर्सरकारसंचालनऐन२०७५कोदफा१६ (ख) 
५माउपप्रमखुवाउपाध्र्क्षलेर्ोजनािथाकार्क्रमकोअनगुमनसपुररबेक्षणगरीसोकोप्रतिबेदनबैठकमापेशगनेर (ग) 
२मावडाबाटकार्ान्द्वर्नहनुेर्ोजनािथाकार्ाक्रमकार्ाान्द्वर्नगनेगराउनेसोकोअनगुमनिथाआवतिकसतमक्षागनेगराउनेब्र्व
स्थाछ। उप प्रमखुले अनगुमन गरेको र्ोजना र अनगुमन सतमतिले अनगुमन गरेका र्ोजनाहरुको  अनगुमन 
िएपनी अनगुमन प्रतिबेदन बैठकमा पशे गरीसतमक्षागनेगरेको देम्खएन 
।नगरपातलकाद्धरासंचातलिर्ोजनािथाकार्ाक्रमकोस्थातनर्सरकारसंचालनऐन२०७४माउल्लेखिएकोब्र्वस्थाबमोम्जमअ
नगुमनिथासपुररबेक्षणगरीप्रतिबेदनबैठकमापेशगनेर आवतिकसतमक्षागनेगराउने गनुापदाछ ।अि र्ोजना  संचालन िई 
सभपन्न िएको अनगुमनसपुररबेक्षणगरी  आवतिकसतमक्षानिएका केही उदाहरण तनभन छन । 

गो.िौ.न बजेट म्शर्ाक र्ोजनाको नाम खचा  रकम 

७४।२०७७।३।१० नगरपातलका पमु्जगि रामजानकी मठको भबन भभभत सुधार उ स ८२६६०१ 

९६।२०७७।३।२५ नगरपातलका पमु्जगि रामजानकी मठको भबन भभभत सुधार उ स १२३३६१।४३ 

७८।२०७७।३।१५ नगरपातलका पमु्जगि सामदुाकर्क िबन तनमााण उपिोक्ता सतमति ८ 
रौिहट 

२२००२९६।९९ 

१३५।२०७७।३।३१ नगरपातलका पमु्जगि सामदुाकर्क िबन तनमााण उपिोक्ता सतमति ८ 
रौिहट 

११९९७०३।०१ 

७७।२०७७।३।२५ नगरपातलका पमु्जगि वडा कार्ालर् सकहिको सामदुाकर्क िबन 
तनमााण तनमााण  उ स 

१८९३५९२।५२ 

 

 

30.  खचाको तबल िरपाईःआतथाक कार्ाकवति तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३ ) मा खचाको तबल िरपाई राम्ख  
लेखा राख्नपुने ब्र्बस्था छ । नगरपातलकाले देहार् तबद्यालर् िथा सस्थालाई  तनमााण िथा अन्द्र् कार्ा बापि  खचाको 
तबल िपााई नापी ककिाब  कार्ासभपन्न प्रतिबेदन नराम्ख तसिै  अनदुान ददएकोमा  खचाको तबल िपााई नापी ककिाब  
कार्ासभपन्न प्रतिबेदन पेश गनुापने रु 

ब उ म्श नं गो.िौ.न अनदुान ददएको संस्था  तबबरण खचा रकम 

नगरपातलका 
पमु्जगि 

३०।२०७६।१२।२
१ 

प्रा तब पिौरालाई अनदुान खचाको तबल िपााई 
नापी ककिाब  
कार्ासभपन्न प्रतिबेदन 
निएको 

 

 

५००००००।०० 

 

 

 

नगरपातलका 
पमु्जगि 

९१।२०७७।३।२३ जनजागरण केन्द्र नेपाललाई 
अनदुान 

पिौरा महादेब 
मम्न्द्दरको जग्गा खररद 

४०००००० 

नगरपातलका 
पमु्जगि 

९१।२०७७।३।२३ लम्क्ष्मतनर्ा प्रा तब लाई 
अनदुान 

खचाको तबल िपााई 
नापी ककिाब  
कार्ासभपन्न प्रतिबेदन 
निएको 

१५००००० 

 

 

 

 

 

२१०३२००
० 
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नगरपातलका 
पमु्जगि 

९३।२०७७।३।२४ आिारििु तबद्यालर् गमहरीर्ा 
पिौरालाई अनदुान 

खचाको तबल िपााई 
नापी ककिाब  
कार्ासभपन्न प्रतिबेदन 
निएको 

११४०००० 

नगरपातलका 
पमु्जगि 

१३७।२०७७।३।३
१ 

मिेम्श मकहला उथथान केन्द्र 
लाई अनदुान 

राहि तबिरण  खचाको 
तबल िपााई निएको 

३९२००० 

नगरपातलका 
पमु्जगि 

१४०।२०७७।३।३
१ 

प्रा तब पिौरालाई अनदुान खचाको तबल िपााई 
नापी ककिाब  
कार्ासभपन्न प्रतिबेदन 
निएको 

 

३०००००० 

प्रदेश सशिा ९।२०७७।२।३० प्रा तब पिौरालाई अनदुान खचाको तबल िपााई 
नापी ककिाब  
कार्ासभपन्न प्रतिबेदन 
निएको 

२०००००० 

प्रदेश समपरुक १०।२०७७।३।३० प्रा तब पिौरालाई अनदुान खचाको तबल िपााई 
नापी ककिाब  
कार्ासभपन्न प्रतिबेदन 
निएको 

४०००००० 

   जभमा २१०३२०००  
31.  जडान िथा मलु्र्ाङ्कनःखररद गरर जडान हनु े प्रकृतिका सामान िथा सावाजतनक तनमााण कार्ाको फल्डमा कार्ा 

िएको नाप जाुँच गरी नाकप ककिावमा अतिलेख राम्ख सो आिारमा िकु्तातन गनुापदाछ । नगरपातलकाले देहार् 
प्रकृतिको जडान हनु ेसमानको समान खररदको आिारमा िकु्तातन िएकोले जडान िथा नाप जाुँच िएको प्रमाण 
पेश गनुापने  रु 

 

गो िौ नं आपिुाक तबबरण खचा रकम 

    

१३६।२०७७।३।३१ स्वम्स्िका सप्लार्र र गौरब 
ईभपेक्स 

खानेपातन हैण्ड पाईप खरीद र 
जडान 

२८३८०९ 

१०।२०७६।९।२८ साह ुकन्द्ट्रक्सन बाढीबाट क्षेतिग्रस्ि सडकको  
ब्र्कहो लोडर खचा को नापी 
ककिाब निएको 

३३९००० 

  जभमा ६२२८०९  

 

 

 

 

 

६२२८०९ 

32.  करतबजक– मूल्र्अतिवृकद्धकरऐन, 

२०५२कोदफा१४बमोम्जममूल्र्अतिवृकद्धकरमादिाािएकाफमासुँगिोकीएकोढाुँचाकोकरवीजकतलईखररदगनुापनेव्र्वस्था
छ।िरनगरपातलकालेदेहार् उपिोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराउदा कार्ा मलु्र्ाङकन रकममा मअुकर समाबेश 
िएको  िर करवीजकबेगरदेहार् बमोम्जम उपिोक्ता सतमतिलाई मअुकर िकु्तानी ददएको देम्खएकोले असलु गनुापने 
रु. 

गोिौनं./तमति िकु्तानी पाउनेको  नाम मअुकर कर रकम 

१४।२०७६।१०।१२ सेन्द्सर बम्त्त जडान उ स १३४९०४ 

४४।२०७७।११।२३ परुािम्त्वक महादेब मम्न्द्दर तनमााण उ स ५८७६९९ 

 जभमा ७२२६०३  

 

 

 

 

 

७२२६०३ 

 

33.  बकढ िकु्तानीः आतथाक कार्ाकवति तनर्मावली 2064 को तनर्म 36(8) मा कुनै रकमको िकु्तानी दददा ररि पगेु 
वा नपगेुको जाुँच गनुा पनेछ िने्न व्र्वस्था िएकोमा नगरपातलकाले देहार् संचातलि र्ोजनाको रकम  
उपिोक्तालाई िकु्तानी गदाा र्थाथा नाप जाचको काम िन्द्दा बढी िक्तानी खचा गरेको देम्खएकोले असलु गनुा पने 
रु. 

ब उ म्श नं गोिौनं./तमति उपिोक्ता सतमतिको 
नाम 

मलु्र्ाङकन रकम िकु्तानी खचा 
रकम 

कैकफर्ि 

नगरपातलका 
पमु्जगि 

९९।२०७७।३।२८ मौलापरु पोतलटेक्नीक 
ईम्न्द्टच्र्टु िबन तनमााण 
उ स 

७५०३४७५।०१ मध्र्े 
नगरपातलकाले ब्र्होन े
कन्द्टीजेन्द्सी समेि हनुे खचा 
६७५३९३९।१२ 

२६८२९४२ ११६ िौचरको 
कहसाब तमलान 
समेि 

नगरपातलका 
पमु्जगि 

११७।२०७७।३।३० मौलापरु पोतलटेक्नीक 
ईम्न्द्टच्र्टु िबन तनमााण 
उ स 

 १२६७०५७।८
२ 

 

प्रदेश सरकार 
तबशेर् 

२।२०७७।२।११ मौलापरु पोतलटेक्नीक 
ईम्न्द्टच्र्टु िबन तनमााण 
उ स 

 १९४७८८४।४
२ 

 

प्रदेश सरकार ८।२०७७।३।२८ मौलापरु पोतलटेक्नीक  १०५२११५।५  

 

 

 

 

६६९४९४।११ 
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तबशेर् ईम्न्द्टच्र्टु िबन तनमााण 
उ स 

८ 

  जभमा ६७५३९३९।१२ ६९४९९९९।७
८ 

१९६०६० 

नगरपातलका 
पमु्जगि 

१४२।२०७७।३।३१ वडा कार्ालर्को िबन 
तनमााण उ स  

२०३८५९७।९६  मध्र्े 
नगरपातलकाले ब्र्होन े 
खचा १६३०७१०।८५ 

२०३८५९५।९
६ 

४०७८८५।९६ 

नगरपातलका 
पमु्जगि 

१४।२०७६।१०।१२ सेन्द्सर बम्त्त जडान उ 
स 

११७२६०८ मध्र्े 
नगरपातलकाले ब्र्होन े 
खचा ११०७०५९।२३ 

११७२६०८ ६५५४९ 

     ६६९४९४।११  
34.  डीपीआरखचा –बजेट व्र्वस्था िई कार्ाान्द्वर्न हनु ेआर्ोजनाको मात्र गरुुर्ोजना डीपीआर लगार्िको अध्र्र्ि 

गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । र्स स्थानीर् िहलेर्ोबर्ास्वीकृि बाकर्ाककार्ाक्रमअनसुार 
देहार्बमोम्जमकोकार्ापरामशादािाबाटगराएकोमा प्रतिवेदन लेखापरीक्षणमा पेश िएको छैन । 

गोिौनं./तमति कार्ा कववरण परामशादािा खचा रकम अध्र्र्नबाट तनिाारण िएको आर्ोजनाको 
लागि 

२०१।२०७७।३
।३१ 

 २ सडक  
डीपीआर 

 

र्तुनक ईम्न्द्जतनर्रीङ 

१०००००० 

 

१३९।२०७७।३
।३१ 

२५ बेड अस्पिाल कृष्टल कन्द्सलटेन्द्ट प्र 
तल ९९८००० 

 

 जभमा:  १९९८००० 
 

 

र्स्िोअध्र्
र्नकार्ाग
राउुँदाला
ग्नेखचाको
लागिअनु
मानिर्ारग
दााकुनैआिा

रनतलईस्वीकृिबजेटबमोम्जमकैरकमखचागरेकोउपर्कु्तदेम्खएन।डी.पी.आर.िर्ारगदाानगरपातलकाकोप्राकवतिकजनशम्क्तप्र
र्ोगनगनााकोकारणस्पष्टगदैआगामीददनमाआगामीददनमानगरपातलकाकोप्राकवतिकजनशम्क्तबाटर्स्िोकार्ागराउनपुदाछ । 
साथै र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार िएका आर्ोजनाहरु कार्ाान्द्वर्नमा गएको समेि नदेम्खएकोले खचाको साथाकिा 
समेि देम्खएन । 

 

35.  जनश्रमदान– सावाजतनकखररदतनर्मावली, २०६४कोतनर्म९७(४) 
माउपिोक्तासतमतिवालािग्राहीसमदुार्लाईतनमााणकार्ाकोतबलिकु्तानीददुँदालागि अनमुानमा रहेको 
जनसहिागीिाकोअंशकट्टागरेरमात्रिकु्तानीददनपुनेव्र्वस्थाछ।नगरपातलकाले  उपिोक्तासतमतिवालािग्राहीसमदुार्बाट 
सबै ककतसमका कार्ा गराउदा अतनबार्ा २० प्रतिशि जनसहिागीिा  हनुपुने गरी िोकेको छ । 
जसअनसुारतनभनतनमााणकार्ागदााउपिोक्तासतमतिमाफा िगराउुँदाउपिोक्तासतमतिरपातलकालेबेहानेअंश िन्द्दा बढी 
उल्लेखगरीसभझौिािएकोदेम्खन्द्छ। पातलकालेबेहानेअंश ८० प्रतिशि िन्द्दा बढीिकु्तानीददनतमल्ने नदेम्खएकोले 
देहार्अनसुारको रकमअसूलहनुपुनेरु. 

गोिौनं./तमति उपिोक्ता सतमति र 
काम 

कार्ा सभपन्न 
रकम/मुल्याङकन 

रकम 

नगरपातलकाले 
व्र्होने रकम 

नगरपातलकाले 
िकु्तानी रकम 

असलु गनुापन े कैकफर्ि 

१४।२०७६।१०।१२ सेन्द्सर बम्त्त जडान  
उपिोक्तासतमति 

१०३७७०७ ८३०१६५ ९७२१५८ १४१९९३ मअुकर रकम र सभझौिा िन्द्दा 
बकढ िकु्तानी माथीबेरुजमुा 
उल्लेख िैसकोले मलु्र्ाङकन र 
िकु्तानी रकम घटेको 

४४।२०७७।११।२३ महादेब मम्न्द्दर 
तनमााण उ स 

४५२०५३४ ३६३६४२७ ४२६२३३१ ६२५९०४ मअुकर रकम  माथी बेरुजमुा 
उल्लेख िैसकोले  मलु्र्ाङकन र 
िकु्तानी रकम घटेको 

९९,११७,८,र २ मौलापरु 
पोतलटेक्नीक 
ईम्न्द्टच्र्टु िबन 
तनमााण उ स 

७५०३४७५।०१ ६००२७८० ६५५१३२१ ५४८५४१ कम्न्द्टन्द्जेन्द्सी र बकढ िकु्तानी  
माथी बेरुजमुा उल्लेख िैसकोले  
िकु्तानी रकम घटेको 

 जभमा    १३१६४३८ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१३१६४३८ 

36.  लागि अनमुानः  सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) मा सावाजतनक तनकार्ले एकलाख िन्द्दा बकढको 
मालसामान खररदको लातग लागि अनमुान िर्ार गरी ऐनको दफ ५क बमोम्जम स्वीकृि गनुापने व्र्वस्था छ । 
नगरपातलकाले र्स बर्ा गरेका देहार् खररदकोलागि अनमुान िर्ार गरी स्वीकृि गरेको नदेम्खएकोले ऐनको 
ब्र्बस्था बमोम्जम लागि अनमुान स्वीकृि गररनपुदाछ । 

गोश्वरा िौचर नंवर आपूतिाकिााको नाम मालसामानको तबबरण खचा रकम 

१११।२०७७।३।२९ साह मोबाईल सेन्द्टर मोबाईल सामसङु अल्ट्रा  १ 
थान 

१७८००० 

११२।२०७७।३।३० जकुपर्र टेक्नोलोम्ज पेरोल सफ्टबेर्र ४०११५० 

 



67 

 

   ५७९१५०।००  
37.  तबिरण िरपाई निएकोःआतथाक कार्ाकवति तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३ ) मा खचाको तबल िरपाई 

समेिको  लेखा राख्नपुने ब्र्बस्था िएकोमा  नगरपातलकाले गह ुिथा िानको तबउ देहार् बमोम्जम खररद गरेकोमा 
सभबम्न्द्िि ब्र्क्तीले बझुेको िरपाइ निएको रु 

गो िौ न खररद तबबरण तबिरण िरपाई बाुँकी 
परीमाण 

रकम 

१२।२०७६।१०।१२ रोकहि तबज िण्डार समेिबाटतबतिन्न 
जािका  २६३२० के जी गह ु रु 
१०९८०९०मा खररद 

१८४४५के जी गह ु ५०१ जनालाई 
तबिरण गरेको िरपाई पेश 

७८७५के 
म्ज  गहकुो 
िरपाई  पेश 
निएकोले 

३२८५५० 

५४।२०७७।१।२२ राकिर् िानबाली अनसुन्द्िान 
कार्ाक्रमबाट  ५००० के जी िानको 
तबउ रु ३२५००० मा खररद िएकोमा 

वडा न१ मा २३१* ३५ =८०९५ 

वडा न४ मा ६८* ३० = २०४० 

वडा न३ मा १७४* ३० =५२२० 

वडा न ६ मा ३२०* ३५ =११२०० 

-----------           ------------ 

७९३ जना   २६५५५ के जज 

७९३जनालाई २६५५५ केजी धान 
बबतरण भएको भरपाई पेश 

 

 

 

२८९८५ 
केजी िानको 
तबउकोको 
िरपाई पेश 
निएको 

 

 

 

११७८३२३।३३ 

५६।२०७७।१।३० क्षेतत्रर् अनसुन्द्िान केन्द्रबाट  २२०० 
के जी िानको तबउ रु १३७५०० मा 
खररद िएकोमा 

५९।२०७७।१।३० र्ादब एग्रो िेट कन्द्सना तबतिन्न िान 
३०००० के म्ज तबउ रु १२२०००० 
मा  खररद िएकोमा 

६०।२०७७।२।६ कृर्क रासाईतनक मलखाद तबज िण्डार 
र सामकुहक तबउ बृकद्ध कभपतन बाट 
९२१५ के म्ज तबतिन्न जािको िानको 
तबउ रु ५५९७४० मा खररद 

६९।२०७७।२।२५ मनोज तबज िण्डारबाट  ९१२५ के म्ज 
िानको तबउ रु ८२५७५० मा खररद 

    १५०६८७३।३३  

 

 

 

१५०६८७३।३३ 

38.   सामकुहक आबास तनमााणः सामकुहक आबास तनमााणको लागी नगरपातलकाले लम्क्षि बगाको पकहचान लािग्राकहको 
छनौटको आिार िथा तबति िर्ार गरी सामकुहक आवास तनमााण गनुापदाछ । नगरपातलकाले देहार् बमोम्जम 
सामकुहक आवास तनमााण गदाा  लम्क्षि बगाको पकहचान लािग्राकहको छनौटको आिार िथा तबति िर्ार नगरी  
बम्स्िमा सामकुहक आबास तनमााण गरेको पाईर्ो । 

गो िौ न तबबरण खचा रकम 

   

   

   

 

 

 

 नगरपातलका चाल ुराजश्व बाुँडफाड  
39.  राजश्वबाडफाुँडःराकिर्प्राकृतिकश्रोििथातबत्तआर्ोगलेआ.ब. 

२०७६।७७कोलागीसंम्घर्तबिाज्र्कोर्बाटस्थातनर्िहमातमति२०७५।११।२९माराजश्वबाडफाडबाटप्राप्तहनुेरकमको
उपर्ोगकोगदााराजश्वबाडफाडबाटप्राप्तहनुेरकममलुिसामाम्जकसेवारआतथाकसामाम्जकक्षेत्रमाउपर्ोगगने, 

प्रशासतनकखचाआफ्नोआन्द्िरीकआर्बाटब्र्बस्थापनगनेिरअत्र्ाबश्र्कप्रशासतनकखचाकोलागीआफ्नोआन्द्िरीकआर्अप
र्ााप्तिएकोअबस्थामामात्रककफार्िीरुपमाराजश्वबाडफाडकोरकमउपर्ोगगरीबाकीरकमतबकासतनमााणरसावाजतनकसेवामा
खचागनपुनेगरीबजेटतबतनर्ोजनगनपुनेगरीमागादशानगरेकोमानगरपातलकालेप्राप्तअनदुानरकममलुिसामाम्जकसेवा, 
तबकासतनमााणरसावाजतनकसेवामाकवतनर्ोजननगरीसवैरकमदैतनकप्रशासतनककार्ामाकवतनर्ोजनगरीखचागरेकोलेआन्द्िरीक
श्रोिबकृद्धगरीमागादशानबमोम्जमअनदुानकोखचागरीनपुछा। 

 

40.  पदातिकारी सकुविा – स्थानीर् िहका पदातिकारी िथा सदस्र्को सकुविा सभवन्द्िी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा 
स्थानीर् िहका पदातिकारी सदस्र् र सिाको सदस्र्ले आफुतनवााम्चि िई अनसूुची–२ बमोम्जम पद िथा 
गोपतनर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमतिमा मातसक सकुविा बापि पाउने व्र्वस्था 
गरेकोमा  सो सभबन्द्िमा मदु्दा परी सभमानीि सवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ कातिाक १ गिेबाट लागू हनु े
गरी उक्त काननु खारेज  गरेकोमा २ नभबर प्रदेश सरकारले  नर्ाुँ काननु बनाइ तमति २०७७।३।३१ मा 
राजपत्रमा  मा प्रकाशन गरेको  छ ।  स्थानीर् िहका पदातिकारी िथा सदस्र्को सकुविा सभवन्द्िी ऐन, २०७७  
लाग ुहनुिुन्द्दा पकहले र्स बर्ा २०७६ आम्श्वन सभमको  पदातिकारी िथा सदस्र्को  पाररश्रतमक सकुविामा  रु  
१९७४०००खचा लेखेको देम्खन्द्छ। 

 

41.  कानूनीसल्लाहकार– स्थानीर् िहका पदातिकारी िथा सदस्र्को सकुविा सभवन्द्िी ऐन, २०७५ र स्थानीर् िहका 
पदातिकारी िथा सदस्र्को सकुविा सभवन्द्िी ऐन, २०७७ 
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मार्सप्रदेशमास्थानीर्िहकाप्रमखुिथाउपप्रमखुलेस्वकीर्सम्चव।सल्लाहकारराख्नपाउनेव्र्वस्थागरेकोछैन।्त्र्सैगरीस्था
नीर्सरकारसंचालनऐन, २०७४कोदफा८३(८) मािोकीएकोिन्द्दाफरकपदमाकमाचारीपदपूिीगना 
नहनुेउल्लेखछ।िरनगरकानतुन सल्लाहकारकोरुपमातनर्कु्तगरीरु लेिकु्तानीगरेको अतनर्तमि देम्खएको रु. 

गो. िौ.नं.तमति  पद खचा  मकहना 

५१-०७६।९।२३ कानतुन सल्लाहकार १३००००  

१४०।०७७।२।२५ कानतुन सल्लाहकार १६२००० फाल्गनु -असार 

  २९२०००  
 

 

 

 

 

२९२००० 

 

42.  कमाचारीप्रोत्साहनित्ता -स्थानीर्सरकारसंचालनऐन२०७४कोदफा८६ (१) बमोम्जमस्थानीर्सेवागठन, 

संचालनव्र्वस्थापन, सेवाकाशिािथासकुविासभबम्न्द्िआिारििूतसद्धान्द्िरमापदण्डसंघीर्काननुबमोम्जमहनु,े दफा८६ (२) 
बमोम्जमस्थानीर्सेवाकोगठन, 

संचालनिथाव्र्वस्थापनसेवाकोशिािथासतुबिासभबम्न्द्िअन्द्र्व्र्वस्थास्थानीर्िहलेबनाएकोकाननुबमोम्जमहनुेव्र्वस्थाछ।
स्थानीर्िहलेकानूननबनाईर्ोबर्ारु २०७४५७प्रोत्साहनित्ताखचागरेकोकारणआतथाकव्र्र्िारबढ्नगएकोरु. 

 

 

 

 

 

 

 

२०७४५७ 

43.  वैदेम्शकभ्रमण— दैतनकभ्रमणित्तातनर्मावली, २०६४कोतनर्म३(५) 
अनसुारअन्द्र्त्रजनुसकैुकुरालेम्खएकोिएपतनपदातिकारीवाकमाचारीलेकवदेशभ्रमणगनुापदाानपेालसरकारमम्न्द्त्रपररर्दलेतनणार्
गनुापदाछ।र्सपातलकाकादेहाएकापदातिकारीिथाकमाचारीहरुकोबैदेम्शकभ्रमणमारु.१२९२७९खचािएको देम्खन्द्छ। 

तस.नं. बैदेम्शक भ्रमणमा जानेको पद र नाम भ्रमण गरेको देश िकु्तानी रकम 

१ प्र प्र अ तसककन्द्र प्रसाद साह थाईलैण्ड १२९२७९ 

र्सरीवैदेम्शकभ्रमाणमाखटाउुँदातनर्मउम्ल्लम्खि व्र्वस्थाअनसुारनेपालसरकारकोस्वीकृितलईएकोदेम्खएन। 

 

44.  ईन्द्िन खचाःः अथा मन्द्त्रालर्को कार्ासञ्चालन तनदेम्शका २०७५ को बदुा ७.१.१६ अनसुार सवारी सािन सकुविा 
पाउने पदातिकारीलाई तबम्शष्ठ शे्रम्ण १०० तल  माम्शक ईन्द्िन , ५तलटर तै्रमातसक रुपमा मोतबल बे्रक आर्ल 
सहसम्चबलाई ७० तल  माम्शक ईन्द्िन, ५ तलटर तै्रमातसक रुपमा मोतबल बे्रक आर्ल  र मोटरसाईकल  माम्शक 
१० तलटर पेट्रोल  ईन्द्िन सकुविा पाउने गरी मापदण्ड िर्ार गरेको छ ।नगरपातलकाले प्रचतलि काननु, आफ्नो 
आन्द्िररकआर्कोपररतितित्ररहीऔम्चत्र्िाकोआिार र कार्ाालर्को  कार्ाबोझको आिार समेि एककन गरी पदातिकारी 
िथा कमाचारीलाई सवारी सािनको लागी पाउने ईन्द्िन सकुविा सभवन्द्िमा मापदण्ड, कार्ाकवति बनाउन ुपनेमा,बनाएको 
छैन । सवारी सािनमा तडजल र पेट्रोलले चल्ने सवारी सािनको छुट्टाछुटै्ट अतिलेख राखी कुपन तसस्टमबाट इन्द्िन 
सकुविा उपलव्ि गराएको िएपतन र सवारी लकबकुको  अतनबार्ा व्र्वस्था पतन गरेको छैन । र्स वर्ा पदातिकारी  
र कार्ाालर् प्रर्ोजन गरी ईन्द्िन रु १४ लाख ९९ हजार ९ सर् ९९ रुपैर्ा खचा िएको छ । लगबकु बेगर 
इन्द्िन खचा समेि लेखेको देम्खएकोले इन्द्िन आबश्र्किाको र्थथािा नहनुे हदुा खचा मा तमिव्र्र्ीिा एबं 
तनर्न्द्त्रणािः्मक पद्धिी अवलभवन गरीएको नदेम्खदा उक्त खचामा तनर्न्द्त्रण हनुपुदाछ ।  

45.  घरिाडाः साबाम्जनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९४ को उपतनर्म ४ मा सावाजतनक तनकार्ले िाडामा 
तलने  घर जग्गाको िाडा तनिाारण गना म्जल्लामा  प्रमखु म्जल्ला अतिकारीको अध्र्क्षिामा  ५ सदस्र्ीर् िाडा 
तनिाारण सतमति रहने र सोकह तनर्मको  उपतनर्म ७ र ८ बमोम्जम सतमतिले घर जग्गाको िाडा तनिाारण गरेपतछ 
सावाजतनक तनकार्ले घर जग्गा िनी सग सभझौिा गरी घर जग्गा िाडामा तलनपुने ब्र्बस्था छ ।नगरपातलकाले  
िाडा तनिाारण सतमतिको तनणार् बेगर नगरपातलकाको कार्ाालर्, वडा कार्ाालर् लगार्ि तबतिन्न प्रर्ोजनको लागी 
तबगि बर्ादेम्ख प्रर्ोग हदैु आएको घरको र्स बर्ा रु १०१६०००िाडा खचा िकु्तानी िएको  छ । िाडा तनिाारण 
सतमतिले घर जग्गाको िाडा तनिाारण गरेपतछ मात्र घर िाडा  िकु्तानी गरीनपुदाछ ।  

46.  िलबी प्रतिबेदनःः–स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोम्जम स्थानीर् िह अन्द्िगािका कमाचारीहरूको 
बाकर्ाक िलबी प्रतिबेदन कार्ापातलकाबाट र तनजामति कमाचारीको िलवी प्रतिवेदन तनजामति सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा ७ ख(२) बमोम्जम म्जल्ला म्स्थि कोर् िथा लेखा तनर्न्द्त्रकको कार्ाालर् बाट पाररि गराई िलब खचा 
लेख्नपुने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ाालर्ले र्स वर्ा नगरपातलकाका सवै कमाचारीको िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरर 
रू. ४८५२३९९।०० िलवमा खचा गरेको छ । र्सरी िलतब प्रतिवेदन पाररि नगराई खचा गदाा िलव ित्ता 
िथा ग्रडेको सभबन्द्िमा एककन गना सककएन । ऐनको व्र्वस्था वमोम्जम िलवी प्रतिबेदन पाररि गरेर मात्र िलब 
खचा लेख्नपुदाछ ।  

47.  खानािथाकवकविखचा– स्थानीर्सरकारसञ्चालनऐन, 

२०७४कोदफा७१बमोम्जमव्र्र्कोबजेटअनमुानआन्द्िररकआर्कोपररतितित्ररहीऔम्चत्र्िाकोआिारमाकवकविखचागनुापने  
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व्र्वस्थाछ।र्स स्थानीर् िहले र्ोवर्ाखानािथाकवकवििफा मात्ररु १२९७१७६।००खचागरेकोछ।र्स्िो खचामा 
तमिव्र्कर्िा कार्म गनुा पदाछ । 

48.  अनदुानः आतथाक कार्ाकवति तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३ ) मा  खचाको तबल िरपाई समेिको  लेखा 
राख्नपुने र िकु्तानी दददा तनर्म ३६(८ )बमोम्जम ररि पगेु नपगेुको जाच गनुापने ब्र्बस्था छ । नगरपातलकाले देहार् 
गो िौ नं बाट के बापि अनदुान ददएको हो  कार्ाक्रमको प्रस्िाब  कार्ार्ोजना नतलई र  तबल िरपाइ िथा कार्ा 
मलु्र्ाङकन बेगर तसिै अनदुान  िनी गैर सरकारी संस्था िथा तबद्यालर्लाई समेि िकु्तानी  ददएकोले उल्लेम्खि 
काननु अनसुार खचाको तबल िरपाई  कार्ा मलु्र्ाङकन  पेश गनुापने रु 

गो िौ नं अनदुान तलने संस्था बापि अनदुान रकम 

११।२०७६।७।५ िराई मिेश जनर्दु्ध शकहद स्मतृि 
प्रतिष्ठान 

तबर्र् नखुलेको ७५००००० 

३१।२०७६।८।३ तबतिन्न तबद्यालर् अिाबाकर्ाक पररक्षा सञ्चालन अनदुान ६३४०७४ 

६६।२०७६।९।२८ मौलापरु पोतलटेम्क्नक इम्न्द्सच्र्टु नर्ाुँ कलेज िएको र र्सै नगरका 
बासी अध्र्ार्न गने िएकोले 
अनदुान ददएको 

३५००००० 

४२।०७६।८।२३ पथरा बिुराम तबद्यालर् छात्रछात्राहरुको शैम्क्षक भ्रमण 
वापि 

१३६००० 

   ११६३४०७४ 

 

 

 

 

 

 

 

११७७००७
४ 

49.  म्जन्द्सी ककिाबमादाम्खला—आतथाककार्ाकवतितनर्मावली२०६४कोतनर्म ४७ ( )अनसुारकार्ाालर्मा खररद गरी प्राप्त 
हनु आएकोसवैमालसामानको तबबरण रमूल्र्समेिखःुलाइ ७ ददन तित्रम्जन्द्सी ककिाबमाआभदानी बाुँति शे्रस्िा खडा 
गनुापनेव्र्वस्थाछ।नगरपातलकालेतनभनिौनरतमतिवाटसामानखररद गरी ल्र्ाएका देहार् सामानको आपतुिाकिाालाइ 
िकु्तानी गरेकोमा िी सामानहरु म्जन्द्सी ककिाबमा आभदानी बाुँिेको देम्खएन ।तनर्मावतलको ब्र्बस्था बमोम्जम  
खररद िएका सामान समेि म्जन्द्सी ककिाबमा आभदानी नबाुँति  िकु्तानी ददएको नदेम्खएकोले म्जन्द्सी तनरीक्षण गरी 
एककन गनुापने देम्खएको रु. 
ब उ म्श नं 

गोश्वरािौचरनंवर आपूतिाकिाा कववरण खररदरकम 

प्रकोग ब्गबस्थापन ३।२०७७।१।२२ र्तुनफाईड टेक्नीकल 
सोलसुन  

कप कप ई सेट ग्लोब आदी ३७१६५४ 

नगरपातलका 
पमु्जगि 

३९।२०७६।११।२२ तसम्भपतलफाई आई टी 
सोलसुन 

तस तस कट िी १४९९५३२ 

नगरपातलका 
चाल ु

२१।०७६।७।८ सरेुन्द्र साह को पे.फ. पंखा र कफ्रज ४१००८ 

नगरपातलका 
चा
ल ु

२६।०७६।७।८ सरेुन्द्र साह को पे.फ. और्ति खररद ४९६४३ 

नगरपातलका 
चा
ल ु

४४।०७६।८।२६ 
 खुतसा खररद ५८९६ 

नगरपातलका 
चा
ल ु

५५।०७६।९।२४ 
 गातड ममाि खचा ममाि आदेश निएको 

दाम्खला समानको निएको 
११४२६४ 

नगरपातलका 
चा
ल ु

८२।०७६।११।१ शंकर स्टेशनरी स्टोर पाइलट पेन िथा अन्द्र् समाग्री १३०४८६ 

    २२१२४८३  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२२१२४८३ 

50.  अनतु्पादकखचा– साबाजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाा अतिकिम प्रतिफल सतुनम्िि हनु े गरी खचा गनुापनेमा र्स 
पातलकाले देहार् बमोम्जमका अनतु्पादक प्रर्ोजनमा रु.२६७५००० खचागरेको देम्खन्द्छ। 

ब उ तस.नं. िौ नं िकु्तानी पाउने संस्थाको 
नाम 

प्रर्ोजन खचा रकम 

नगरपातलका पमु्जगि १३४।२०७७।३।३१ ग्र्ास चलु्हो िथा 
तसतलण्डर तबिरण उ स 

ग्र्ास चलु्हो िथा 
तसतलण्डर तबिरण 

३००००० 

नगरपातलका पमु्जगि १८।२०७६।१०।२८ एस राज प्रोडक्सन मद्यानी महोत्सब १०००००० 

नगरपातलका चाल ु १८६।२०७७।३।२४ ५५जना बेहतुलको घरमतुल गरीबके साथ मेर्र 
अन्द्िरगि असाहर् 
गरीबको छोरीको तबहे 

१३७५००० 
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बापि रु २५००० 
दरले 

नगरपातलका चाल ु ३४।२०७६।८।२०  दशैमा ६ वटा खतस 
प्रहरीलाई रु१८०००० 
र दगुाापजुा ८०००० 
र अन्द्र् खचा 
१०१०२२ गरी 
३६१०२२ 

३६१०२२ 

नगरपातलका चाल ु ५७।२०७६।९।२४ २७जना बेहतुलको घरमतुल गरीबके साथ मेर्र 
अन्द्िरगि असाहर् 
गरीबको छोरीको तबहे 
बापि रु २५००० 
दरले 

६७५००० 

  जभमा  ३७११०२२ 

र्स्िो खचामा तमिव्र्कर्िा कार्म गनुा पदाछ । 
51.  तबल िरपाई निएको आतथाक कार्ाकवति तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३ )मा तबल िरपाई समेिको  लेखा 

राख्नपुने ब्र्बस्था िएकोमा सभबम्न्द्िि ब्र्क्तीले बझुेको िरपाइ निएको रु 

 
गो िौ न  आपिुाक तबबरण  रकम 

७।०७६।६।१३ 
 नेपाल टेतलकमको खचा लेम्खएको 

िौचर संग कवल नरहेको  
१५००० 

७।०७६।६।१३ मदन साह म्चकि पत्र वापिको पेम्श्क रकम 
फछौट  

५००० 

२७।०७६।७।८ रािेकृष्ण तमश्र  सोझै िकु्तातन ५५००० 

५६।०७६।९।२४ 
 वेहतुलहरुलाई सहर्ोग २५००० 

७१।०७६।१०।१२ जदोलाल साह  कृकर् संर्ोजक  ५००० 

८०।०७६।१०।२९ रािेकृष्ण तमश्र पे फ कमाचारी िनाा वैडक वापिको ित्ता १०५०० 
   ११५५००  

 

 

११५५०० 

52.  बडा सञ्चालन खचाःबडा न १ कार्ालर्को बडा सञ्चालन खचा बापि २०७६ असौज देम्ख २०७७ जेठ सभमको 
रु ७८८०० वडा सम्चब लाल बाब ुप्रसाद र्ादब लाई गो िौ नं १३७।२०७७।२।२१ बाट िकु्तातन िएकोमा 
बडाध्र्क्षबाट िकु्तानी तसफारीस निई सम्चबबाट िएकोले बडाध्र्क्षबाट िकु्तानी तसफारीस पेश गने अन्द्र्था 
असलु गनुापने रु 

 

 

 

 

७८८०० 

53.  पेश्की नजनाएकोः मद्यानी महार्ज्ञको लागी नरेश साहले पेश्की माग गरेकोमा रािेकृष्ण तमश्रलाई कार्ाालर्ले गो 
िौ  नं ८१।२०७६।१०।२९ बाट तसिै  पेश्की नजनाई  तसिै बजेट खचा लेखेकोले खचाको तबल िरपाई 
पेश गरी पेश्की फस्र्ौट गनुापने रु 

 

 

३००००० 

54.  खचाको तबलिरपाईःआतथाक कार्ाकवति तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३ )मा खचाको तबल िरपाई समेिको  
लेखा राख्नपुने ब्र्बस्था िएकोमा देहार् बमोम्जम तबल िरपाई बेगर िकु्तानी िएकोमा खचा कवल िपााई िथा  
अनगुमन प्रतिवेदन  पेश गनुापने रु 

गो िा  न  मकहना  रकम 

७०।२०७६।१०।२ खचाको कवल िपााई िथा  
अनगुमन प्रतिवेदन निएको  

१८००००० 

८७।०७६।११।९ माघ  पेर्रोल वेगर िकु्तातन   

 

८५५२६६ 

८८।०७६।११।९ माघ  पेर्रोल वेगर िकु्तातन   

 

३८६०८२ 

१९।०७६।७।८ कासहरुको असोज मकहनाको 
डोर हाम्जरी वेगर  िकु्तातन 

८४७४४ 

  ३१२६०९२  

 

 

 

 

३१२६०९२ 

 कृकर्ािफा   

55.  एकगाुँउएकउत्पादनकार्ाक्रम,नेपालसरकारकोएकगाउएकएत्पादनकार्ाक्रमसञ्चालनगनादेशिरकासबैम्जल्लाहरुकोसाकवक
गा.तब.स.माखकटएकाकृकर्प्रातबतिकहरुलाईतबगिवर्ाहरुदेम्खनैप्रदानिईआएकोसेवामातनरन्द्िरिाददनब्र्वस्थािएकोमार्सन
गरपातलकाअन्द्िरगिसाकवकमा३वटागातब. 
सरहेकोमाहाल४मात्रकृकर्प्रातबतिकर्सनगरपातलकामाकार्ारिरहेकोदेम्खएकोलेउक्तकार्ाक्रमसंचालनिईलक्ष्र्अनसुारकोप्र
िावकारीिाहातसलगरेकोछिने्नस्पष्टआिारदेम्खएन। 
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 पमु्जगि प्रदेश र सशिाफा   

 
 

56.  नगरपातलका तनणार् कार्ाान्द्वर्नः  नगरकार्ापातलकाको तमति २०७५।९।१५गिेको तनणार् न. १० अनसुार 
न.पा. अनिारगि संचालन हनुे तबकास तनमााण काममा अतिकिम जनसहिागीिा काममा अपनत्व बोि 
गराईअतिकिम तबकास गने हेिलेु त्र्स्िा तबकास तनमााण कार्ामा २० प्रतिशि जनसहिातगिा गनुा पने तनर्ाण सबा 
सतमतिले पाररि गरेको देम्खन्द्छ।र्स नगरपातलकामा संचातलि तनभन र्ोजनाहरूको लागि अनमुान र नापी ककिाव 
समेि कार्ाालर् प्रमखुले प्रमाम्णि नगरी सोझै प्रातबतिकबाट िर्ार गरी प्रातबतिकको तबबके अनसुार ५प्रतिशि 
देम्ख २० प्रतिशि सभम जनसहिागीिाको अंश कार्म गरी नगरपातलकाको तनर्ाण तबपररि जनसहिागीिा अंश 
िोकक नगरपातलकालाई बढीब्र्र्िार सजृना गने प्रातबतिकलाई म्जभमेवारी बनाई तनभन उपिोक्ता सतमतिबाट 
नगरपातलकाको तनर्ाण िन्द्दा बढी िकु्तानी िएको रू ५५९४५८१।०० असलु गरी संम्चिकोर् दाम्खला हनु ु
पदाछ । 

िौचर न. कार्ाक्रम उपिोक्ता सतमतिको नाम मलु्र्ाङकन 
रकम 

२०प्रतिशिले 
कटटी गनुा पन े
रकम 

कटटी 
गरेको रकम 

फरक बढी 
िकु्तानी 

३।२०७७।३।
२९ 

पर्ाटन 
पवुाािार 

परुात्वतबक मम्न्द्दर जाने बाटो तन.उ.स. ५१०६९५
३ 

१०२१३९० २५५३७८ ७६६०१२ 

१६।२०७७।३
।२६ 

स्थातनर् 
पवुाािार 

तबजर्परु तबवाह मण्डप िथा पाका  
तन.उ.स. 

५३२४८६
१ 

१०६४९७२ ५३३०६१ ५३१९११ 

२।२०७६।७।
१४ 

नतबकरणीर् 
उजाा 

नतबकरणीर् सौर्ा उजाा उपिोक्ता सतमति १२५२४७
२ 

२५०४९४ ६२४७२ १८८०२२ 

३५।२०७७।३
।३१ 

संम्घर् 
सशिा 

वडा न. ८ स्वास्थर् चौकी िवन तनमााण 
उ.स. 

३२३२४३
० 
६४६४८६ ४०८७०७ २३७७७९ 

४१।२०७७।३
।३१ 

संम्घर् 
सशिा 

वडा न. २ स्वास्थर् चौकी िवन तनमााण 
उ.स. 

५३८५११
४ 

१०७७०२२ ७४५५५९ ३३१४६३ 

३९।२०७७।३
।३१ 

संम्घर् 
सशिा 

कप.एच.तस िवन तनमााण िथा ममाि उ.स. ३२२५९८
२ 

६४५१९६ ७४१४६ ५७१०५० 

३७।२०७७।३
।३१ 

िराई 
मिेश 
समरृ 

कृकर् बजार तनमााण उ.स. ररकफ्रजेरेशन ६६५६०९
३ 

१३३१२१८ ३५१०९३ ९८०२०५ 

३८।२०७७।३
।३१ 

िराई 
मिेश 
समरृ 

कोल्डस्टोर िवन तनमााण उ.स. ९७००६०
६ 

१९४०१२१ ३८५६०६ १५५४५१५ 

३०।२०७७।३
।२७ 

िराई 
मिेश 
समरृ 

अिरुो सामदुार्ीक िवन तनमााण मौलापरु 
४ 

४०९५४७
० 
८१९०९४ ३८५४७० ४३३६२४ 

         जभमा    ५५९४५८१  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५५९४५८१
।०० 

57.  जकटलकामउपिोक्तावाटःसावाजतनकखररदऐन, 

२०६३कोदफा४४माउपिोक्तासतमतिवालािग्राहीसमदुार्बाटतनमााणकार्ागराउदावासोसभवन्द्िीसेवाप्राप्तगदाातमिव्र्र्ीिा, 
गणुस्िररर्िावाददगोपनाअतिवृकद्धहनुेिएमावापररर्ोजनाकोमखु्र्उदे्दश्र्नैरोजगारीकोसजृनागनेरलािग्राहीसमदुार्लाईसहिातग
गराउनेिएमाउपिोक्तासतमतिवालािग्राहीसमहुबाटत्र्स्िोकार्ागराउनवासेवातलनसककनेउल्लेखछ।साथैतनर्मावलीकोतनर्म
९७(१४) माउपिोक्तासतमतिवालािग्राहीसमदुार्बाटकामगराउदाश्रममलुककामकोतनिाारण, कामवासेवामातमिव्र्र्ीिा, 
गणुस्िररर्िा, ददगोपनाअतिवृकद्धगनेिररकाआभदानीखचाकोअतिलेख, 

कामवासेवाकोसपुररवेक्षणरअनगुमनजस्िाकवर्र्मासावाजतनकतनकार्लेअपनाउनपुनेकार्ाकविीसावाजतनकखररदअनगुमनका
र्ाालर्लेतनिाारणगनासक्नेउललेखछ।र्सकार्ाालर्लेिवनतनमााण 
ढलानजस्िाकार्ाउपिोक्तासतमतिमाफा िगराईउपिोक्तालेतनमााणकार्ामाप्रर्ोगगरेकोहेतिमेम्शनहरुप्रर्ोगगरेकोकवलिपााईको
आिारमातनमााणकार्ासभपन्नगरेकोप्राकवतिकप्रतिवेदनमाउल्लेखगरेकोछ।उपिोक्तामाफा िसभपन्नगररएकाआर्ोजनाश्रममलु
क, तमिव्र्र्ी, 
गणुस्िररर्रददगोपनाअतिवृकद्धहनुेखालकोनदेम्खएकोरपररर्ोजनाकोमखु्र्उदे्दश्र्रोजगारीसजृनागनेनिएकोलेउपिोक्तामाफा ि
तनमााणकार्ागराएकोमनातसवमान्नसककएन।र्सरीजकटलकार्ामाहेिीमेम्शनपर्ोगगरीउपिोक्तासतमतिबाटतनमाणागराइएकातन
माणाकार्ाकाकेहीउदाहरणतनभनरहेकाछन।अिनगरपातलकाकार्ाालर्लेर्स्िाकार्ालाईतनर्न्द्त्रणगनुापदछ 

गो.िौ.न बजेट म्शर्ाक र्ोजनाको नाम  रकम 

३।२०७७।३।२९ पर्ाटन पवुाािार परुात्वतबक मम्न्द्दर जाने बाटो तन.उ.स. ५१०६९५३ 
१६।२०७७।३।२६ स्थातनर् पवुाािार तबजर्परु तबवाह मण्डप िथा पाका  तन.उ.स. ५३२४८६१ 
२।२०७६।७।१४ नतबकरणीर् उजाा नतबकरणीर् सौर्ा उजाा उपिोक्ता सतमति १२५२४७२ 
३१।२०७७।३।२७ िराई मिेश समरृ रामजानकीमठ िवन तनमााण ३०३१६६८ 
४१।२०७७।३।१६ संम्घर् सशिा वडा न. २ स्वास्थर् चौकी िवन तनमााण 

उ.स. 
५५१७४७६ 

३९।२०७७।३।३१ संम्घर् सशिा कप.एच.तस िवन तनमााण िथा ममाि उ.स. ३२२५९८२ 
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३७।२०७७।३।३१ िराई मिेश समरृ कृकर् बजार तनमााण उ.स. ररकफ्रजेरेशन ६६५६०९३ 
३८।२०७७।३।३१ िराई मिेश समरृ कोल्डस्टोर िवन तनमााण उ.स. ९७००६०६ 
१५।२०७७।३।२६ स्थातनर् पवुाािार तबतिन्न सडक ग्राबेल िथा ढलान उ.स 

तबजर्परु फिवुा ४ 
४९००००० 

११।२०७७।३।२६  सन्द्िपरु इदगाह तनमााण उ.स १९९९७०५ 
१४।२०७७।३।२६ स्थातनर् पूवाािार डुमररर्ा हर्ाा छेदा इस्लामपरुकटानी सडक 

तन. उ.स. 
५९४००१२ 

 

 

58.  अनगुमन निएकोःस्थातनर्सरकारसंचालनऐन२०७५कोदफा१६ (ख) 
५माउपप्रमखुवाउपाध्र्क्षलेर्ोजनािथाकार्क्रमकोअनगुमनसपुररबेक्षणगरीसोकोप्रतिबेदनबैठकमापेशगनेर (ग) 
२मावडाबाटकार्ान्द्वर्नहनुेर्ोजनािथाकार्ाक्रमकार्ाान्द्वर्नगनेगराउनेसोकोअनगुमनिथाआवतिकसतमक्षागनेगराउनेब्र्व
स्थाछ।र्सनगरपातलाकामाआतथाकबर्ा२०७६।७७मासंचालन िएकार्ोजनािथाकार्ाान्द्वर्निईसभपन्निएको 
र्ोजनाकोप्रातबतिकप्रतिबेदनकाआिारमाखचािकु्तानीगरेकोमासोकोनगरपातलकाउपप्रमखुरसभबम्न्द्ििवडाअध्र्क्षलेर्ोजनाि
थाकार्ाक्रमकोअनगमनिथासपुररबेक्षणगरीप्रतिबेदनपेशगरेकोदेम्खएन।नगरपातलकारारासंचातलिर्ोजनाहरुलक्ष्र्अनसुारस
भपन्निएिएनिने्ननगरुँपातलकासंगआतिकाररकसतमक्षािथाअनगुमनप्रतिबेदनछैन।अिर्सलेगदाानगरपातलकादारासंचातलिस
बैर्ोजनािथाबार्ाक्रमलक्ष्र्अनसुारनैसभपन्निएकाछनिने्नप्रष्टआतिकाररकसतमक्षादेम्खन,।नगरुँपातलकादारासंचातलिर्ोजनाि
थाकार्ाक्रमकोस्थातनर्सरकारसंचालनऐन२०७५ 
माउल्लेखिएकोब्र्वस्थाबमोम्जमअनगुमनिथासपुररबेक्षणगरीअतिलेखप्रतिबेदनराख्नपुनेदेम्खन्द्छ ।अि संचालन िई 
सभपन्न िएको केही उदाहरण तनभन छन । 

गो.िौ.न बजेट म्शर्ाक र्ोजनाको नाम  रकम 

३।२०७७।३।२९ पर्ाटन पवुाािार परुात्वतबक मम्न्द्दर जाने बाटो तन.उ.स. ५१०६९५३ 

१६।२०७७।३।२६ स्थातनर् पवुाािार तबजर्परु तबवाह मण्डप िथा पाका  तन.उ.स. ५३२४८६१ 

२।२०७६।७।१४ नतबकरणीर् उजाा नतबकरणीर् सौर्ा उजाा उपिोक्ता सतमति १२५२४७२ 

४१।२०७७।३।१६ िराई मिेश समरृ वडा न. २ स्वास्थर् चौकी िवन तनमााण उ.स. ५५१७४७६ 

३९।२०७७।३।३१ 
 कप.एच.तस िवन तनमााण िथा ममाि उ.स. ३२२५९८२ 

३७।२०७७।३।३१ 
 कृकर् बजार तनमााण उ.स. ररकफ्रजेरेशन ६६५६०९३ 

३८।२०७७।३।३१ 
 कोल्डस्टोर िवन तनमााण उ.स. ९७००६०६ 

१५।२०७७।३।२६ स्थातनर् पवुाािार तबतिन्न सडक ग्राबेल िथा ढलान उ.स तबजर्परु 
फिवुा ४ 

४९००००० 

११।२०७७।३।२६ 
 सन्द्िपरु इदगाह तनमााण उ.स १९९९७०५  

 

59.  अम्न्द्िम तबल िकु्तानीः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२४-!_मा खररद सभझौिा बमोम्जम कार्ा 
सभपन्न िएको कार्ा सावाजतनक तनकार्ले स्वीकार गरेपछी आपतुिा किाा,तनमााण ब्र्वसार्,सेवा प्रदार्क वा परामशा 
दािालाई करारका शिा बमोम्जम अम्न्द्िम िकु्तानी ददन ुपने ब्र्वस्था छ िन ेउपतनर्म ६मा सभपन्न तनमााण कार्ा 
स्वीकृि ड्रइङ, तडजाइन वा स्पेतसकफकेशन बमोम्जम िएको पाईएमा त्र्स्िो अतिकारीले त्र्स्िो तनमााण कार्ा 
स्वीकृि गनुा पने ब्र्वस्था छ। र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले आतथाक बर्ा २०७६।७७मा सभपन्न िएका तनमााण 
कार्ाको नाकप ककिाव मलु्र्ाङकन तबल र कार्ा सभपन्न प्रतिबेदन कार्ाालर् प्रमखुले स्वीकृिी वा प्रमाम्णि गरेको 
देम्खएन । र्सरी कार्ार्ालर् प्रमखुले स्वीकृि वा प्रमाणीि नगरी  िकु्तानी गरेको कार्ा वास्ितबक िएको हो िन्न 
सक्ने काननुी आिार देम्खएन ।अि नगरपातलका कार्ाालर्ले आतथाक बर्ा २०७६।७७ मा सभपन्न िई िकु्तानी 
िएका र्ोजनाहरूको कार्ा ड्रइङ,तडजाईन वा स्पेतसकफकेशन बमोम्जन िए निएको अनगुमन गरी एककन गनुा पने 
देम्खन्द्छ। 

 

60.  अनावश्र्कतबलिरपाईःआतथाककार्ाकवतितनर्मावली, २०६४कोतनर्म३६(८) 
माकुनैरकमकोिकु्तानीददुँदाररिपगेुनपगेुकोजाुँचगनुापनेव्र्वस्थाछिने३६(३) 
माखचागदााखचाकोतबलिरपाईसकहिकोलेखाराख्नपुनेब्वस्थाछ।र्सकार्ाालर्दारािकु्तानीददादातनभनतनमाणािथाखररदकार्ाको
लागी ढुगा तगटटी वालवुा खररदमा खचालाईपषु्टर्ाईगनेवास्ितबककागजािनराम्ख तलम्खिम िरपाई गरी िकु्तानी तलन े
पाटीको ठेगाना र खलु्ने कुनै प्रमाण बेगर पेश गरेका तबल वास्ितबक हनु िन्न सककन े आिार नदेम्खएकोले 
कार्ाालर्ले आतिकारीक तबल िरपाई तलई िकु्तानी ददनिफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

तस.न. कार्ाक्रमको नाम र्ोजनाकोनाम समानको नाम  पेश िएको तबल 
रकम 

कैकफर्ि 

१ स्थातनर् पूवाािार 
साझदारी 

दतुिअवा कहमालवास खैरा 
गभहररर्ा सडक तनमााण 

ढुगा,गीटी ग्राबेल १०६०००० तलम्खिमका आिारमा 
उपिोक्ता छाप लगाई पेश 
गरेका तबल 
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२  तबतिन्न सडक ग्राबेल िथा 
ढलान तबजर्परु४ 

ढुगा,गीटी ग्राबेल २३८०००० तलम्खिमका आिारमा 
उपिोक्ता छाप लगाई पेश 
गरेका तबल 

      
३  सन्द्िपरु ईदगाह तन.उ.स. ढुगा,गीटी ,वालवुा ३८११५० तलम्खिमका आिारमा 

उपिोक्ता छाप लगाई पेश 
गरेका तबल  

61.  उपिोक्तासतमतिलाईतसमािन्द्दाबढीकोकार्ा– सावुंजतनकखररदतनर्मावली, २०६४कोतनर्म९७(१) 
मारु.१करोडसभमलागिअनमुानिएकोसोहीआतथाकवर्ातित्रसभपन्नगनासककनेतनमाणाकार्ामात्रसभबम्न्द्ििउपिोक्तासतमतिबा
टगराउनसककनेिथाउक्तलागिमामूल्र्अतिवृकद्धकर, ओिरहेड, 

कम्न्द्टन्द्जेन्द्सीरजनसहिातगिाकोअंशसमेिकोरकमसमावेशहनुेव्र्वस्थाछ।िरपातलकालेरु१ 
करोडलागिअनमुानिएकोएक बकर्ार् र बहवुकर्ार्र्ोजनामापातलकालेरु 
२६४१७५०४।९५रजश्रमदानबाट३०१८२९०।००बेहोर्र्नेगरीउपिोक्तासतमतिबाटगराएकोपाइर्ो।जसमार्सवर्ारू 
२०३६०७०५।००लेखेकोछ। 

गोिौनं./तमति उपिोक्ता सतमतिको नाम कामको कववरण लागि अनमुान िकु्तानी रकम 

३८।२०७७।३१ कोल्ड स्टोर िवन तनमााण उ.स कोल्ड स्टोर िवन तनमााण १११५५६९६ ९०००००० 

११।२०७६।११।
२३ 

सामकुहक आवास िवन तनमााण उ.स सामकुहक आवास तनमााण ११४८२८४६ ७७६०७०५ 

३४।२०७७।३।३
१ 

अडुवा खोला पलु तनमााण उ.स बहबुकर्ार् र्ोजना पलु 
तनमााण 

१११६६२२२ ३६००००० 

     

 जभमा   २०३६०७०५  

 

 स्थातनर् पूवािार साझेदारी कार्ाक्रम 
 

62.  कार्ासभपन्नप्रतिवेदनःसावाजतनकखररदतनर्मावतल२०६४कोतनर्म१२५कोउपतनर्म२माकुनैतनमााणकारं्सभपन्निैत्रटुीसच्र्ा
उनेदाकर्त्वकोअवतिसमाप्तिएपतछसावाजतनकतनकार्काप्रमखुलेत्र्स्िोतनमााणकार्ास्वीकृि, ड्रइङ्ग, 

तडजाइनस्पेम्शकफकेशनबमोम्जमिएनिएकोकुराप्राकवतिककमाचारीबाटजाचबझुगराइकार्ासभपन्नगराउनपुनेउल्लेखछ।त्र्
स्िैउपतनर्म८मातनमााणिएकोकामकोजाुँचगदाावागराउदारकार्ासभपन्निएकोजानकारीएकिहमातथकोअतिकारीलाईददनपुने
उल्लेखछ।र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले मौलापरु जर्नगर सडक तनमाणा गरेवापि शाह तनमााण सेवालाई कार्ा 
सभपन्निएको िनी  सडक तनमााण कार्ाकोलागी कार्ाालर्ले िौचर न १८।२०७७।३।३१ बाट रू 
२८३९९२१४।६२ ठेक्का तबलको आिारमािकु्तानी गरेको देम्खन्द्छ िने उक्त कार्ाको नापी ककिाब  कार्ासभन्न 
प्रतिबेदन िर्ार गरेको देम्खएन । अि नगरपातलका कार्ाालर्ले सभपन्न मौलापरु जर्नगर सडकको   नापी ककिाव  
र कार्ा सभपन्न प्रतिबेदन पेश गनुा पदाछ । 

२८३९९२१
४।
६२ 

63.  कवमातबल पेशनिएकोःसावाजतनकखररदतनर्मावली,२०६४कोतनर्म११२  ) १ (
मारु१०लाखिन्द्दाबढीकोतनमााणकार्ाामाकामशरुुहनुअुम्घनैतनमााणव्र्वसार्ीलेकामदार, 
मेशीनउपकरणरकामकोबीमागराउनपुनेउल्लेखछ।मौलापरु जर्नगर सडक तनमााण कार्ामा शाह तनमााण सेवालाई 
तबमा वापि रू १५०४२१।१३िकु्तानी ददएको देम्खन्द्छ िन े शाह तनमााण सेवाले तबमा गरेको पोतलसी पेश 
गरेको देम्खएन ।अि तनमााण सेवाले तबमा गरेको िए तबमा पोतलसी पेश गने अन्द्र्था उक्त रकम असलु हनु ु
पदाछ। 

१५०४२१
।१३ 

64.   तबल पेश निएकोः आतथाक कार्ाकवति तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(८) मा कुनै रकमको िकु्तानी ददुँदा 
ररि पगेु नपगेुको जाुँच गनुापने व्र्वस्था छ िने ३६(३) मा खचा गदाा खचाको तबल िरपाई सकहिको लेखा राख्न ु 
पने ब्वस्था छ ।र्स कार्ाालर्ले  मौलापरु जर्नगर सडकको शाह तनमाणा सेवालाई ल्र्ाब टेष्ट गराए वापि  रू 
५००००।०० िकु्तानी ददएकोमा उक्त रकमको तबल िरपाई पेश गरेको प्रमाण पेश िएको देम्खएन । अि 
ल्र्ाब टेष्ट गराएको िए प्रमाण पेश गने अन्द्था असलु हनु ुपदाछ ।  

 

 

 

 

५००००।०
० 

65.  पेश्की कटटा नगरी िकु्तानीः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११३-!_ मा आपिुीकिाा ,तनमााण 
ब्र्ावसार्ी वा सेवा प्रदार्कलाई ऐनको दफा ५२क को अतिनमा रही खररद सभझौिामा ब्र्वस्था िए बमोम्जम 
पेश्की ददन सक्न ेब्र्वस्था छ िन ेउपतनर्म ५मा उपतनउम १बमोम्जम ददएको पेश्की खररद सभझौिामा उल्लेख 
िए बमोम्जम प्रत्र्क रतनङ तबल वा अन्द्र् तबल तबजकबाट कटटा गनुा पने ब्र्वस्था छ । र्स मौलापरु 
नगरपातलका कार्ाालर्ले मौलापरु जर्नगर सडक तनमााणको लागी शाह तनमााण सेवालाई िौचर 
न.७।२०७६।११।११बाट रू २३९०००० र िौचर न.७।२०७७।३।१ बाट रू २३९००० गरी जभमा रू 
४७८०००० पेश्की ददएकोमा पशे्की फ्रछर्ौट गदाा िौचर न.८।२०७७।२।२७ बाट रू २३९०००० र 
िौचर न १८।२०७७।३।३१बाट रू १९८०१७६।३४ गरी जभमा रू ४३७०१७६।३४मात्र फ्रछर्ौट गरी 
सभझौिाको परैु रकम िकु्तानी ददएको देम्खन्द्छ िने पेश्की ददएको रू ४०९८२३।६६ को फ्रछर्ौट गरेको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४०९८२३।
६६ 
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देम्खएन ।अि कार्ाालर्ले पेश्की फ्रछपौट नगरी बढी िकु्तानी ददएको रू ४०९८२३।६६ असलु गरी संम्घर् 
संम्चि कोर् दाम्खला हनु ुपदाछ । 

66.  लागि अनमुान शंशोिनः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११८-!_मा खररद सभझौिा गदााका 
बखि पवुााअनमुान गना नसककएको पररम्स्थति सो सभझौिा कार्ाान्द्वर्नको क्रममा सजृना िई ऐनको दफा ५४ 
बमोम्जम सावाजतनक तनकार्ले िेररएशन आदेश जारी गनुा पना िएमा  र्स तनर्मावलीको प्रकक्रर्ा परुा गरी जारी 
गनुा पने छ िन ेउपतनर्म २ मा तनमााण कार्ाको िेररएशन आदेश जारी गनुा पदाा देहाए बमोम्जमको तबवरण खलुाई 
ऐनको दफा ५४बमोम्जम त्र्स्िो िेररएशन स्वीकृि गने अतिकार िएको सावाजतनक तनकार्को प्रमखुले प्रमाम्णि 
गरेको हनु ुपने ब्र्वस्था छ। 

क, ,तनमााण कार्ाको डईङ तडजाईन िथा स्पेम्शकफकेशन आदी बदल्न ुपने वा नपने र बदल्न ुपने िएमा तनमााण 
कार्ाको आिारििु प्रकृिी वा क्षेत्र पररविान हनुे वा नहनुे कुरा, 
ख, िेररएशन पररमाणको प्रातबतिक पषु्टर्ाई र कारण, 
ग, ऐनको दफा ५क को उपदफा २ बमोम्जम लागि अनमुानमा प्रिाव पने िए सोको प्रतिशि र 
घ, स्वीकृि बजेट िथा कार्ाक्रममा  परे वा नपरेको कुरा 
माथी उललेम्खि प्रकक्रर्ाका कुन ैचरण परुा नगरी अम्न्द्िम तबलको रकम िकु्तानी दददा शरुू सभझौिा रकम रू 
२७०५३७१३।८९िएकोमा लागि अनमुान संशोिन िनी रू २८३९९२१४।६२ मलु्र्ाङकन गरी िकु्तानी 
ददएको देम्खन्द्छ ।र्सरी काननुी प्रकक्रर्ा पालना नगरी सोझै लागि अनमुान संशोिन िनी बढी िकु्तानी ददएको रू 
१३४५७२३।००तनर्मसंगि देम्खएन । अि नगरपातलका कार्ाालर्ले र्सरी तनर्म तबपररि िकु्तानी ददन े
तसफाररस गने पदातिकारीलाई म्जभमेवार बनाउन ुपदाछ । 

 

67.  म्जन्द्सी दाम्खलाः आतथाक कार्ातबिी तनर्मावली २०६४को तनर्म ४७ -!+_ मा कार्ाालर् प्रमखुले आफनो 
कार्ाालर्मा रहेको र खररद गरी वा नगरी वा कुन ै प्रकारबाट हस्िान्द्िरण िई वा बस्िगुि सहार्िा वा कुनै 
प्रकारबाट प्राप्त हनु आएका म्जन्द्सी मालसमानको तबवरण र मलु्र् समेि खलुाई म्जन्द्सी ककिावमा साि ददनतित्र 
आभदानी बािी सेस्िा खडा गरी अिावतिक गरी राख्न ुपने ब्र्वस्था छ।र्स कार्ाालर्ले तनभन तमति र िौचरबाट 
खररद गरेका रू ९४७०८१।०० समान म्जन्द्सी ककिावमा आभदानी बािेको देम्खएन। अि कार्ाालर्ले खररद 
गरेका समान म्जन्द्सी ककिावमा आभदानी बािेको प्रमाण पेश गनुा पदाछ ।   

िौचर न.  पाटीको नाम  समानको नाम र संख्र्ा  रकम कैकफर्ि 

२०।२०७७।३।३१ गौरव इभपेक्श िन्ना २०५×६२५ 

तसरातन१५०×३९० 

तसरानी खोल२००×२४० 

झलु १५०×७०० 

मईस१०० ×४२५ 

कभमल२०×११२० 

४९५०८१ प्रर्ोग र तबिरणको तबवरण खुलेको 
प्रमाण पेश गनुा पन े

१७।२०७७।३।२९ तसकटजन स्फाटेक प्रा.तल र्ोजना सफटवर्ेर खररद ४५२००० जडान गरेको प्रमाण पेश निएको 
  जभमा  ९४७०८१   

 

 

 

 

 

 

 

 

९४७०८१
।०
० 

68.  ठेक्का फाईल पेश निएकोः  लेखापरीक्षणको समर्मा तनभन वडामा तनमााणातिन कार्ाको  खचा लेखेको  ठेक्का 
फाईल कार्र्ाालर्ले लेखपरीक्षणको समर्मा   उपलब्ि नगराएकोले ठेक्का पाईल परीक्षण गररएको छैन । 

तस.न.     म्शर्ाक       र्ोजनाको नाम   िकु्तानी रकम 

१ सथातनर् पवुािार साझेदारी मौलापरु जर्नगर सडक तनमााण २८३९९२१४ 

२ सशिा चाल ु और्िी खररद १९८४९६१ 
३  सेतनटरी प्र्ाड खररद १२४२९८५  

 

 िराई मेिश समरृी कार्ाक्रम 
 

69.  कोल्डस्टोर समान जडान प्रमाण पशे हनु ुपनेः सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ७ को ३ मा खररद गरेका 
मालसमान वा सेवाको गणुस्िर पररक्षण गराउन ु पने बर्वस्था छ,िने आतथाक कार्ातबिी तनर्मावली २०६४को 
तनर्म ४७ -!+_ मा कार्ाालर् प्रमखुले आफनो कार्ाालर्मा रहेको र खररद गरी वा नगरी वा कुनै प्रकारबाट 
हस्िान्द्िरण िई वा बस्िगुि सहार्िा वा कुन ैप्रकारबाट प्राप्त हनु आएका म्जन्द्सी मालसमानको तबवरण र मलु्र् 
समेि खलुाई म्जन्द्सी ककिावमा साि ददनतित्र आभदानी बािी सेस्िा खडा गरी अिावतिक गरी राख्न ुपने ब्र्वस्था 
छ । र्स कार्ाालर्ले िौचर न. ३७।२०७७।३।३१ बाट कृकर् बजार तनमााण उ.स.रेकफ्रजेरेशन बका  मौलापरु 
५लाई कोल्डस्टोरका ७ प्रकारका समानको जडान कार्ा सेमेिको कोल्ड स्टोर िवन तनमााण नहदैु समानको 
वाररणटी काडा नतलई र गणुस्िरपररक्षण प्रमाण बेगर प्रातबतिक मलु्र्ाङकनका आिारमा रू 
६५०००००।००उपिोक्ता सतमतिलाई िकु्तानी ददएको देम्खन्द्छ । र्सरी काननुमा प्रष्ट उल्लेख गरेका प्रकक्रर्ा 
परुा नगरी नगरपातलकाले िकु्तानी ददएको रकमलाई तनर्मसंगि हो िन्न सक्ने आिार देम्खएन । अि 
नगरपातलका कार्ाालर्ले खररद गरेका कोल्ड स्टोरका समान नगरपातलकालाई थप आतथाक िार नगने गरी पकहला 
िकु्तानी िएको कफकटङ चाजाबाट न ैतनमााण िएको कोल्डस्टोर िवनमा जडान गरी जडान िएको प्रमाण पेश गनुाको 
साथै म्जन्द्सी दाम्खला, कभपनीको वाररण्टी काडा र गणुस्िर पररक्षण गरेको प्रमाण पेश हनु ुपदाछ । 
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६५०००००
।०
० 

70.  आईटमको नापी ककिाव निएकोः 
सावाजतनकखररदतनर्मावतल२०६४कोतनर्म१२५कोउपतनर्म२माकुनैतनमााणकारं्सभपन्निैत्रटुीसच्र्ाउनेदाकर्त्वकोअवति
समाप्तिएपतछसावाजतनकतनकार्काप्रमखुलेत्र्स्िोतनमााणकार्ास्वीकृि, ड्रइङ्ग, 

तडजाइनस्पेम्शकफकेशनबमोम्जमिएनिएकोकुराप्राकवतिककमाचारीबाटजाचबझुगराइकार्ासभपन्नगराउनपुनेउल्लेखछ।त्र्
स्िैउपतनर्म८मातनमााणिएकोकामकोजाुँचगदाावागराउदारकार्ासभपन्निएकोजानकारीएकिहमातथकोअतिकारीलाईददनपुने
उल्लेखछ।र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले मौलापरु ५ मा कोल्ड स्टोर िवनको कार्ा सभपन्न प्रतिबेदन िर्ार गदाा 
लागि अनमुानको आईटम न. ३.३ मा राखेको स्टील रेन्द्फोसमेन्द्टको नापी ककिाव िर्ार नगरी मलु्र्ाङन तबल र 
कार्ासभपन्न प्रतिबेदनमा २१.८६ टन स्टील राखी प्रति टन १२४४०० का दरले रू २७१८९६४।९२ िौचर 
न. ३८।२०७७।३।३१बाट िकु्तानी गरेको देम्खन्द्छ । र्सरी तनर्ममा िएको ब्र्वस्था पालना नगर गरी नापी 
ककिावमा नापीको पररमाण उल्लेख नगरी सोझै मलुल्र्ाङकन र कार्ा सभपन्न प्रतिबेदनमा पररमाण राखी िकु्तानी 
गरेको रकम वास्ितबक हो िन्न सककएन र र्सरी िकु्तानी गने कार्ालाई तनर्मसंगि मान्न सककएन । अि 
नगरपातलका कार्ाालर्ले र्स्िा कार्ा गने पदातिकारीलाई म्जभमेवारी बनाई वाम्स्बक िएको कार्ाको नाप जाच गरी 
नापी ककिाव िर्ार गरेको प्रमाण पशे गनुाको साथै उक्त रकम तनर्तमि गनुा पदाछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२७१८९६४
।९
२ 

71.  तसमेन्द्टमाम.ुअ.करिकु्तानीः सावाजतनकखररदतनर्मावली, 
२०६४कोतनर्म९७वमोम्जमउपिोक्तासतमतिलेगरेकोखचाकोतबलिरपाईकार्ाालर्ललेजांचगरीप्रतिवेदनतलनेव्र्वस्थाछ।र्ो
वर्ाकोल्ड स्टोर िवन तनमााणमा 
उपिोक्तासतमतिलाईतसमेन्द्टखररदमामलु्र्अतिवृकद्धकरसकहिरकमिकु्तानीददनेगरीलागिअनमुानगरीसोहीवमोम्जमकार्ासभपन्न
िईिकु्तानीिएकोमाकवलपेशनिएकोतसमेन्र्टकोम.ुअकरिकु्तानीिएकोदेम्खन्द्छ ।र्सरी तबजक बेगर म.ुअ.कर िकु्तानी 
ददएको रू १११२३०।०० तनर्म संगि देम्खएन।अि नगरपातलका कार्ामलर्लेमलु्र्अतिवृकद्धकरिकु्तानीको तबजक 
तलएकोिए म.ुअ.कर.समार्ोजन सकहिको प्रमाणउपिोक्ताबाटपेश गना लगाउने अन्द्र्था उक्त 
म.ुअ.करअसलुगरीसम्घर्संम्चिकोर्दाम्खलागनुापनेदेम्खएकोरु 

गो.िौन.  र्ोजनाकोनाम िकु्तानीरकम 

बोरा  

तबलपेशिएकोबो
रा 

बाकीरकमबोरा दर असलुहनुपुनेम.ुअ
.कर 

३८।२०७७।
३।३१ 

कोल्ड स्टोर 
िवन तनमााणको 
१.२.६ र 
१.१.२ कार्ा 

१४८० ५०० ९८० ११३।५० १११२३० 

        

 

 

 

 

 

 

 

१११२३०
।०
० 

72.  लागि अनमुान निएकोः सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ५ मा सावाजतनक तनकार्ाले कुनै पतन खररदको 
लागी िोकीए बमोम्जम लागि अनमुान िर्ार गनुा पने ब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले सभझौिा तमति 
उल्लेख नगरी तमति २०७७।२।६ गिे कोल्ड स्टोर िवन तनमाणा गना सभझौिा िएको कार्ाको परामशा खचा 
िनी तमति २०७७।३।२०मा नमस्िे इम्न्द्जतनररङ भर्ानेजमेन्द्ट कन्द्सल्टेन्द्ट प्रा.तल. ले पेश गरेको प्रतिबेदनको 
आिारमा िौचर न३६।२०७७।३।३१ बाट रू ४९४९४०।००लागि अनमुान र  कार्ा सभपन्न प्रतिबेदन बेगर 
िकु्तानी गरेको रकम तनर्मसंगि देम्खएन । साथै कोल्ड स्टोर िवनको तनमााण कार्ा पकहला शरुू हनु ु र 
परामशाको कार्ा पतछ िएको देम्खएकोले उक्त खचा वास्ितबक हो िन्न सककने आिार देम्खएन । अि 
नगरपमतलका कार्ाालर्ले र्स सभबन्द्िमा एककन गनुा पने देम्खन्द्छ । 

 

73.  मलु्र्ाङकन िन्द्दा बढी िकु्तानीः आतथाक कार्ाकवति तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(८) मा कुनै रकमको 
िकु्तानी ददुँदा ररि पगेु नपगेुको जाुँच गनुापने व्र्वस्था छ िने ३६(३) मा खचा गदाा खचाको तबल िरपाई सकहिको 
लेखा राख्न ु पने ब्वस्था छ।  र्स कार्ाालर्ले तमति २०७७।३।३२मा लक्ष्मीतनर्ा प्रा.तब. िवन तनमााणको लागी 
रू ४८५०४५६।६७ लागि अनमुान िर्ार गरी २० प्रतिशि जनसहिागीिा रू ९७०४५६।७६ उपिोक्ताले 
बेहोने गरी कार्ाआदेश ददएकोमा नापी ककिाव, मलु्र्ाश्रकन कपी  र कार्ासभपन्न  प्रतिबेदनमा रू 
४३०६६४३।४० मलु्र्ाङन िएकोमा सभझौिा अनसुार उक्त रकमको २० प्रतिशिले हनुे रू ८६१३२८।६८ 
जनसहिागीिाको अंश घटाई बाकी रू ३४४५३१४।७२ िकु्तानी ददन ु पनेमा रू ३८७५०३६।५९िकु्तानी 
ददएको देम्खएकोले बढी िकु्तानी हनु गएको रू ४२९७२४।८७ असलु गरी संम्घर् संम्चि कोर् दाम्खला हनु ु
पदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

४२९७२४
।८
७ 

74.  कार्ासभपन्नप्रतिवेदनःसावाजतनकखररदतनर्मावली२०६४कोतनर्म१२५कोउपतनर्म२माकुनैतनमााणकारं्सभपन्निैत्रटुीसच्र्ा
उनेदाकर्त्वकोअवतिसमाप्तिएपतछसावाजतनकतनकार्काप्रमखुलेत्र्स्िोतनमााणकार्ास्वीकृि, ड्रइङ्ग, 
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तडजाइनस्पेम्शकफकेशनबमोम्जमिएनिएकोकुराप्राकवतिककमाचारीबाटजाचबझुगराइकार्ासभपन्नगराउनपुनेउल्लेखछ।त्र्
स्िैउपतनर्म८मातनमााणिएकोकामकोजाुँचगदाावागराउदारकार्ासभपन्निएकोजानकारीएकिहमातथकोअतिकारीलाईददनपुने
उल्लेखछ।र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले उपिोक्ता सतमिसंग आतथाकवर्ा२०७६।७७ मासभझौिािएकासामकुहक 
आवास िवन तनमााणकोसभझौिा अनसुारको सबै रकम रू ८०००७०५।०० िकु्तानी  ददएको देम्खन्द्छ ।िर 
कार्ाालर्ले उक्त कार्ा  सामकुहक आवास िवनकोकार्ासभन्न प्रतिबेदन िर्ार गरेको देम्खएन । अि नगरपातलका 
कार्ाालर्ले सभपन्न र्ोजनाहरूको पणुा नापी मलु्र्ाकन र कार्ा सभपन्न प्रतिबेदन िर्ार गरी पेश गनुा पदाछ । 

िौचर न.       र्ोजनाको नाम    िकु्तानी रकम  

५।२०७६।११।२२ सामकुहक आवास िवन तनमााण ६४७०५०६।००  

११।२०७७।११।२३  ७५६१९९।००  

१४।२०७६।११।२३  ५३४०००।००  

  २४००००।०० कन्द्टेजेन्द्सी रकम 

           जभमा ८०००७०५।००  

 

 

 

 

 

 

८०००७०५
।०
० 

75.  आवास हस्िान्द्िरणः कार्ाालर्ले उपिोक्ता सतमतिबाट रू ८०००७०५।०० मा तनमााण गराएका  गररब सामकुहक 
अवासका १० वटा घरहरू को कसलाई उपलब्ि गराएका वा हस्िान्द्िरण गरेका हनु सोको अतिलेख कार्ाालर्ले 
राखेको देम्खएन । अि नगरपातलका कार्ाालर्ले आवास तनमााण गदाा गररबी पकहचान एककन गरी नगरपातलकाको 
तनणर्ा गरी सोही आिारमा िवन तनमााण गरर हस्िानिारण गने गनुा पदाछ। 

 

 तबशेर् अनदुान  

76.  तबशेर् अनदुान सभबन्द्िी कार्ातबिी २०७५ को बदुा न. ८ को ४ मा प्रदेश िथा स्थातनर् िहले अनदुान रकम 
खचा गदाा आन्द्िररक तनर्न्द्त्रण प्रणाली अपनाइ आतथाक कार्तबाति िथा सावाजतनक खररद सभबन्द्िी प्रचतलि 
काननुको अतिनमा रही तमिब्र्र्ी र पारदशी ककतसमले खचा गने र त्र्स्िो खचाको िकु्तानी बैककङ प्रणाली माफा ि 
गने ब्र्वस्था छ ।  र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले तनभन िौचर न बाट र्ोजना र कार्ाक्रम लागि अनमुान िर्ार 
नगरी सोझै लम्क्ष्मनीर्ा प्रा.तब को खािामा तनकासा ददएको रू ७६५६३५०।०० कार्ा के हो एककन िएन । 
अि नगरपातलका कार्ाालर्ले तबशेर् अनदुान कार्ातबति तबपररि तनकासा ददएको तनर्मसंगि देम्खएन । अि 
नगरपातलका कार्ाालर्ले उक्त तनकासा ददएको रकमको कार्ा एककन गरी लागि अनमुान सकहिको कार्ा सभपन्न 
प्रतिबेदन िर्ार गरी प्रमाण पेश हनु ुपदाछ ।  
िौचर न  कार्ाक्रम िकु्तानी तलनेको नाम  रकम कैकफर्ि 

१०।२०७६।११।२३ तबशेर् अनदुा लक्ष्मीतनर्ा प्रा.तब ७५०००००।०० र्ोजना उल्लेख निएको 

४६।२०७७।३।३१   १५६३५०।०० तबल िरपाई पेश निएको 

 जभमा   ७६५६३५०   

 

 

 

 

 

 

 

७६५६३५०
।०
० 

 सम्घर् सशिा  अनदुान  
77.  म्जन्द्सी दाम्खलाः आतथाक कार्ातबिी तनर्मावली २०६४को तनर्म ४७ -!+_ मा कार्ाालर् प्रमखुले आफनो 

कार्ाालर्मा रहेको र खररद गरी वा नगरी वा कुन ै प्रकारबाट हस्िान्द्िरण िई वा बस्िगुि सहार्िा वा कुनै 
प्रकारबाट प्राप्त हनु आएका म्जन्द्सी मालसमानको तबवरण र मलु्र् समेि खलुाई म्जन्द्सी ककिावमा साि ददनतित्र 
आभदानी बािी सेस्िा खडा गरी अिावतिक गरी राख्न ुपने ब्र्वस्था छ।र्स कार्ाालर्ले कप.एच.तस.िवन तनमााण 
िथा ममाि कार्ाको तबओकेमा  तनभन समानको तबवरण राखी कार्ा सभपन्न प्रतिबेदन िर्ार गरी िौचर िौचर न. 
३९।२०७७।३।३१बाट समान खररद िथा जडानको लागी रू २९८०९४।०० िकु्तानी गरेकोमा उक्त समान 
कप.एच तस.मा दाम्खला र जडान गरेको प्रमाण राखेको देम्खएन । अि नगरपातलका कार्ाालर्ले उक्त तबओकेमा 
राखेका समान कप.एच.तस लाई  म्जन्द्सी ककिावमा आभदानी बाध्न लगाई आभदानी बािेको प्रमाण पेश गनुा पदाछ । 

िौचरन. तबओकेको आईटम 
नभबर 

समानको नाम रकम 

३९।२०७७।३।३१ २१ बेड िथा आवश्र्क फतनचसा १५२३२४०० 

 २२ वािनकुुतलन उपकरण सप्लासा र 
जडान 

१४५७७०।०० 

 जभमा  २९८०९४।००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२९८०९४
।०
० 

78.  मलु्र्ाङकन एककन निएकोः आतथाक कार्ाकवति तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(८) मा कुन ैरकमको िकु्तानी 
ददुँदा ररि पगेु नपगेुको जाुँच गनुापने व्र्वस्था छ िने ३६(३) मा खचा गदाा खचाको तबल िरपाई सकहिको लेखा 
राख्न ु  पने ब्र्वस्था छ।  र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले उपिोक्ता सतमति माफा ि आतथाक बर्ा २०७५।७६मा  



77 

 

तनमाणा कार्ा शरुू गरेको अडवुा खोला पलु तनमााण कार्ाको लागी र्ो बर्ा चौथो रतनङ तबल िनी ३वटा िौचरबाट 
रु ३६०००००। िकु्तानी गरेकोमा उक्त कार्ाको नापी ककिाव र मलु्र्ाङकन तबलमा आ.वा.२०७५।७६ 
लेखेको र तबल र नापी ककिाव समेि कार्ाकारणी प्रमखुले प्रमाम्णि गरेको नदेम्खएको  र प्रातबतिकले मात्र 
प्रमाणीि गरी नापी गरेको तमति समेि उल्लेख गरेको नदेखएकोले उक्त कामको नापी आ.वा. २०७५।७६मा 
िएको हो वा २०७६।७७मा िएको हो एककन हनु  तमति समेि खलेुको देम्खएन ।साथै नगरपातलकाको तनणार् 
अनसुार २० प्रतिशि जनसहिागीिा हनु ु पना उल्लेख िएकोमा लेखापरीक्षणको समर्मा उपिोक्ता सतमतिको 
सभझौिा फाईल पेश निएकोले जनसहिातगिाको अंश  कति राखेको एककन हनु सककएन िने नापी ककिावमा ३ 
प्रतिशि उल्लेख गरी कटटा गरेको देम्खन्द्छ । र्सरी कार्ाकारणी प्रमखुलेसमेिले प्रमाणीि नगरेको र नापी 
ककिावमा समेि नापी िएको तमति समेि उल्लेख गरेको नदेम्खएकोले कार्ा वास्िकवक िएको हो वा होईन एककन 
हनु सक्न ेअवस्था देम्खएन । अि नगरपातलका कार्ाालर्ले र्स सभबन्द्िमा तनमााण कार्ा िए निएको एककन गनुा 
पदाछ । 

79.  गाडी िाडाः नेपाल सरकार तमति २०७६ १२।११ गिे देम्ख नेपाल अतिराज्र् िर पणुा लक डाउन गरेको र  
तमति २०७७।२।२८ गिेको तनणार् न २५ को १ को ङ को ४ मा कोरोना महामारी रोगको कारण मनोरञ्जन 
स्थल खलु्ला गना नपाईने सथै म्जल्ला तित्र मात्र जोर तबजोर तनजी सवारी संचालन गना पााइनकुो साथै अन्द्र् म्जल्ला 
जानको लागी अति आवश्र्क परेमा म्जल्ला प्रशासन कार्ाालर्को तसफाररस अतनवार्ा तलन ुिनी तनणार् गरेको छ । 
र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले उक्त मम्न्द्त्रपररर्को तनणार् तबकपरि कार्ाालर्मा आवश्र्क मात्रामा मोटर साईकल 
रहेको र नगरप्रमखु र उप प्रमखुलाई नगरपातलकाले गाडी उपलब्ि् गराएको अवस्थामा तमति २०७६।१२।१ 
गिे मातसक रु ११६०००।०० संचार खचा  २५०।०० गरी जभमा मातसक रू ११६२५०।०० िकु्तानी ददन े
गरी समझौिा गरर  िौचर न.४५।२०७७।३।३१ बाट रू ४६५०००।०० राकेश कुमार सोनीलाई िकु्तानी 
ददएको देम्खन्द्छ । साथै सभझौिा अनसुार गाडी चलाए नचलाएको अिलेख नराखी िकु्तानी ददएको उक्त रकम 
तनर्मसंगि देम्खएन । अि नगरपातलका कार्ाालर्ले उक्त गाडी िाडामा तलई चलाएको िए सवारी लकबकु 
अतिलेख ित्कातलन कार्ाालर् प्रमखुबाट प्रमाणीि गरेको प्रमाण पेश गने अन्द्र्था उक्त रकम असलु गरी 
संम्चिकोर् दाम्खला हनु ुपदाछ ।  

४६५०००
।० 

80.  सरुम्क्षि नागररक आवास कार्ाक्रमको लागी मौलापरु नगरपातलका वडा न ४ का ९० पररवारलाई प्रथम ककस्िा 
वापि िौचर न.३३।२०७७।३।३० बाट प्रति पररवार ३००००।००हजारका दरले रू 
२७०००००।००िकु्तानी ददएकोमा देहार् देम्खन्द्छ । 

क  सरुम्क्षि नागरीक आवास कार्ान्द्वर्न कार्ातबति २०७५ को बदुा १६ ङ बमोम्जम  सरुम्क्षि नागरीक आवास 
समन्द्वर् सतमतिले   कार्ाक्रमको  कार्ान्द्वर्न सभबन्द्िमा अनगुमन गने ब्र्बस्था िएकोमा  लेखापरीक्षणको 
अबतिसभममा अनगुमन िएको प्रतिबेदन देम्खएन । 

ख   सरुम्क्षि नागरीक आवास कार्ान्द्वर्न कार्ातबति २०७५ को बदुा ६ मा कुनै ब्र्म्क्तले झठुा तबबरण पेश गरी 
अनदुान रकम तलएको पाईएमा वा जनु प्रर्ोजनको लागी  अनदुान रकम उपलब्ि गराएको हो सोकह प्रर्ोजनमा 
खचा नगरी अन्द्र् प्रर्ोजनमा खचा गरेको पाईएमा वा ककस्िा बमोम्जमको गनुापने कार्ा प्रगति अनदुान  उपलब्ि 
गराएको तमतिले ३ मकहना तित्र नगरेमा लािग्राकहबाट अनदुान रकम स्थातनर् िहले असलु गनुापने ब्र्बस्था 
िएकोमा सो बमोम्जम स्थातनर् िहले कार्ा गरेको पाईएन । 

ग लेखापरीक्षणको क्रममा बडा नं ४को अबलोकन गदाा केहीको फुसको घर नहदुा पतन  सो सतुबिा तलई पक्की 
घर बनाउन ईटा ककनेको, केकहको फुसको घर हनुेले पतन कटनाको छाना नलगाई पक्की घर बनाउन ईटा ककनकेो 
देम्खएको छ ।कार्ाक्रमको उदेश्र् तबपररि सरुम्क्षि नागरीक आवासमा लािग्रकह छनौट िएकोले अनगुमन गरी 
जनु प्रर्ोजनको लागी  अनदुान रकम उपलब्ि गराएको हो सोकह प्रर्ोजनमा खचा नगरी अन्द्र् प्रर्ोजनमा खचा 
गरेको पाईएमा वा  लािग्राकहबाट अनदुान रकम स्थातनर् िहले असलु गनुापदाछ ।  

 राकष्टर् ग्रातमण िथा नतबकरणी उजाा  

81.  वाररण्टी काडा नतलएकोः सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ७ को ३ मा खररद गरेका मालसमान वा 
सेवाको गणुस्िर पररक्षण गराउन ु पने बर्वस्था छ । र्स कार्ाालर्ले िौचर न. २।२०७७।३।२६ बाट 
८३वटा स्टेटलाईट  जडान गनाको लागी रु ११९००००।०० िकु्तानी ददएकोमा स्टेट लाईटको वाररम्ण्ट काडा 
पेश गरेको प्रमाण देम्खएन ।  उक्त कार्ाका लागी खररद गरेका समानको तबके्रिा आतिकारीक कभपनीले तनम्िि 
अवतिको लागी वाररण्टी काडा ददन ेगरेकोमा कार्ाालर्ले कुन कभपनीबाट खररद गरेको हो सो एककन िएन। अि 
कार्ाालर्ले उक्त समान खररद गरेको कभपनीबाट जारी गरेको वाररण्टी काडा  र सोलर जडान गरेको तलएको 
प्रमाण पेश हनु ुपदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

११९००००
।०
० 
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 प्रिानमन्द्त्रीरोजगारकार्ाक्रम–  
82.  प्रिानमन्द्त्रीरोजगारकार्ाक्रम– 

स्थानीर्िहमासूचीकृिबेरोजगारव्र्म्क्तलाईन्द्रू्निमरोजगारीप्रत्र्ाििूगराउनएवभसामूदाकर्कपूवाािारहरुकोकवकासमाफा िना
गररककोजीवनर्ापनमासिुारल्र्ाउनउेदे्दश्र्लेस्थानीर्िहतित्रप्रिानमन्द्त्रीरोजगारकार्ाक्रमसञ्चालनमारहेकोछ।र्सकार्ाक्रम
अन्द्िगािस्थानीर्िहतित्रकावडाहरूमा िकुवा खोला जलािार तसचाई संरक्षण िथा स्वास्थर् चौकी प्रखाल 
तनमााणकार्ालगार्िकाकार्ाक्रमसञ्चालनगरीर्सवर्ा १०५ जनालाई रोजगारी उपलव्ि गराई रु 
२१२९७५३।००खचागरेकोछ।लम्क्षिवगालाई ७ददनदेम्ख२४ददनसभमरोजगारीउपलब्िगराईश्रतमकज्र्ाला, 
रू२१२९७५३प्रशासतनकरकार्ाक्रमखचारू ६०१६६८ समेिगरी जभमा रू २७३११९१।००खचालेखेकाछन।्िन े
बेरोजगारहरूको नामावली छनौट गरेको प्रकृर्ा नगरपातलका कार्ाालर्ले उपलब्ि् गराएको छैन 
।उक्तखचावाटलम्क्षिवगामाअल्पकालीनरोजगारीसजृनािएिापतनकामकोदीगोपनािथादीघाकालीनरोजगारीसजृानािएकोदेम्खं
दैन।  

 स्वास्थर् 
 

83.  और्तिखररदएवंिण्डारणप्राथतमकस्वास्थर्सेवापनुजाागरणमहाशाखाकोकार्ाक्रमतनदेम्शकाबमोम्जमकार्ाालर्लेखररदगरेका
और्िीहरुकोभर्ादकभिीमा१८मकहनाहनुपुनेउल्लेखगनुापदाछ।र्सवर्ानगरपातलकालेचालसुशिाबाटरु१९८३९७५।००
कोऔर्िीखररदगरेकोमादेम्खएकाव्र्होरातनभनअनसुाररहेकाछन।  
१,स्टोरदाम्खलागदााप्रत्रे्कऔर्िीकोManufacture Date , Expiry Date , Batch no, Manufacture Company 

खलुाईदाम्खलागनुापनेमासोगरेकोपाइएन। 

२, आपूतिाकिााबाटआपूतिाऔर्िीवाअन्द्र्सामानकोManufacture Date , Expiry Date, Batch no, Manufacture 

Companyकोनामरनेपालसरकारबाटतनशलु्ककविरणकोलातगितनवाक्र्ांशउल्लेखगनुापनेमासोगरेकोपाइएन। 

३, आपूतिाकिााबाटखररदहनुेऔर्िीिथाऔर्िीजन्द्र्सामाग्रीकोExpiry date 

स्टोरदाम्खलासमर्सभमकम्भिमा१८मकहनावाुँकीहनुपुदाछ।िरकुनैऔर्िी१८मकहनािन्द्दाकमिएकाexpiry date 

हनुेिएमाउक्तअवतिको७५प्रतिशिभर्ादवाुँकीिएकोहनुपुनेमाऔर्िीहरुकोexpiry date 
कवलमावातलष्टमाउल्लेखिएकोपाइएन। 

कार्ाालर्लेखररदिएकाऔर्िीकोभर्ादचेकजाुँचगरीतनदेम्शकाबमोम्जमिण्डारणएवंदाम्खलागनुापदाछ। 
 

84.  आमा सरुक्षा कार्ाक्रमः गाउतलकातित्रअस्पिालिथास्वास्थर्चौकीमासतु्केरीिएकाआमािथानवजािम्शशलुाई 

रु १०००।००ित्ता र स्वास्थर् संस्थालाई रु १०००का दरले रकम ददन ेब्र्वस्था िएकोमा र्स नगरपातलकाले 
िौचर न. ४७।२०७७।३।२१ बाट प्राथतमक स्वास्थर् स्वास्थर् केन्द्रलाई  रु ३००३६२।०० स्वास्थर् 
संस्थाको खािामा जभमा िएको र िौचर न ३९।२०७७।३।९ बाट स्वास्थर् संस्थालाई  खचा लेखेको रु 
२९१६००।०० गरी जभमा रु ५९१९६२।०० को  खचा िएको तबल िरपाइ पेश गरेको देम्खएन ।अि 
प्राथतमक स्वास्थर् केन्द्रले खचा गरेको तबल िपााइ पेश गनुा पदाछ। 

५९१९६२
।०
० 

85.  कर कटटी छुटःआर्कर ऐन २०५८ को दफा ८७ को १मा प्रत्र्क रोजगारदािाले रोजगारीबाट कुनै कमाचारी 
वा कामदारले पाप्त गरेको आएको गणना गदाा समापेश िएको सोि नेपालमा स्रोि िएको कुनै रकम िकु्तानी गदाा 
अनसुचुी १ बमोम्जम कटटा गनुा पने ब्र्वस्था छ ।र्स कार्ाालर्ले तनभन कमाचारीहरुलाइ िकु्तानी गरेको िलब 
ित्ता र प्रातबतिक छुट ग्रडे रकम कमाचारीको बाकर्ाक अभदानीको आर्मा समापेश नगरी िकु्तानी गरेको देम्खएकोले 
कर कटटी छुट हनु गएको रु १६५१५।५२।०० असलुी गरी संम्घर् संम्चि कोर् दाम्खला हनु ुपदाछ  ।  

तस न  कमाचारीको नाम िकु्तानी रकम कर कटटी हनु ु
पने रकम 

कटटी िएको रकम फरक रकम  

१ श्री सरेुन्द्र शाह ५८९८४ ८८४७।५० ५८९।८४ ८२५७।७६ 

२ ओम प्रकाश पंतडि ५८९८४ ८८४७।५० ५८९।८४ ८२५७।७६ 

       

 

 

 

 

 

१६५१५।५
२ 

86.  भ्रमण खचा नर्मावली २०६४को तनर्म ३ मा भ्रमण आदेश वा तनणार् तबना भ्रमण खचा गना नहनु ेब्र्वस्था छ । 
र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले तनभम स्वास्थर् कमाचारीलाई भ्रमाण आदेश बेगर िमाण तमति र स्थान समेि उल्लेख 
नगरी ददन ३ देम्ख १२ ददन सभमको िौचर न. ५४।२०७७।३।२७ बाट रू ११८८००।०० खचा लेखेको 
देम्खन्द्छ। र्सरी भ्रमण आदेश बगेर खचा लेखेको रकम तनर्म संगि देम्खएन । अि कार्ाालर्ले भ्रमण आदेश 
जारी गरेको िए कार्ाालर्को अतिलेख अनसुार प्रमाण पेश गने अन्द्र्था असलु हनु ुपदाछ । 

तस. न नाम पद ददन दर जभमा 
१ रमजरुार् र्ादव अ.हे.व. १२ १२०० १४४०० 

      

२ तमलन तसह अ.हे.व १२ १२०० १४४०० 

३ अरतबन्द्द प्र शाह अ.हे.व १२ १२०० १४४०० 

४ सरेुश रार् र्ादव अ.हे.व १२ १२०० १४४०० 

 

 

 

 

 

११८८००।
०० 
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५ तबजर् मल्ली अ.हे.व १२ १२०० १४४०० 

६ लतलिादेतब र्ादव अ.न.मी १२ १२०० १४४०० 

७ पणुा खडका अ.हे.व ३ १२०० ३६०० 

८ जवाहरलाल ममु्खर्ा अ.हे.व ३ १२०० ३६०० 

९ ददनेश शाह अ.हे.व ९ १२०० १०८०० 

१० अच्छेलाल शाह तस.अ.ह.व. ९ १६००० १४४०० 

  जभमा    ११८८००  
87.  न्द्र्ानोझोलाकविरण: 

नगरपातलकातित्रअस्पिालिथास्वास्थर्चौकीमासतु्केरीिएकाआमािथानवजािम्शशलुाईन्द्र्ानोझोलाकविरणगनेकार्ाक्रमरहेकोमार्ोवर्ानगर
पातलकाले िौचर न.३३२०७६।११।२३बाट २००वटान्द्र्ानोझोलारु.९००।०७कादरलेरु.१८००३०।००मा खररद 
गरेकोमास्वास्थर्सेवाकविागपररवारमहाशाखाबाटतनदेशनगरेवमोम्जमकोस्पेम्शकफकेशनअुनसारझोलािएनिएकोप्रमाम्णिगरेकोनदेम्खदाझो
लागणुस्िरीर्छिन्नसक्नेअवस्थादेम्खएन।साथैन्द्र्ानोझोलाखररदबतथाङ्गसेन्द्टरमाहनुेअनमुातनिसतु्केरीसंख्र्ाकोआिारमाखररदगनुापनेमासोगरे
कोदेम्खएन।साथैकार्ाालर्लेआ.व.०७५।७६कोसतु्केरीसंख्र्ारन्द्र्ानोझोलाकोमौज्दािकववरणराखेकोपाइएन।िसथातनदेम्शकालेिोकेअनु
सारकोअनमुातनिसतु्केरीसंख्र्ारगणुस्िरकोझोलार्ककनगरीखररदगनुाकासाथैलािग्राहीलाईसमर्मैकविरणगनुापदाछ।कविरणिरपाईसाथपाउ
नेकोसभपका सकहिकोअतिलेखराखन ुपदाछ। 

१८००३०
।०
० 

88.  सटटातबदाकोरकमः नेपालस्वास्थर्सेवातनर्मावली२०५५कोतनर्म५६(२) 
मापालोतमलाईअतिररक्तसेवातबदातलननपाएजतिअवतिकोिलबबरावरिकु्तानीददइनबे्र्वस्थाछ,िनअेतिररक्ततबदाकोअतिलेखसभवम्न्द्ििकार्ाा
लर्प्रमखुलेअद्यावतिकगरीराख्नपुनेब्र्वस्थाछ।र्सनगरपातलकाकार्ाालर्महेशपरु स्वास्थर् 
चौकीमाकार्ाारथप्रार्सबैकमाचारीकोअतिररक्तसमर्तबदानतलएकोितनपठाएकोप्रमाणकाआिारमा िौचर न६६।२०७७।३।३१रु 
,२३१८५५०।००खचागरेकोदेम्खन्द्छ।अिकार्ाालर्लेअतिररक्तकामगरेकाकमाचारीहरुकोहाम्जरीसमिेकोअतिलेखएककनगरी राखेको 
देम्खएन। लेखापरीक्षण समर्मा अतिररक्त काम गरेको हाम्जर अतिलेख प्राथतमक स्वास्थर् केनरसंग माग गदाा उपलब्ि गराएन। 
साथै उक्त समर् अवतिमा चैत्र मकहना देम्ख अर्ाढ मकहना सभम कोतिडको ित्ता समेि बझुकेो देम्खएकोले ४ मकहनाको देहोरो 
िकु्तानी हनु गएको रू ८४८५४४को १५प्रतिशि कर रू१२७२८१।६० घटाई रू ७२१२६२।४० असलु गरी संम्घर् संम्चि 
कोर् दाम्खला गनाको साथै अन्द्र् ८ मकहनाको िकु्तानी िएको रू १४७०००६।०० वास्ितबकरुपमाकाम गरे नगरेको 
नगरपातलका कार्ाालर्ले अतिररक्त कार्ा गरे नगरेको हाम्जर अतिलेख तिडान गरी तबदा लन नसकेको तबवरण छानतबन गरी 
तबदातलननसकेकाकमचारीलाईमात्ररकमिकु्तानीददने रतबदा तलएका कमाचारीबाट बढी िकु्तानी हनु गएको असलु 
गनािफा ध्र्ानददनपुनेदेम्खन्द्छ। 

७२१२६२
।४
० 

89.  म्जन्द्सी दाम्खलाः आतथाक कार्ातबिी तनर्मावली २०६४को तनर्म ४७ -!+_ मा कार्ाालर् प्रमखुले आफनो 
कार्ाालर्मा रहेको र खररद गरी वा नगरी वा कुन ै प्रकारबाट हस्िान्द्िरण िई वा बस्िगुि सहार्िा वा कुनै 
प्रकारबाट प्राप्त हनु आएका म्जन्द्सी मालसमानको तबवरण र मलु्र् समेि खलुाई म्जन्द्सी ककिावमा साि ददनतित्र 
आभदानी बािी सेस्िा खडा गरी अिावतिक गरी राख्न ु पने ब्र्वस्था छ।र्स कार्ाालर्ले िौचर न. 
५९।२०७७।३।३० बाट  स्वास्थ संस्थाको लागी १० प्रकारका समान छपाई िथा खररदका लागी स्टेशनरी 
स्टोरलाई रू ४९९९१२।०० िकु्तानी गरेकोमा उक्त समान नगरपातलकामा दाम्खला गरी स्वास्थर् संस्थालाई 
हस्िान्द्िरण गरेको देम्खएन । अि नगरपातलका कार्ाालर्ले उक्त समान  म्जन्द्सी ककिावमा आभदानी बािी 
स्वास्थर् संस्थालाई हस्िान्द्िरण गरेको प्रमाण पेश गनुा पदाछ  

४९९९१२
।०
० 

90.  िलबी प्रतिबेदनः–स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोम्जम स्थानीर् िह अन्द्िगािका कमाचारीहरूको बाकर्ाक 
िलबी प्रतिबेदन कार्ापातलकाबाट र तनजामति कमाचारीको िलवी प्रतिवेदन तनजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ 
ख(२) बमोम्जम म्जल्ला म्स्थि कोर् िथा लेखा तनर्न्द्त्रकको कार्ाालर् बाट पाररि गराई िलब खचा लेख्नपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । कार्ाालर्ले र्स वर्ा नगरपातलकाका प्राथतमक स्बस्थर् केन्द्रका कमाचारीको िलवी प्रतिवेदन 
पाररि नगरर रू. िलवमा खचा गरेको छ । र्सरी िलतब प्रतिवेदन पाररि नगराई खचा गदाा िलव ित्ता िथा 
ग्रडेको सभबन्द्िमा एककन गना सककएन । ऐनको व्र्वस्था वमोम्जम िलवी प्रतिबेदन पाररि गरेर मात्र िलब खचा 
लेख्नपुदाछ ।. 

 

 म्शक्षािफा   

91.  कवद्यालर्गितनकासाखािा:कार्ाालर्लेप्रत्रे्ककवद्यालर्कोस्थार्ी 
दरबन्द्दीतमलानम्शक्षातनर्मावलीलेव्र्वस्थागरेअनसुारकवद्यालर्गिम्शक्षककोदरवन्द्दीतमलानगनुापनेमार्सनगरपातलकाकार्ाा
लर्सगम्जल्लाम्शक्षाइकाइकार्ाालर्लेउपलब्िगराएकोकववरणअनसुारप्राकव.  तन.मा.कव. मा.तब. माराहािसमेिगरी१६ 
वटा तबिालर्मा जभमा६८जनादरवन्द्दीमौज्दािदेम्खएिापतननगरपातलकालेकवद्यालर्कोअवस्था,कवद्याथीको, 
अवस्थाकवद्याथीकोसंख्र्ार्ककनगरीदरवन्द्दीतमलानगरेकोदेम्खएन।अिःर्सरीदरवन्द्दीतमलानवेगरनगरपातलकालेगरेकोम्शक्ष
कहरुकोसरुवालाईकवश्वसनीर्छिन्नसक्नेअवस्थारम्शक्षकिलबकोलागीतनकासाददएकोरु३१८७५४५२।००वास्िकवकख
चाहोिनीर्ककनगनासककएन। स्थार्ी.अस्थार्ीदरबन्द्दीरराहिकोटामाकार्ारिम्शक्षकहरुकोनाम, तनर्मु्क्ततमति, 

िलवग्रडेरकवद्यालर्लाईतनकासाजानेसवैरकमहरुदेम्खनेगरीकवद्यालर्गितनकासाखािाअद्यावतिकगरेकोदेम्खएन।र्सरीतनका
साकारुपमाजानेिलव, 
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ित्तारकवतिन्नअनदुानरकमहरुकोकवद्यालर्गिम्स्थिीस्पष्टहनुसकेन।अिकवद्यालर्लाईजानेसवैरकमहरुदेम्खनेगरीसफ्टवेर्रमा
प्रकवकष्टगरीकवद्यालर्गिरकमतनकासाकोएकककृिअतिलेखिर्ारगररनपुदाछ। 

92.  छात्रवतृ्ती :आतथाककार्ाकवतितनर्मावली, २०६४कोतनर्म३६कोउपतनर्म (३) 
अनसुारबजेटरकमतित्रकोकुनैरकमखचागदााकवलिरपाइसकहिकोलेखाराख्नपुनेव्र्वस्थाछ।कार्ाालर्लेगैरआवातसर्छात्रवृति
रु९३६०००।००कवद्यालर्कोखािामाजभमागररददएकोमातबदिालर्ले तबिरण गरेको िरपाई पेश गरेको देम्खएन 
साथैउक्तछात्रवृतिबाटशैम्क्षककक्रर्ाकलापमापरेकोप्रिावअनगुमनकोमूल्र्ाङ्कनप्रतिवेदनतलनेनगरेबाटछात्रावृत्तीकविरणएवंप्र
िावकारीिासभबन्द्िमाकवश्वस्िहनुसककएन।अि तबरिालर्ले छात्रबदृर बझुाएकोिरपाईपेशगरेकोप्रमाणपशेगनुा पने 
देम्खइको रु            । 

 

 

 

 

93.  ददवाखाजा :कार्ाालर्कोवाकर्ाककार्ाक्रमअनसुारिोककएकोलम्क्षिसमूहकोवालवातलकाहरुकालातगप्रतिददनरु. 
१५कादरलेददवाखाजाउपलब्िगराउनेव्र्वस्थाछ।र्सनगरपातलकाले  िौचर न. १३।२०७६।८।२१ बाट रू 
२४०५०००  िौचर न. ३२।२०७६।११।२१बाट रू ३५५६४००।०० गरी जभमाददवाखाजा रू 
५९६१४००।००उपलब्िगराएकोदेम्खन्द्छ । र्सरी तबिालर्मा रहेको तबिालर्गि ई .एम.एस. आई अतिलेख 
बेगर तबिालर्को खािामा पठाएको ददवा खाजा वास्ितबक खचा िएको हो िने्न आिार देम्खएन । तबद्यालर्हरुले 
उक्त रकम तबिरण गरेको खाजा खवुाएको तबिाथी उपम्स्थिीको  हाम्जर उिार प्रतितलपी  प्रमाम्णि गरी पठाएको 
देम्खएन । अि नगरपातलका कार्ाालर्ले तबद्यालर्कोखािामा तनकासा ददएकोददवाखाजावापिको रकमको खचा िए, 
निएको एककन गरी  प्रमाण पेश गना लगाउन ुपदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५९६१
४००।
०० 

94.  लकडाउनको अबतिमा ददवाखाजा 
:कार्ाालर्कोवाकर्ाककार्ाक्रमअनसुारिोककएकोलम्क्षिसमूहकोवालवातलकाहरुकालातगप्रतिददनरु .
१५कादरलेददवाखाजाउपलब्िगराउनेव्र्वस्था छ ।र्स नगरपातलकाले तबद्यालर्हरुलाई कोतिडका कारणले 
तबद्यालर् बन्द्द िएको अबस्थामा  देहार् बमोम्जम रु ११५५००० ददवा खाजा तनकासा गरेको छ ।तमति 
२०७६।१२।११देम्खकोतिड१९काकारणलेकवद्यालर्बन्द्दिएकोअवस्थामातनकासागरेकोसोरकमउपर्ोगिएकोछैनिस
थातनकासागनाआवश्र्कनिएकोरकम तनकासा िएकोले कफिाा गरी संम्घर्सरकारकोसंम्चिकोर्मादाम्खलागरेको प्रमाण  
पेश गनुापने रु 

गो िौ न तबबरण रकम 

५५।२०७७।३।३८ सामदुाकर्क तबद्यालर्मा ददबा खाजा खचा 
तनकासा 

११५५००० 

 

११५५००० 

95.  सामदुार्ीकतबदालर्कोगणुस्िर:ससामदुार्ीकतबद्यालर्हरुकोशैम्क्षकगणुस्िरम्स्थिीकोतनर्तमिरुपमाअनगुमनगरीसोकोएक
प्रतिप्रतिबेदनम्शक्षािथामानवस्रोिकेन्द्रपठाउनेरसोकोकार्ाानर्नगरीतबद्यालर्माशैम्क्षकगसु्िरसिुारगनेब्र्वस्थाछ।र्सनगर
पातलकालेआ.वा. 
२०७६।७७तबद्यालर्कोशैम्क्षकगणुस्िरकोबारेअनगुमनगरेकोप्रतिबेदनकार्ाालर्संगदेम्खएन।अिनगरपातलकाकार्ाालर्ले
आफनोअन्द्िरगिकातबद्यालर्हरुकोशैम्क्षकगणुस्िरसिुारिफा ध्र्ानददनपुनेदेम्खन्द्छ,। 

 

96.  तनजीतबदालर्कोशलु्कतनिारणस ्
:तनजीतबद्यालर्हरुकोशलु्कतनिारणम्स्थिीकोअनगुमनप्रतिबेदनिर्ारगरीशलु्ककोबारेएककनगरीतबिालर्कोशलु्कमासिुारग
रीशैम्क्षकसिुारगनुापनेब्र्वस्थाछ।र्सनगरपातलकालेआ.वा. 
२०७६।७७तबद्यालर्कोशलु्कतनिारणबारेअनगुमनगरेकोप्रतिबेदनकार्ाालर्संगदेम्खएन।अिनगरपातलकाकार्ाालर्लेआ
फनोअन्द्िरगिकातबद्यालर्हरुकोशलु्कतनिारणबारेअमगुमनगनािफा ध्र्ानददनपुनेदेम्खन्द्छ,। 

 

97.  पाठ्य पसु्िक खचाः  कार्ाक्रम कार्ाान्द्र्न पमु्स्िका २०७६।७७ को कक्रर्ाकलाप  नं २.४.६.१ मा उल्लेख गरे 
अनसुार तबिाथी िनाा िएको तबवरण,पाठर्पसु्िक खररद र तबिरण गरेको आिारमा थप तनकासा ददन ेब्र्वस्था छ 
। र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले १६ वटा तबिालर्मा पाठर्पसु्िक खरररका  लागी  आ.बा.२०७६।७७ मा 
१४२५००।००  तनकासा ददएकोमा  तबद्यालर्हरुले पसु्िक खररद गरी तबिरण गरेको तबल िरपाई पेश गरेको 
देम्खएन । तबद्यालर्को खािामा तनकासा गएको उक्त रकमबाट तबद्यालर्ले कतिको पसु्िक खररद गरी तबिरण 
गरे कति रकम बाकी छ एककन हनु सककएन । नगरपातलका कार्ाालर्ले तबद्यालर्मा  तनकासा गएको रकमको 
तबलिरपाई तलई वास्िकवक खचा एककन गरी तबल िरपाइ तबद्याथी हाम्जर अतिलेखका आिार पेश गना लगाई 
बाकी रहन गएको रकम संम्घर् संम्चि कोर् दाम्खला गनुा पने देम्खन्द्छ 
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98.  कार्ाक्रम कार्ाान्द्वर्न पसु्िका २०७६।७७ अनसुार प्रातबतिक िार िफा का म्शक्षकलाई प्रतथ मकहना  रू ३००० 
का दरले १०मकहनाको प्रातबतिक ित्त्ता उपलब्ि गराउने ब्र्वस्था गरेकोमा तनभन म्शक्षकलाई १२ मकहनाको 
प्रतबतिक ित्ता उपलब्ि गराएको देम्खएकोले २मकहनाको बढी िकु्तानी िएको रू २४०००।००असलु गरी 
संम्घर् संम्चि कोर् दाम्खला हनु ुपदाछ। 

तबिालर्को नाम म्शक्षकको नाम  रकम 

मा.तब. पथराबिरुाम तनरज प्रसाद जर्सवाल ६००००।०० 

 जोगनारार्ण शाह ६००००।०० 

 ददतलप प्रसाद शाह ६००००।०० 

 म्शवशम्क्त प्साद र्ादव ६००००।०० 

  २४०००।००  

 

 

२४०००।०
० 

99.  साक्षर नेपाल अतिर्ानः कार्ाक्रमकार्ाान्द्वर्नपमु्स्िका२०७६।७७को ६.९मा र्स बर्ा स्थातनर् िहलाई पणुा साक्षर 
बनाउन गरी बजेट िथा कक्रर्ाकलाप सकहिको तबस्ििृ कार्ार्ोजना तनमााण गरी कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराउने 
र तनरक्षरिा पकहचान पवुा िर्ारी,सामाग्री ब्र्वस्थापन िार मकहना सभम सभपन्न गरी असोज १ बाट कक्षा 
संचालानको ब्र्वस्था तमलाउने र माघ र फागनु सभम स्थातनर् िहलाई साक्षर घोर्णा गना बजटे ब्र्वस्थमा 
गरेकोमा र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले उल्लेम्खि अवतिमा कार्ा नगरी १५ बर्ा िन्द्दा मातथको तनरक्षकहरूको 
नामावली संकलन िनी ९ वटा वडामा िौचर न.२२।२०७६।१०।१२ बाट रू ६७२७५।०० १८ जनाको 
नाममा खचा लेखेकोमा  सभबम्न्द्ििले रकम बझुकेो िरपाई राखेको देम्खएन । अि तनम्िि म्शर्ाकमा िोकीएर 
आर्को रकम सभबम्न्द्िि कार्ाामा खचा नगरी अन्द्र्त्र खचा लेखेको तनर्म संगि देम्खएन र साथै रकम 
सभबम्न्द्ििले बझुेको िए बझुेको तबल िरपाई पेश गने अन्द्र्था असलु गरी संम्घर् संम्चि कोर् दाम्खला हनु ु
पदाछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६७२७५।
०० 

100.  तबद्यालर् तनमाणाः स्राकिर् र्ोजना आर्ोगबाट स्वीकृि वाकर्ाक कार्ाक्रम िथा कविागद्धारा प्रकाम्शि कार्ाक्रम कार्ाान्द्वर्न पमु्स्िका 
२०७६।७७ बमोम्जम कार्ाालर्ले कार्ाक्रम संचालन गनुापने व्र्वस्था छ । त्र्सरी न ैआतथाक कार्ाकवति तनर्मावली, २०६४ 
को तनर्म ७८ मा आतथाक वर्ाको अन्द्िसभममा काम सभपन्न निई केवल बजेट कफ्रज हनु नददन ेउदे्दश्र्ले मात्र कसैलाई पेश्की 
ददन वा िरौटीमा राख्न नहनुे उल्लेख छ । कार्ाालर्ले कवतिन्न कवद्यालर्हरुको खािामा कवतिन्न कार्ाक्रम  संचालनका लातग रु. 
२४९६००००० तनकासा गरेको र ित्कालै  कतिपर् कार्ाक्रमको कार्ाक्रम संचालन गना रोक्का समेि राखेको र हालसभम पतन 
रोक्का अवस्थामा न ैरहेको देम्खर्ो । र्सरी वाकर्ाक कार्ाक्रम अनसुार कार्ाक्रम सभपन्न नगरी कवल िरपाई कार्ा सभपन्न प्रतिवेदन 
वेगर बजेट कार्ाक्रम खचा लेख्न ेव्र्म्क्तलाई म्जभमेवार बनाइन ुपदाछ । साथै कार्ाक्रमकार्ाान्द्वर्नपमु्स्िका२०७६।७७ को 
२.७.११.१ को ८.२ मा िवन तनमाणको डईङ्ग डजाईन स्वीकृि गने काननु बमोम्जम अतिकार प्राप्त वा 
िोककएको तनकार्को स्वीकृिी अतनवार्ा तलन ु पने ब्र्वस्था छ । र्स कार्ाालर्ले तनभन  तबिालर्को २ कोठे 
ट्रसवाला िवनको डईङ्ग पररविान गरी कही ३  कोठै पक्की िवन तनमाण कार्ा गरेकोमा सभबम्न्द्िि तनकार्बाट 
स्वीकृिी तलएको देम्खएन र साथै चाल ुअतथाक बर्ामा तबिालर्को िवन तनमााण कार्ा समेि परुा गरेको देम्खएन । 
र्सरी कार्ाालर्ले स्वीकृि तडजाईन पररविान गदाा सभबम्न्द्िि तनकार्को स्वीकृिी बेगर गरेको कार्ालाई तनर्मसुँगि 
हो िन्न सककन ेअिार देम्खएन । 
 

तस न तबद्यालर्को नाम कार्ााक्रमको नाम रकम 

१ सामदुार्ीक तन.मा. तब मरर्ादपरु तबदालर् ३ कोठे ििन तनमाणा २४००००० 

२ प्रा.तब पथराविरुाम तबदालर् ३ कोठे ििन तनमाणा २४००००० 

३ जनिा उ.मा.तब. सोनरतनर्ा  नमनुा तबिालर् १५०००००० 
 जनिा उ.मा.तब. सोनरतनर्ा  तबिालर् कार्ार्ोजना अनदुान तनकासा ३७६०००० 
४ मा.तब पथराविरुाम शौचालर् तनमााण ७००००० 
५ लक्षतमतनर्ा मा.तब मौलापरु शौचालर् तनमााण ७००००० 

           जभमा  २४९६०००००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२४९६०००
०० 

101.  सेतनटरी प्र्ाड तत्रिरण :  नगरपातलका कार्ाालर्ले तबिालर्मा अध्र्र्नरथ छात्राको लागी िौचर 
न.४३।२०७७।३।१७ बाट खररद गरेका रु १२४२९८५। को १२९५६ प्र्ाकेट सेनीटरी प्र्ाड  
तबिालर्लाई बझुाएको देम्खएन  । नगरपातलका कार्ाालर्ले खररद गरेका प्र्ाडहरु तबिालर्लाई बझुाई 
तबिालर्ले  छात्राहरुलाई बझुएको िरपाई पेश गनुा पने देम्खन्द्छ । ।कोतिडको कारणले तबद्यालर् बन्द्द िएको 
अबस्थामा बजटे कफ्रज नगने उदे्दश्र्ले मौज्दाि रहन ेगरी खररद गरी अनाबश्र्क ब्र्र्िार पारेको देम्खर्ो रु 

१२४२९८५
।०
०। 

102.  अनदुानब्र्वस्थापन: कार्ाक्रम कार्ाान्द्र्न पमु्स्िका २०७६।७७ 

मािएकोब्र्वस्थाअनसुारस्थातनर्िहलेअनदुानप्राप्ततबिालर्लेतनिाररिमापदण्डरप्रकक्रर्ाअनरुुपगरेनगरेकोतनर्तमिरुपमाअनगुमनगरीसोकोएकप्रतिप्रतिबेदनम्शक्षािथामानवस्रोिकेन्द्रपठा

उनेब्र्वस्थाछ।र्सनगरपातलकालेआ.वा. २०७६।७७माअनदुानददएकातनभनतबिालर्माकार्ाक्रमवापिददएकाअनदुानरकमकार्ाक्रमकार्ान्द्वर्निए  
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,निएकोबारेमाअनगुमनगरेकोपकुष्टगनेअनगुमनप्रतिबेदनदेम्खएन।अितबिालर्मागएकोअनदुानरकमप्रिावकारीरुपमाकार्ान्द्वर्निएकोछिने्नतबश्वस्िहनुेआिारदेम्खएन।नगरपातलकाका

र्ाालर्लेकार्ाक्रमकार्ाान्द्वर्नपमु्स्िकामाउल्लेखगरेकोब्र्वस्थाबमोम्जमअनगुमनगरीकार्ाक्रमकार्ाान्द्वर्नगराउनिफा ध्र्ानददनपुनेदेम्खन्द्छ। 

तस.न. तबद्यालर्को नाम कार्ाक्रमको नाम  रकम 

१ मा.तब पथराबिरुाम आईतसटी ल्र्ाब ६५९०००।०० 

२ जनिा मा.तब सोनरतनर्ा तबज्ञान प्रर्ोगशाला ६५९०००।०० 

३ प्रा.तब पथराबिरुाम प्रोत्साहन अनदुान ५९०००।०० 

४ लक्षमीतनर्ा मा.तब मौलापरु प्रोत्साहन अनदुान ५९०००।०० 
५ आ.तब गभहररर्ा प्रोत्साहन अनदुान ५९०००।०० 
६ सामदुार्ीक आ.तब मर्ाादपरु प्रोत्साहन अनदुान १०९०००।०० 
७ आ.तब. मर्ाादपरु ५ प्रोत्साहन अनदुान ५९०००।०० 
८ प्रा.तब. सबैर्ा  प्रोत्साहन अनदुान ५९०००।०० 
९ प्रा.तब. पिौरा १ प्रोत्साहन अनदुान ५९०००।०० 
१० प्रा.तब. पिौरा २ प्रोत्साहन अनदुान ५९०००।०० 
११ बभहमाई प्रा.तब. मर्ाादपरु प्रोत्साहन अनदुान ५९०००।०० 
१२ अदबदुनाथ प्रा.तब. पिौरा प्रोत्साहन अनदुान ५६०००।०० 
१३ रामऔिारप्रा.तब. सोनररर्ा प्रोत्साहन अनदुान ५९०००।०० 
           जभमा  २०१४०००।००  

103.  कार्ाक्रम कार्ाान्द्र्न पमु्स्िका २०७६।७७ को कक्रर्ाकलाप न. ५.२मा तबतनर्ोम्जि बजेटबाट तबिालर्का लागी 
आवश्र्क मसलन्द्द,तबिालर् िहको excel based,को electronic based iemisको िर्ारी र प्रर्ोग सभबन्द्िी सबै 
कारर् गने गराउने ।तबिालर्मा पठाउने एकमषु्ट संचालन मसलन्द्दबाट गररने कार्ाहरू को कार्ा र्ोजना 
तबब्र्सबाट स्वीकृि गराई कार्ान्द्वर्न र खचा गने ब्र्वस्था तमलाउने उल्लेख गरेको छ । र्स नगरपातलका 
कार्ाालर्ले तनभन तबिालर्लाई४६।२०७७।३।१९बाट तनकासा ददएको रू १२९१०००।०० कार्ा र्ोजना 
तबब्र्सबाट स्वीकृि गराएको देम्खएन । अि नगरपातलका कार्ाालर्ले उक्त कार्ा गरे नगरेको बारे एककन गनुा पने 
देम्खन्द्छ । 

तस.न. तबद्यालर्को नाम          रकम 

१ मा.तब पथराबिरुाम १५००००।०० 

२ जनिा मा.तब सोनरतनर्ा १५००००।०० 

३ प्रा.तब पथराबिरुाम ७१०००।०० 

४ लक्षमीतनर्ा मा.तब मौलापरु १२५०००।०० 
५ आ.तब गभहररर्ा १२५०००।०० 
६ सामदुार्ीक आ.तब मर्ाादपरु १२५०००।०० 
७ आ.तब. मर्ाादपरु ५ १२५०००।०० 
८ प्रा.तब. सबैर्ा  ७१०००।०० 
९ प्रा.तब. पिौरा १ ७१०००।०० 
१० प्रा.तब. पिौरा २ ७१०००।०० 
११ बभहमाई प्रा.तब. मर्ाादपरु ७१०००।०० 
१२ अदबदुनाथ प्रा.तब. पिौरा ७१०००।०० 
१३ रामऔिारप्रा.तब. सोनररर्ा ७१०००।०० 
           जभमा       १२९१०००।००   

104.  कार्ाक्रम कार्ाान्द्र्न पमु्स्िका २०७६।७७ को कक्रर्ाकलाप न. २.७.१३.८ मा म्शक्षण तसकाई िथा  LAB 

ASSISTANT,EQUIPMENT AND PRACTICAL MATERIAL,OJT,OPERATION COST  ब्र्वस्थापनका लागी प्रति तबिाथी 
रू १५०००।०० का दरले लागि अनदुान ददन ेब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले तनभन तबिालर्लाई 
उपकरण खररद िथा प्रर्ोगािमक अभ्र्ासका लागी िौचर न. ४६।२०७७।३।१९ बाट रू १५४६७८५।०० 
िकु्तानी ददएको देम्खएकोमा तबिाथी संख्र्ा समेि उल्ले नगरी साझै तनकासा ददएको देम्खन्द्छ । अि र्सरी 
िथर्ाङक बेगर तनकासा ददएको रकम वास्ितबक हो िन्न सककने आिार देम्खएन । नगरपातलका कार्ाालर्ले सो 
कार्ा िए निएको एककन गरी तबिाथीको िथर्ाङक एककन गरी प्रमाण पेश गनुा पदाछ  
 

तस.न. तबिालर्को नाम रकम 

१ मा.तब.पथराबिरुाम १००३७७०।०० 

२ जनिा मा.तब. सोनरतनर्ा ५४३०१५।०० 

                       जभमा १५४६७८५।००  

१५४६७८५
।०
० 

105.  प्रमाण पेश निएकोः आतथाक कार्ाकवति तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(८) मा कुनै रकमको िकु्तानी ददुँदा 
ररि पगेु नपगेुको जाुँच गनुापने व्र्वस्था छ । र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले िौचर न ६४।२०७७।३।३१ बाट 
कोतिड १९ को क्षेिी न्द्र्तुनबरण िथा तबिाथी तसकाइ प्रबदन कार्ाक्रमको लागी चन्द्रेश्वर शाहलाई रु 
३०००००।०० िकु्तानी ददएको देम्खन्द्छ । र्सरी िकु्तानी दददा कार्ाालर्ले उक्त  कार्ाक्रम एककन गरी 

३०००००।
०० 
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तबिाथीको लागी समर् सभम उललेख गरी कार्ाक्रम संचालन गनुा पनेमा सो गरेको प्रमाण देम्खएन ।साथै चन्द्रश्व्ले  
शाहले उक्त कार्ाक्रम संचालन गरेको प्रमाण तसडी समेि नगरपातलकालाइ उपलब्ि गराएको देम्खएन । अि 
कार्ाक्रम संचालन गरेको प्रमाण पशे हनु ुपदाछ । 

106.  आई. इ.एम आई. एस. िर्ार नगरेकोः काक्रा म कार्ान्द्वर्न पमु्स्िका २०७६।७७मा उल्लेख िए बमोम्जम 
तबिाथीको अतनवार्ा आई.इ.एम.आइ.एस अतनवार्ा अपडेट गनुा पने ब्र्वस्था छ ।र्स कार्ाालर्ले हालसभम 
तबिालर्मा रहेका तबिाथीको आई.ई.एम.आइ.एस अपडेट गरेको देम्खएन । अि आई.इ.एम.आइ.एस बेगर र्स 
पातलकाबाट तनकासा गएको रकम पतन वास्ितबक खचा िएको छ वा छैन  िन्न सक्न ेआिार देम्खएन ।  

107.  दरबन्द्दी िन्द्दा बढीको िकु्तानीःआतथाक कार्ाकवति तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(८) मा कुन ै रकमको 
िकु्तानी ददुँदा ररि पगेु नपगेुको जाुँच गनुापने व्र्वस्था छ िने ३६(३) मा खचा गदाा खचाको तबल िरपाई सकहिको 
लेखा राख्न ु  पने ब्वस्था छ । र्स नगरपातलका अन्द्िरगि जनिा मा.तब. सोनरतनर्ालाई दोस्रो ककस्िावापि रू 
२०२७५८५।०० िकु्तानी जान ु पनेमा रू २०३९५८५।०० िकु्तानी गएको देम्खएकोले बढी िकु्तानी हनु 
गएको रू १२०००।०० असलु गरी संम्घर् संम्चि कोर्  दाम्खला हनु ुपदाछ  

१२०००।०
० 

 बेटी बचाउ कार्ाक्रम  
108.  र्स कार्ाक्रमको लागी रु ५०००० तबतनर्ोजन िथा तनकासा िएकोमा सो खचाको तबल िरपाई लेखापरीक्षणमा 

पेश निएकोले पेश गनुापने रु ५०००० 
 बहकु्षेत्रीर् पोर्ण  
109.   

बढी िकु्तानीःनरेश साहलाई  गो िौ नं ५।२०७६।११।१० बाट र्ािार्ाि खचा रु १००० का दरले १२ 
मकहनाको रु १२००० िकु्तानी ददनपुनेमा रु १९५००  िकु्तानी ददएकोले बढी िकु्तानी  रकम  असलु गनुा पने ७५०० 

110.  ब.उ.तस.नं. ३६५०१५३ जेष्ठ नागररक दीघा सेवासभमान िथा सामाम्जक सरुक्षा खर्भः– 

सरकारलेआतथाकिथासामाम्जकरुपमापछातडपरेकावगाक्षेत्ररसमदुार्कानागरीकलाईसामाम्जकसरुक्षाकार्ाक्रममाफा िसामा
म्जकसरुक्षाप्रदानगनार्सपातलकालेआतथाकबर्ा२०७६।७७मा९वडाहरुमा तबिरण गनारु ६६०९२३०० खचा गरेको 
देम्खन्द्छ । र्ससभबन्द्िमादेम्खएकाब्र्होरादेहाएअनसुाररहेकाछन। 

 

111.  तबििुीर् माध्र्मबाट ित्ता तबिरण– सामाम्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ातबति २०७५ को दफा २५ (क) मा 
बैकले लािग्राहीको खािामा रकम जभमा िएको स्पष्ट देम्खन ेगरी लािग्राहीको नाम बैंक खािा नभबर र जभमा 
िएको रकम सकहिको तबवरण अनसुचुी–१३ बमोम्जमको चौमातसक रुपमा सभबम्न्द्िि स्थातनर् िहलाई तबििुीर् 
माध्र्मबाट अतनवार्ारुपमा पठाउन ुपने र र्सै तबवरणलाई ित्ता तबिरण िएको िरपाई मातनन ेब्र्वस्था छ । 
र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले सामाम्जक सरुक्षा ित्ता तबिरणको लातग बैक माफा ि पठाएको रकम तबिरण गरी 
अनसुचुी१३बमोम्जमकोचौमातसकतबवरणबैकलेपठाएकोनदेम्खएकोले समर्तित्र रकम तबिरण िए निएको ,तबिरण 
निएको मौज्दाि रकम बैकमा रहे नरहेको एककन िएन। 

 

112.  अनगुमन – 
सामाम्जकसरुक्षाकार्ाक्रमसंचालनकार्ातबति२०७५कोदफा२८माउपाध्र्क्षकोसंर्ोजकमा७सदस्र्रहेकोएकअनगुमनिथा
मलु्र्ाङ्कनरप्रतिबेदनसतमतिरहनेरउक्तसतमतिलेसमाम्जकसरुक्षाित्तातबिरणकोनामदिाा, नतबकरण, ित्तातबिरण, 

लािग्राहीसुँगिेटघाटिथासझुावसंकलनरसावाजतनकसनुाइकोप्रतिबेदनअध्र्र्नगने, 

सझुावकार्ाान्द्र्निथागनुासोसभबोिनिएनिएकोसतमक्षागना, 
कार्ाक्रमसभबन्द्िमाअतनर्तमिािएकोपाइएमादोर्ीपकहचानगरीकारवाहीकालागीतसफाररसगनारसहीब्र्म्क्तलाईसहीसमर्मास
हीरकमप्रदानिएनिएकोअध्र्र्नगरीगनुापनेतबर्र्मासझुाबददेनेरचौमातसकरुपमाबैठकबसीसतमतिलेचौमातसकप्रतिबेदनअ
ध्र्क्षसमक्षपेशगनुापनेब्र्वस्थाछ।र्सनगरपातलकालेकार्ातबतिलेब्र्वस्थागरेबमोम्जमअनगुमनप्रतिबेदनतलएकोदेम्खएन। 

 

 कवपद् व्र्वस्थापन  
113.  सतमति गठन- कवपद् जोम्खम न्द्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्रे्क स्थानीर् 

िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् रहेको स्थानीर् कवपद् व्र्वस्थापन सतमति गठन 
गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा िोककएबमोम्जमको सतमतिगठन गरेको िएिापतन सतमतिलाइ िोककएको 
काम, किाव्र्मा सकक्रर् बनाउनपुदाछ । 

 

114.  कार्ा र्ोजना - कवपद् जोम्खम न्द्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा कवपद् जोम्खम 
न्द्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् कवपद् व्र्वस्थापन सतमतिको काम, 
किाव्र् र अतिकारमा पररर्द्/कार्ाकारी/प्रदेश कवपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमतिबाट स्वीकृि एकीकृि क्षेत्रगि 
नीति िथा कार्ाक्रम अनरुुप हनु े गरी स्थानीर् कवपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुामा गरी कार्ाान्द्वर्न गने, बजेट 
कवतनर्ोजन गना लगाउने, सबै पक्षको समन्द्वर् र संलग्न गराउन,े कवपद् पूवा िर्ारी िथा प्रतिकार्ा सतमति गठन 

 



84 

 

गने, प्रिाकवि क्षेत्रमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोम्जम कार्ा गरे/नगरेको अनगुमन गने, कवपद् सूचना 
प्रणाली कवकास र सञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतिक गने, कवपद् घरपररवारको पकहचान गने, कमाचारी क्षमिा 
अतिवृकद्धको व्र्वस्था र कार्ाक्रम सकहिको कार्ार्ोजना िर्ारी गरी लागू गने/गराउन सभबन्द्िी व्र्वस्था छ । 
पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोककएका कार्ाहरू गरेको पाइएन । ऐन िथा तनर्मावलीको पालना 
गनुा/गराउन ुपदाछ ।  

115.  कवपद् व्र्वस्थापन कोर् –कवपद् जोम्खम न्द्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा कवपद् 
व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा कवपद् व्र्वस्थापन कोर् रहन े र कोर्मा रहन े रकम िथा कोर्को 
सञ् चालन सभबन्द्िी व्र्वस्था सभबम्न्द्िि स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा िोककएबमोम्जम हनुे व्र्वस्था छ । 
पातलकाले प्रदेश सम्ञ्चि कोर्बाट रु १५००००० स्थातनर् िहको आफ्नै बजेटबाट रु ९६७८२४३।६०  बाट 
समेि रु.१११७८२४३।६०आभदानी  गरी कुल रु १०८१७३२४।६९  खचा गरी बाुँकी रु.३६०९१८।९१ 
रहेको देम्खएको छ ।  

 

116.  राहि कविरणः  नगरपातलकाले  राहि ददनपुने  परीवारलाई चामल दाल लगार्िका तबतिन्न  आइटमका राहि 
सामाग्री कविरण गना रु  ५९   लाख  ३२  हजार  ४०० कवशेर् परीम्स्थतिका कारण  साबाजतनक खररद 
तनर्माबली २०६४ को  तनर्म १४५ उपतनर्म २ बमोम्जम खररद गरेपतन साबाजतनक खररद तनर्मावतल 
२०६४ बमोम्जम बोलपत्र जमानि िथा कार्ासभपादन जमानि तलइ सभझौिा गरेको  देम्खएन र उपतनर्म ३ 
बमोम्जम त्र्सरी खररद िएको तबबरणको  साबाजतनक खररद अनगुमन कार्ालर्मा पठाएको समिे पाईएन 
।।साथै खररद िएका खाद्यन्न सामान तनिाारीि स्पेम्शकफकेशन र गणुस्िर बमोम्जम  िए निएको तनरीक्षण  
पररक्षण गराई सो प्रतिबेदन तलएको पाइएन । तबतिन्न सप्लार्साबाट  १०७००० के म्ज चामल  १२००० 
केम्ज दाल  ४००० के म्ज ननु   खररद गरेकोमा देहार्बमोम्जम प्रति पररबार पकहलोपटक २५ केम्ज चामल २ 
केम्ज दाल १ के म्ज ननु र दोश्रो पटक २० केम्ज चामल २ केम्ज दाल १ के म्ज ननु   प्रति पररबार  राहि तबिरण 
गदाा देहार् बमोम्जम  ४३९७५ के म्ज चामल  ३८०८ के म्ज दाल   र  १९०४ के जी ननु तबिरण िएको 
पेश िएको िरपाईबाट देम्खएको र बाकी  देम्खएको ६३०२५ के म्ज चामल ८१९२ दाल के म्ज   २०९६ के 
म्ज ननु गरी  को क्रमस खररद दर प्रति केम्ज चामल ४० दाल  ११० ननु २०।३५ ले  जभमा हनु े  रु 
३४६४७७३।६० को  तबिरण गरेको  प्रमाण पेश गनुा पने रु  
गो िौ नं  आपिुाक तबबरण रकम 

२।२०७७।१।२५ आददत्र् राईस तमल सोना मन्द्सतुल चामल २५००० 
केम्ज 

 १४४०००० 

  मसुरुा दाल  ४००० के म्ज 

७।२०७७।२।२ तनरला जेनेरल ककराना पसल आर्ोननु ४००० के म्ज ८१४०० 

११।२०७७।२।८ बाबा तबश्वकमाा राईस तमल सोना चामल ४८००० केजी २०६४००० 
१२।२०७७।२।८ रुपेश सेलर तमल सोना चामल २२००० केजी ९३५००० 
१३।२०७७।२।८ कृष्ण राईस तमल  सोना चामल १२००० केजी ५१६००० 
१४।२०७७।२।९ कलवार एग्रो ईन्द्टम्स्ट्रज  मसुरुा दाल  ८००० के म्ज ८९६००० 
   ५९३२४०० 

 

 

वडा न राहि तबिररि पररबार तबिररि सामान 

१ ५६२ ( पहिलो पटक) २५ केम्ज चामल २ केम्ज दाल १ के म्ज ननु 

२ 
  

३ ३४० ( दोश्रो पटक) २० केम्ज चामल २ के म्ज दाल १ केम्ज ननु 

३ १७५ ( पहिलो पटक) २५ केम्ज चामल २ केम्ज दाल १ के म्ज ननु 

४ ३८५ ( दोश्रो पटक) २० केम्ज चामल २ के म्ज दाल १ केम्ज ननु 

५ 
  

६ ४४२ ( पहिलो पटक) २५ केम्ज चामल २ केम्ज दाल १ के म्ज ननु 

७   

८   

९   
जभमा ११७९( पहिलो पटक)र  

७२५ ( दोश्रो पटक) गरी 
१९०४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३४६४७७३
।६० 

117.  क्वारेण्टाइन सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनःकोरोना िाइरस (covid 19)सभवन्द्िी क्वारेण्टाइन सञ्चालन िथा 
व्र्वस्थापन गना बनकेोमापदण्ड २०७६ को बदुा ११ ( २) माक्वारेण्टाइनमा बस्न े व्र्म्क्तहरको प्रतिददन 
प्रतिव्र्म्क्त क्वारेण्टाइन रहेको म्जल्लामा कार्ारि नेपाल प्रहरीको लातग तनिााररि राशन दर बमोम्जमको खाना 
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खाजा खचा उपलब्ि गराइनेर त्र्स्िै  ११ ( ३)मा क्वारेण्टाइनमा रहेका व्र्म्क्तहरुलाई उपलब्ि गराइने खाजा 
खाना सरुक्षा तनकार्बाट व्र्वस्थापन गररने ब्र्बस्था छ । उल्लेम्खि मापदण्ड बमोम्जम खाजा खाना सरुक्षा 
तनकार्बाट व्र्वस्थापन नगररने देहार् बमोम्जम  रु १७४५७४० को तसिै  कार्ा गराएको छ । 

गो िौ नं आपिुाक/सोधभनाभ ललने तबबरण रकम 

२१।२०७७।२।२९ म्शबचन्द्र साह पथराबिुराम क्बरेन्द्टाईन खचा ६५०००० 

२३।२०७७।३।१६ सरेुन्द्र साह वडा नं ५ मा तब लम्क्ष्मतनर्ा  क्बरेन्द्टाईन 
खचा 

९६६७० 

२६।२०७७।३।३१ राम लक्ष्मण राउि वडा नं ५ मा तब लम्क्ष्मतनर्ा  क्बरेन्द्टाईन 
खचा 

९४६९५ 

३४।२०७७।३।२९ म्शबचन्द्र साह वडा नं ५ मा तब लम्क्ष्मतनर्ा  क्बरेन्द्टाईन 
खचा 

२५४३७५ 

४०।२०७७।३।३१ म्शबचन्द्र साह क्बरेन्द्टाईन खचा ६५०००० 

   १७४५७४०  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118.  पेश्की नजनाएकोः क्वारेन्द्टाईन ब्र्बस्थापनको लागी सरेुन्द्र प्रसाद साहले पेश्की माग गरेकोमा कार्ाालर्ले गो िौ  
नं ४।२०७७।१।३० बाट तसिै  पेश्की नजनाई  तसिै बजेट खचा लेखेकोले खचाको तबल िरपाई पेश गरी 
पेश्की फस्र्ौट गनुापने रु 

 

 

 

५००००० 

119.  वाकर्ाक प्रतिवेदन– कवपद् जोम्खम न्द्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् कवपद् 
व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वर्ामा गरेको कामको कववरण सकहिको वाकर्ाक प्रतिवेदन िर्ार गरी म्जल्ला 
कवपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश कवपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमति समक्ष पेस गनुापने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले कामको कववरण सकहिको वाकर्ाक प्रतिवेदन िर्ार गरी सभबम्न्द्िि सतमतिमा पेस गरेको पाइएन । 
ऐनमा िएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

 

120.  अनगुमन िथा सभपरीक्षण– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने व्र्वस्था 
रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम किाव्र् प्रमखु प्रशासकीर् 
अतिकृिको हनुे व्र्वस्था छ । र्ो वर्ाको लेखापरीक्षणको क्रममा िई सभपरीक्षण िई गि बर्ासभमको बाुँकी 
बेरुज ुतनभनानसुार रहेको छ ।   
 

गि वर्ासभमको बाुँकी बरेुजू (A) र्ो वर्ा संपरीक्षण गररएको बरेुजू(B) गि बर्ासभमको बाुँकी बेरुजू 

 (C=A-B) 

१०४४४४ ० १०४४४४  

 

121.  अद्यावतिक वरेुज ु- र्स पातलकाको २०७६।७७ सभमको फछ् र्ौट गना बाुँकी बरेुजकुो म्स्थति देहार् अनसुार रहेको छ 

गि वर्ासभमको बाुँकी 
बेरुजू (A) 

र्ो वर्ा संपरीक्षण गररएको 
बेरुजू(B) 

र्ो वर्ा कार्म 
बेरुजू(C) 

संपरीक्षणबाट कार्म 
बेरुजू(D) 

अध्र्ाकविक बाुँकी 
बेरुजू 

(E=A-B+C+D) 

१०४४४४     

 

 

122.  र्सडोरमूकाममागगररएकोकववरणमध्रे्तनभनानसुारकववरणप्राप्तनिएकोलेसोवारेमाकवश्लरे्णगनासककएन। 

तस न तबबरण 

१ कोतिड १९ तबशेर् लेखापरीक्षणको लागी स्थातनर् िहबाट िर्ार गरेको प्रश्नाबली 
तबबरण 

२ लेखापरीक्षणको क्रममा उपलब्ि गराइका फमेट तबबरण  

 

123.  लेखापररक्षणमा संलग्न कमाचारीहरुको कववरण 

तस न  कमाचारी को नाम पद 
 

१ नारार्ण प्रसाद अतिकारी  तनदेशक  

२ जगि बहादरु बोगटी लेखापरीक्षण अतिकारी  

३ अजर् पम्जर्ार लेखापरीक्षण अतिक्षक 
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अभ्यास पत्रः सत्र १४ 

महालेखा परीक्षकबाट प्राप्त लेखापरीक्षणको अन्तिम प्रन्िवेदनमा 

उल्लेन्खि बेरुजू फर्छ्यौटको कारबाही सम्बतधी व्यवहाररक 

अभ्यास 
 

 तालिमका सहभागी अनसुार महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको 

महािेखा परीक्षकबाट प्राप्त िेखापरीक्षणको अलततम प्रलतवदेन लनम्न अनसुार रहकेो छ । महािेखा परीक्षकबाट 

२०……………………. गते लदइएको अलततम प्रलतवदेनमा उल्िेलखत बेरुज ूफर्छ्यौटको कारबाही गनुुपने 

भएको छ । लनम्न अनसुार बेरुज ूफर्छ्यौटको कागजात तयार गनुुहोस । 

 

1) महािेखा परीक्षकबाट प्राप्त िेखापरीक्षणको अलततम प्रलतवदेनमा रहकेा  द्धालततक बेरुजहूरु, पेश्की बेरुजहूरु, 

लनयलमत हुने बेरुजहूरु, असिू उपर हुने बेरुजहूरुमालि र असिू उपर हुने वा लनयलमत हुने बेरुजहूरुमा छानलवन 

गनु भलनएका लवषयहरुको प्रमखु कायुकारी अलिकृत र लनवाुलित नेततृ्व सलहतमा पेश गने लववरण तयार गनुुहोस 

। 

2) महािेखा परीक्षकबाट प्राप्त िेखापरीक्षणको अलततम प्रलतवदेनमा रहकेा सैद्धालततक बेरुजहूरु उपर महािेखा 

परीक्षकिाइ ुबेरुज ूफर्छ्यौटको िालग प्रस्ततु गररने कागजात तयार गनुुहोस । 

3) महािेखा परीक्षकबाट प्राप्त िेखापरीक्षणको अलततम प्रलतवदेनमा रहकेा पेश्की बेरुजहूरु उपर महािेखा 

परीक्षकिाइ ुिालग प्रस्ततु गररने कागजात तयार गनुुहोस । 

4) महािेखा परीक्षकबाट प्राप्त िेखापरीक्षणको अलततम प्रलतवदेनमा रहकेा लनयलमत हुने बेरुजहूरु उपर महािेखा 

परीक्षकिाइ ुिालग प्रस्ततु गररने कागजात तयार गनुुहोस । 

5) महािेखा परीक्षकबाट प्राप्त िेखापरीक्षणको अलततम प्रलतवदेनमा रहकेा असिू उपर हुने बेरुजहूरु उपर महािेखा 

परीक्षकिाइ ुिालग प्रस्ततु गररने कागजात तयार गनुुहोस । 

6) महािेखा परीक्षकबाट प्राप्त िेखापरीक्षणको अलततम प्रलतवदेनमा रहकेा असिू उपर हुने वा लनयलमत हुने 

बेरुजहूरुमा छानलवन गनु भलनएकोमा महािेखा परीक्षकिाइ ुिालग प्रस्ततु गररने कागजात तयार गनुुहोस  



 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
काठमाडौं, नपेाल 

 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

2078 

 

जनकपरु उप-महानगरपातलका 
धनषुा 
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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील रहने । 

(We strive to be a credible institution in promoting accountability, transparency and 

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पाना स्विन्र एवम ्
गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने । 

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the public 

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रदेश नं १ र प्रदेश नं २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

 

पर संख्र्ा- 2078/79 

च.नं.- १५० 

तमति- 207८/5/4 

 

श्री नगर प्रमखुज्रू्,  

जनकपरु उप-महानगरपातलका, 
नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 

धनषुा। 

र्वषर्:- लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ाालर्को आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त 
प्रतिवदेन लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ को प्रर्ोजनको लातग अनरुोध छ । 

 

 

 

                                                                                              

                                                              (नेर कुमार खरी) 
                                                                   नार्व महालेखापरीक्षक
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महालेखापरीक्षकको भनार्ा 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनु े
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनासक्ने व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो 
प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक 
सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति 
र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन 
प्रबर्द्ानमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान गरी 
कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् 
िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गना सहर्ोग पगु्न े
अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शािा प्रबर्द्ान हनुे र्वश्वास तलर्एको छ ।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपर् र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बगेर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन 
कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खचा गरेको, खररद 
कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान र्फिाा नगरेको, र्विरर्मूखी खचाको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा 
प्रवृर्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमाार्िफा  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका 
कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम िजुामा 
नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश लोकसेवा 
आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, 
कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली र आन्िररक तनर्न्रर् 
कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पार्एको छ। स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्ाक्षेर, 

लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुज ू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु बाकँी रहेको पार्एको छ । लेखापरीक्षर्बाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देर्खएन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भर्ा लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षर्को 
क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गरेको तथर्ो । लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख 
भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपके्षा गरेको छु । स्थानीर् 
िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स 
कार्ाालर्का कमाचारीहरु सबैलार्ा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 

 

                (टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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प्रदेश नं १ र प्रदेश नं २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

पर संख्र्ााः 2078/79       

च.नं.: १४९                                                                          तमतिाः २०७८/५/4 

 

श्री प्रमूखज्रू्,  

जनकपरु उप-महानगरपातलका, 
नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्,  
धनषुा । 

र्वषर् - लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुाको आतथाक वषा २०७६/७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् 
तबबरर् िथा लेखा र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७७ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७६/७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् 
तबबरर्ले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथा अवस्था र्चरर् गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१. नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबाजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी तबर्त्तर् तबबरर् िर्ार गरेको 
छैन । 

2. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 2077/१२/12 मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्रतिर्क्रर्ा 
सर्हिको प्रमार् कागजाि पेश हनु आएन। अर्न्िम प्रतिवेदन पाना एकाउन्न (51) र्सैसाथ संलग्न छ।  

3. लेखापरीक्षर्बाट रु.35 करोड 57 लाख 32 हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु.1 करोड 74 लाख 83 
हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु.22 करोड 17 लाख 38 हजार तनर्तमि गनुापने रु.7 करोड 7 लाख 93 हजार र 
पेश्की बाँकी रु.4 करोड 57 लाख 18 हजार रहेको छ ।   

४. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले नगरपातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा 
दार्र्त्व र्कीन हनुे कुन ैजानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने 
स्थानीर् िहसङ्ग हामी स्विन्र छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को 
क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि 
छ । 
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Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np                      Website : www.oagnep.gov.np 

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 

 

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रदेश नं १ र प्रदेश नं २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

 

  
र्वत्तीर्र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभूि रुपमा 
गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने र्जम्मेवारी नगरपातलका व्र्वस्थापनमा 
रहेको छ । नगरकार्ापातलका, नगर प्रमूख र प्रमूख प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका 
लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   

र्वत्तीर्र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन उर्चि 
आश्वस्ििा प्राि गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्दशे्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उर्चि आश्वस्ििाले 
सामान्र् स्िरको आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका 
नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् 
सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउने सक्ने तनर्श्चििा भने हदैुन । र्वत्तीर् 
र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा न ैफरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वषेश 
वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  
 

                                                                             

 (नेर कुमार खरी) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 
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जनकपरु उप-महानगरपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

2076/77 

 

• पररचर्: स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकाररर्ी र न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गदै 
स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स उप महानगरपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने 
कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, 

पारदर्शािा सतुनर्श्चि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा नगरपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स उप महानगरपातलका 
अन्िगाि 25 वडा, 135 सभा सदस्र्, 91.97 वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा 173924 जनसंख्र्ा रहेको छ । 

 

• संवैधातनक र कानूनी व्र्वस्था:- नेपालको संर्वधानको धारा २१४ बमोर्जम स्थानीर् िहको कार्ाकाररर्ी अतधकार संर्वधान र 
संघीर् कानूनको अतधनमा रही नगरपातलकामा तनर्हि हनुे र धारा २२१ मा व्र्वस्थापकीर् अतधकार गाउँ सभामा रहने व्र्वस्था 
छ । स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार स्थानीर् िहको शासन व्र्वस्थाको सामान्र् तनदेशन, तनर्न्रर् र सञ्चालन 
गने अतभभारा पातलकाको हनुे उल्लेख छ ।सोही अतधकार बमोर्जम नगरपातलकाले कार्ा गदै आएको छ । 

 

• आतथाक कारोवारको र्स्थिी:- स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोर्जम र्स नगरपातलकाले प्राि 
गरेको आर्, अनदुान िथा सहार्िा समेि स्थानीर् सरकारले पेश गरेको आतथाक वषा 2076/77 को एकीकृि आर्-व्र्र् 
र्हसावको संर्क्षि अवस्था देहार् बमोर्जम रहेको  छ:- 

cfotkm{ Jootkm{ 

l;=

g+= ljj/)f /sd /sd 

l;=

g+= ljj/)f /sd /sd 

1 ut jif{sf] lhDd]jf/L     277,203,906.67  1 rfn' vr{        213,977,986.63  

  
s_ gub 

                            
-       s_ ;+#Lo ljQLo ;fdflgs/)f 

16,716,023.00  
 

  v_ a}+s -cg';"'lr 1 

cg';f/_ 

       
194,137,772.63      v_ k|b]z ljQLo ;dflgs/)f 

                            
-    

                            
-    

  
u_ w/f}^L a}+s 

         
83,066,134.04      u_ /fhZj afF8kmfF8 ;+l3o ;/sf/ 

       
117,215,456.63    

2 
;+#Lo ljQLo x:tfGt/)f 

         
853,414,000.00    #_ cfGtl/s >f]t 

         
80,046,507.00    

  s_ ljQLo ;dflgs/)f 

cg'bfg 

       
349,600,000.00    2 k"+hLut vr{ 

         
237,395,474.00  

  
v_ ;zt{ cg'bfg 

       
503,814,000.00      s_ ;+#Lo ljlto ;fdflgs/)f 

       
153,783,247.00    

3 k|b]z ;/sf/af^ k|fKt 

cg''bfg 
  

0.00   v_ k|b]z ljlQo ;dflgs/)f 

                            
-      

  s_ ljQLo ;dflgs/)f 

cg'bfg 

                            
-        u_ /fhZj afF8kmfF8 k|b]z ;/sf/ 

           
6,990,560.00    

  
v_ ;zt{ cg'bfg 

                            
-        #_ cfGtl/s >f]t 

         
76,621,667.00    

4 
ljifout lgsf;f /sd 

         
271,992,512.00  3 ;zt{ cg'bfg vr{ 

         
423,638,309.00  

  
s_ ;fdflhs ;'/Iff 

       
229,699,000.00      s_ ;+#Lo ;z{t cg'bfg 

       
423,638,309.00    

  
v_ :yfgLo k"jf{wf/ 

         
37,161,861.00      v_ k|b]z ;z{t cg'bfg 

                            
-      

  u_ t/fO{ dw]z ;d[l$ 

sfo{qmd 

                            
-      4 ljifout lgsfosf] vr{ 

         
271,992,512.00  

  
#_ ul/j;+u ljz]Zj/ 

              
205,000.00      s_ ;fdflhs ;'/Iff 

       
229,699,000.00    

  
~_ jx'If]qLo kf]if)f 

              
876,500.00      v_ :yfgLo k"jf{wf/ 

         
37,161,861.00    

  
r_ ko{^g af]*{ 

                            
-        u_ t/fO{dw]z ;d[l$ sfo{qmd 

                            
-      

  
%_ k|wfgdGqL /f]huf/ 

                            
-        #_ ul/j;+u ljz]]:j/ 

              
205,000.00    

  h_ Efmf]n+'u] k'n If]qut 

sfo{s|d 

                            
-        ~_ jx'If]qLo kf]if)f 

              
876,500.00    

  
em_ ;+lrt ljbf 

           
1,585,366.00      r_ k|wfgdGqL /f]huf/ 

                            
-      
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`f_ cf}ifwL pkrf/ 

           
1,392,173.00      %_ ko{^g af]*{ 

                            
-      

  ^_ /fli «̂o klGhs/)f 

ljefu rfn' 

              
866,932.00      h_ ;+lrt ljbf 

           
1,585,366.00    

  &_ /fli «̂o klGhs/)f 

ljefu k'hLut 

              
205,680.00      em_ cf}ifwL pkrf/ 

           
1,392,173.00    

5 
cfGtl/s cfo 

         
340,834,359.29    

`f_ /fli «̂o klGhs/)f ljefu 

rfn' 

              
866,932.00    

  
s_ cfGtl/s /fh:j 

         
96,140,771.67      

^_ /fli «̂o klGhs/)f ljefu 

k'hLut 

              
205,680.00    

  
v_ /fh:j afF8kmfF8 ;+l3o ;/sf/ 

       
237,703,027.62    5 sf]=n]=lg=sf . k| n]=lg=sf lkmtf{ 

           
63,878,736.00  

  
u_ /fh:j afF8kmfF8 k|b]z ;/sf/ 

           
6,990,560.00      

s_ ;+#Lo ;zt{ cg'bfg lkmtf{ 

ut jif{sf] 

         
63,878,736.00    

  
#_ cGo cfo 

  
    v_ k|b]z ;zt{ cg'bfg 

                            
-      

7 
/fhZj cfDbfgL 

  
0.00   u_ ljifout lk|mh x'g] lzif{s 

                            
-      

6 
w/f}^L k|fKtL 

         
21,828,890.00  

21828890.00 
6 /fhZj bflvnf 

                              
-    

7 
cGt/ :yfgLo txaf^ k|fKt 

  
0.00 7 w/f}^L lkmtf{ 

         
43,405,624.00  

         
43,405,624.00  

  
s_  

                            
-      8 nufgL 

                            
-    

                            
-    

  
v_  

                            
-      9 ljQLo Joj:yf e'QmfgL 

                            
-    

                            
-    

8 
ljQLo Joj:yf k|fKtL 

                            
-    0.00 10 cGt/ :yfgLo txsf] /sd vr{ 

                            
-    

                            
-    

9 
ljleGg sf]if cfDbfgL 

                            
-    

           
8,222,389.38  11 ljleGg sf]if vr{ 

           
33,017,772.19  

  
s_ ljljw vr{ vftf 

          
8,222,389.38      s_ ljljw vr{ vftf 

         
13,477,581.50    

  
  

  
    v_ ljljw sf]if vftf 

         
12,735,708.00    

  
  

  
    

u_ cg";'lr 3 cg';f/ vr{ 

# \̂g] 

         
(2,815,106.00)   

  
  

  
    

#_ ;+lrtsf]ifaf^ P=l*=lj 

cfof]hgf vr{ 

           
8,584,924.00    

  
  

  
    ª_ km/s /sd 

           
1,034,664.69    

  
  

  
  12 af+sL df}Hbft 

         
486,189,643.52  

  
  

  
    

s_ स्रेस्ता cg';f/ a}+s af+sL -
cg';'lr 2 _ 

       
424,578,678.48    

  
  

  
    v_ w/f}^L af+sL 

         
61,610,965.04    

  
hDdf 

    
1,773,496,057.34  

    
1,773,496,057.34    

 hDdf 
    
1,773,496,057.34  

    
1,773,496,057.34  

 

 

गत बर्सको मौज्दात अल्या                                                                                                                          अनुरू्ची—१ 
सर्.न. सिर्सक नम्बर बैंकको नाम मौज्दात रकम 
९ rfn' vr{ vftf ljHff]/ jif{ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक 43734415 

१० k'FhLut vr{ vftf ljHff]/ jif{ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक 22680661 

१४ :yfgLo tx ;l~rt sf]if vftf राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक 118719178.2 

१७ dd{t ;Def/ sf]if राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक 154662 

१८ sd{rf/L sNof0f sf]if राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक 48856.44 

१९ ljkb Joj:yfkg sf]if vftf राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक 8800000 

जम्मा 194137772.63 
 

 

 

 

अनुरू्ची—२ 
सर्.न. सिर्सक नम्बर बैंक cg';f/ af+sL रकम 

१ cfGtl/s /fhZj vftf 
20778168.63 

२ afF8kmf8af6 k|fKt /fhZj vftf 
25273720.87 

३ cfGtl/s cg'bfg vftf 
5317363.73 

९ rfn' vr{ vftf ljHff]/ jif{ 
50769741.00 
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११ k'FhLut vr{ vftf ljHff]/ jif{ 
216434137.37 

१५ ljljw vr{ vftf 
13239225.32 

१६ :yfgLo tx ;l~rt sf]if vftf 
68947175.10 

१७ :yfgLo tx ljljw sf]if vftf 
14455306.88 

१९ :yfgLo tx cfsl:ds sf]if vftf 
2151993.00 

२० :yfgLo tx k|sf]k Joj:yfkg sf]if vftf 
7211846.58 

जम्मा 424578678.48 

१  w/f}6L vftf  
61610965.04 

कुल जम्मा रकम 486189643.52 
 

एर्ककृि शहरी र्वकास आर्ोजना (ADB) को आय व्यय वििरण: 
 

आर् व्र्र् 
तस.नं आर् र्शषाक रकम तस.नं व्र्र् र्शषाक रकम 
१ गि वषाको अल्र्ा 34725673.11 १ चाल ुखचा (कार्ाालर् संचालन) 3200790.00 
 र्स वषाको आर्  २ Public Works 124379161.00 

२ नेपाल सरकार चाल ुतनकासा 795262.86 ३ Capital Research Consultancy 

(DSC) 6683367.00 

३ नेपाल सरकार पजुीगि तनकासा 28501800.00  जम्मा खचा 134,263,318.00 
४ ADB Grant चाल ुतनकासा 2134737.14 ४ गि आ.व.को चेक र्ो वषा सार्टएको 4175969.00 
५ ADB Grant पजुीगि तनकासा 31462700.00 ५ अर्न्िम मौज्दाि 103268386.11 
६ ADB Loan पजुीगि 49087500.00    
७ नगरपातलका चाल ुतनकासा 28584924.00    
८ नगर र्वकास कोष तनकासा 66415076.00    
 जम्मा 241,707,673.11  जम्मा 241,707,673.11 

95



4 

 

 

कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

 लेखापरीक्षर्को क्रममा असलुी: उपभोक्ता सतमतिलाई बढी भकु्तानी रु.2977006.00, र्शक्षामा 
बर्ढ तनकासा ददएको रु.10२१८७६.00 समेि रु.3998882.00 असलुी भई दार्खला भएको छ 
। 

 

1.  र्वत्तीर् कारोवार िफा   देर्खएका व्र्होरा र्स प्रकार छन:्-  

1.1.  कार्ाालर्ले आतथाक कारोवार संचालन गदाा सूरको प्रर्ोग गरी आफ्नो कार्ाालर्बाट संचालन भएको 
सम्पूर्ा आतथाक कारोवार (सामार्जक सरुक्षा भत्ता, पूवााधार र्वकास कार्ाक्रम, पंर्जकरर् कार्ाक्रम, 
बहकु्षेतरर् पोषर् कार्ाक्रम आदी) सूरमा प्रार्वर्ष्ट गरी सो अनसुार म.ले.प.फा.नं 272,275 र 
272 को सहार्क अनूसूची-1 देखी 23 सम्म िर्ार गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गनुापनेमा सो 
अनसुार सबै कारोवार सरुमा समावेश नगरेको, गरेपतन अनसूुर्च 1 देखी 23 सम्म बैक समार्ोजन 
र्ववरर् लगार्िका अनसूुची िर्ार नगरेको आदी कारर्बाट सूरको पूर्ा पालना हनु नसकेको 
देर्खएन । सूरको सहार्िाबाट िर्ार भएको र्वत्तीर् र्ववरर्ले सबै कारोवार समेटी पातलकाको सवै 
कारोवार र्चरर् गना नसकेको कारर् कार्ाालर्ले िर्ार गरेको एकीकृि आर्-व्र्र् र्ववरर्को आधार 
लेखापरीक्षर् गररएको छ । 

 

1.2.  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म ३३ अनसुार संर्घर् सशाि अनदुानबाट प्राि रकम 
खचा नभएको अवस्थामा संर्घर् संर्चिकोष र्फिाा गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपातलकालाई संघीर् 
सशिा अनदुान रु.50,38,14000.00 तनकासा प्राि भएकोमा आतथाक वषाको अन्त्र्सम्म  
रु.42,36,38,309.00 खचा भई बाँकी रहेको रु.8,01,75,691.00 संघीर् संर्चिकोष र्फिाा 
गनुापने देर्खएको रु.......... 80175691.00 

1.3.  नगरपातलकाले पेश गरेको एकीकृि आर् व्र्र् र्ववरर् अनसुार सार्वक र्जम्मेवारी 
रु.19,41,37,772.63 अल्र्ा गरेको छ । गि आ.व. 2075/76 को अर्न्िम लेखापरीक्षर् 
नभएको कारर् र्जम्मेवारी सारेको रकम त्र्तिनै हो भनी तभडान गना सक्ने आधार भएन । र्थाथा 
रकम र्जम्मेवारी साने दार्र्त्व एवं किाव्र् कार्ाालर्मै रहेको छ ।    

1.4.  पातलकाले आषाढ मसान्िमा शे्रस्िा अनसुार वाँकी रकम र बैंक अनसुार वाँकी रकममा साट्न वाँकी 
चेक समार्ोजन गरी अर्न्िम मौज्दाि कार्म गनुापनेमा एर्ककृि आर् व्र्र् र्ववरर् िर्ार गदाा 
आषाढ मर्हना सम्ममा खचा लेर्ख  श्रावर्मा  बैंक भकु्तानी पश्चाि बाकँी रहेको र्थाथा बैंक 
मौज्दािको आधारमा अनसुचुी-2 बमोर्जम अर्न्िम मौज्दाि रु.486189643.52 कार्म गरी 
िर्ार गरेको छ । बैंक समार्ोजन र्हसाव िर्ार गने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गनुा पदाछ ।  

1.5.  नगरपातलकाले पेश गरेको एकीकृि आर् व्र्र् र्ववरर् अनसुार कुल आम्दानीमा खचा र मौज्दाि 
घटाउँदा रु.1034664.69 फरक पना गएको छ । सो फरक परेको सम्वन्धमा छलफल गदाा 
संर्चि कोषबाट खचा नजनाई तसधै कोषहरुमा रकम ट्रान्स्फर गने क्र्ार्न्सल चेक खचा नघटाउन े
र्वगिको पेश्की पर्छ्यौट गदाा खचामा समावेश गने आर् रकम तसधै वैंकमा जम्मा गरी शे्रस्िामा पतछ  
मार आम्दानी गने जस्िा कारर्बाट फरक पना गएको कार्ाालर्को भनाई छ । र्सरी फरक पना 
गएको सम्वन्धमा कार्ाालर्ले वास्िर्वकिा एर्कन गरी सोको प्रमार् पेश गनुापने रु....... 

 

 

 

 

1034664.69 
1.6.  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 57 मा गाउँपातलका वा नगरपातलकाको क्षेर तभर 

कुनै व्र्र्क्त वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, जग्गा, पोखरी आदी वहालमा 
लगाई आर् आजान गरेकोमा नगरपातलकाले उक्त रकममा बहाल कर लगाई असलु गना सक्ने र 
आफैले खरीद गरी उपकरर् भाडामा लगाएमा बहाल आर् आजान गना सक्ने व्र्वस्था छ । अन्िर 
सरकारी र्वत्त व्र्वस्था ऐन 2074 को दफा 3(3) मा स्थानीर् िहले लगाउन सक्ने कर िथा 
गैह्रकर को र्ववरर् अनसुरु्च 3 मा उल्लेख भएको र सोमा सवारी िथा र्न्र उपकरर् वहाल कर 
स्थानीर् िहको क्षेरातधकारमा राखेको देर्खएन । साथै िर आर्कर ऐन, 2058 अनसुार  स्थानीर् 
िहले िातलम, गोर्ष्ठ, तमर्टङ्ग, सेतमनार संचालन गना तलएको र्क्र्पुमेन्ट भाडा र उपभोक्ता सतमतिले 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

र्वतभन्न तनमाार् कम्पनीको ट्रक, डोजर, रोलर, र्ट्रफर, ट्रर्ाक्टरआदी उपकरर्को भाडामा तलई प्रर्ोग 
गरेवापि स्थानीर् िहले भकु्तानी गदाा कट्टा गरेको भाडा कर संघीर् संर्चि कोषमा दार्खला गनुा 
पनेमा नगरपातलकाले आफ्नो आर्मा समावेश गरी स्थानीर् संर्चि कोषमा दार्खला गरेको देर्खर्ो । 
र्वतनर्ोर्जि रकम दोश्रो पक्षलाई भकु्तानी गदाा कट्टा गरेको र्स्िो रकम संघीर् संर्चि कोष दार्खला 
गनुापदाछ । सो अनसुार नगरपातलकाले उपलव्ध गराएको म.ले.प.फा.नं 207 अनसुार र्ो वषा 
र्वतभन्न भौचरवाट भकु्तानी गदाा कट्टा गरेको वहाल कर रु.2587861.00 संर्घर् संर्चि कोष 
दार्खला गनुापने रु....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2587861.00 

1.7.  2076।03।25 को नगरसभाको वैठकले बजेट पारीि गरेको र आर् व्र्र्को प्रक्षेपर् गदाा 
2074।75 को र्थाथा, 2075।76 को संशोतधि अनमुान र 2076।77 को अनमुान पेश गनुा 
पनेमा 2074।75 को र्थाथा र 2075।75 को संशोतधि अनमुान उल्लेख नगरी 2076।77 
को अनमुान मार उल्लेख गरी कार्ाक्रम बजेट र्स्वकृि गरेको छ । र्सवाट गि वषाको बजेट संग 
िलुना गना सक्ने अवस्था देर्खएन । बजेट अनमुान र र्थाथा प्रातिको र्स्थति र्स प्रकार छ: 

                                      (रु.हजारमा) 

 

 
क्र.स. र्ववरर् वार्षाक अनमुान  र्थाथा प्राति कैर्फर्ि 

1. आन्िररक श्रोिको राजश्व 194765 86989 बजेट अनमुान िर्ार गदाा संर्घर् 
सरकारको अनदुान मध्रे् समपरुक र 
र्वशेष अनदुान नराखेका कारर् 
र्थाथा प्राति बढ्न गएको छ । 

2. राजश्व वाँडफाड प्राति 252910 244694 

3. संर्घर् सरकार अनदुान 777100 853415 

4. प्रदेश सरकार अनदुान 48036 0 

5. अन्र् आर् (वेरुज)ु 0 0 

जम्मा 1272811 1185098   

 

1.8.  प्रस्ििु एर्ककृि आर् व्र्र् र्ववरर्मा सरु बाट वैंक नगदी र्किावमा प्रर्वर्ष्ट गदाा गि वषाको पेश्की 
समेि खचामा समावेश हनु गई बढी खचा गएको भतन रु.8922254.00 घटाएको छ । र्स बाट 
बैंक नगदी र्किावले देखाएको खचा र्थाथा परक देर्खएन । सरुको उर्चि प्रर्ोग गनुा पदाछ ।  

 

1.9.  उप-महानगरपातलका अन्िगाि संचालनमा रहेका कोषहरुको सार्वकको र्जम्मेवारी र्स वषाको 
आम्दानी समेि जम्मा आम्दानी कार्म गरी सो वाट खचा घटाई बाकँी मौज्दाि कार्म गरी िर्ार 
गनुा पनेमा पातलकाले जम्मा बजेट तनकासा खचा देखाई र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने गरेबाट र्जम्मेवारी 
अल्र्ा र वाँकी मौज्दाि एर्कन गना सर्कएन ।  

 

2.  आतथाक कारोवारको अवस्था : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका 
िथा गाउँपातलकाले प्रत्रे्क वषाको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको 
अवतधलाई आतथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्वर्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ 
मा िोकीए अनसुार  गाउँपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्ालीलाई व्र्वर्स्थि गरी र्वर्त्तर् र्ववरर् 
िर्ार गरी पेश गनुापने व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा पातलकामा देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम 
छन ्

• संर्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी, र्स वषा प्राि रकम र संर्चि कोषवाट भएको खचा र बाँकी 
स्पष्ट देर्खने गरी खािा अध्र्ावतधक गरी प्रमार्ीि गरेको छैन । 

• लेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी र्किाब िथा पेश्की खािा परीक्षर् गदाा अद्यावतधक नरहेको 
कारर् पेश गरेको आर्–व्र्र् र्ववरर् र्थाथा छ भतन तभडान गना सक्ने आधार भएन । 

• आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ४ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
कार्ाक्षेर तभरका कार्ाालर्लाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राि भएको अनदुान, राजश्व 
बाँडफाँड अन्िगाि प्राि रकम, आन्िररक आर्, ऋर् िथा अनदुान र व्र्र्को र्ववरर् देर्खन े
गरी एर्ककृि र्ववरर् िर्ार गरी सम्बर्न्धि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र कोष िथा लेखा 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । र्स उप-महानगर पातलकाले सो अनसुार 
एर्ककृि र्ववरर् िर्ार गरी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र को.ले.तन.का पठाएको छैन ।  

• मूल संर्चि कोष खािाबाट अन्र् कोषमा रकम ट्रान्फर गदाा र्वतनर्ोजन खािामा तनकासा गरी  
माफा ि मूल संर्चि कोष खािाबाट तसधै कोषहरुमा रकम ट्रान्सफर गरेको छ । र्सबाट 
आम्दानी डवल देर्खने र खचा एक एक पटक देर्खने हनु गई आर्-व्र्र् नतमल्ने अवस्था सृजना 
भएको छ । त्र्समा सधुार गनुापदाछ ।  

ऐनको व्र्वस्था अनसुार र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िर्वक 
र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

3.  आन्िररक तनर्न्रर् एवं र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व एवं जवाफदेर्हिा:- आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् 
उत्तरदार्र्त्व ऐन, 2076 को दफा 50 देर्ख 55 मा र्जम्मेवार व्र्र्क्तले पालना  गनुापने र्वत्तीर् 
उत्तरदार्र्त्व, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिाको व्र्वस्था गरेको छ । त्र्सैगरी आतथाक कार्ार्वतध 
तनर्मावली 2064 को तनर्म 95 मा प्रत्रे्क मन्रालर्, र्वभाग एवं स्थानीर् तनकार्बाट सम्पादन 
गरीने कार्ाहरु तमिव्र्र्ी एवं प्रभावकारी बनाउन, र्वत्तीर् प्रतिवेदनलाई र्वश्वसतनर् बनाउन र प्रचतलि 
काननु बमोर्जम कार्ासम्पादन गना आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुारको आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली 
िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गनुापने उल्लेख छ । र्स पातलकाको लेखापरीक्षर् गदाा तनम्न कामसँग 
सम्बर्न्धि ऐन तनर्मले िोके अनसुारको व्र्वस्था पालना नगरेको वा आर्शंक पालना गरेको र 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गरेको देर्खएन । र्सबाट सम्बर्न्धि काम 
तमिव्र्र्ी एवं प्रभावकारी ढङ्गले कार्ाान्वर्न भएको छ भनी र्वश्वस्ि हन ु सक्ने आधार भएन । 
र्समा सधुार गरी कार्ाालर्बाट सम्पादन हनुे कामलाई तनर्मीि, तमिव्र्र्ी एवं प्रभावकारी बनाउन ु
पदाछ । पातलकाले कार्ाान्वर्न एवं सधुार गनुापने व्र्होरा र्स प्रकार छन:्- 

 

3.1.  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ांक 
संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापने सो गरेको पाईएन ।  

 

3.2.  पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथाक कारोवारको अनसुचुी २११ वमोर्जम 
ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

 

3.3.  पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वषा संचातलि 
कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम अनसुारको प्रगति 
िर्ार गरेको पाईएन। 

 

3.4.  राजस्व संकलन सम्बन्धमा सचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैर्कङ्ग प्रर्ाली माफा ि गने 
गरेको देर्खएन । 

 

3.5.  अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचा संरचना 
िर्ार गनुापनेमा पातलकाले सो बमोर्जम मध्र्कालीन खचाको संरचना िर्ार गरेको पाईएन । 

 

3.6.  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो 
अतधकारक्षेरतभरका र्वषर्मा स्थानीर्स्िरको र्वकासका लातग आवतधक, वार्षाक, रर्नीतिक क्षेरगि 
मध्र्कालीन िथा दीघाकालीन र्वकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुनेमा ल्र्ाएको पाईएन 
। 

 

3.7.  स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाान्वर्न गनुापने आर्ोजनाको तबश्लषेर् गरी कार्ाान्वर्न गनुापने 
सम्भाब्र् आर्ोजनाको बैंक खडा गरेको देर्खएन । 

 

3.8.  ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) कार्ाान्वर्न गने सन्दभामा लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरर् गने र 
मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोर्क मलु्र्ाङ्कन गने कार्ा भएको देर्खएन । 

 

3.9.  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः स्थानीर् राजश्व  
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

परामशा सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधाारर् सतमति र बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति 
रहन ेव्र्वस्था गरेकोमा पातलकाले उक्त सतमति गठन गरेको पाईएन । 

3.10.  पातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक गरी वडा 
कार्ाालर्मा रहेका र्जन्सी सामान सर्हिको एकीकृि अतभलेख देर्खने गरी खप्ने एवं खचा हनुे 
सामानको मूल र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

 

3.11.  पातलकाले र्जन्सी तनररक्षर् गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममाि िथा 
तललाम गनुा पनेमा र्जन्सी तनरीक्षर् नै गरेको पाईएन । 

 

3.12.  कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतसद र्वल भपाार्हरुमा तसलतसलेवार 
नम्वर रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई 
दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

 

3.13.  सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद 
र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 

3.14.  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोर्जम आतथाक वषा शरुु हनुभुन्दा पन्र ददन 
अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमाार् सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अन्र् महशलुको 
स्थानीर् न्र्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

 

3.15.  ठेक्का वा उपभोक्ताबाट हनु ेकामको तनमाार् सरुु, लागि, सम्पन्न हनुे तमति लगार्ि र्वस्ििृ र्ववरर् 
देर्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा । 

 

3.16.  स्थानीर् िहले तनमाार् व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराएकोमा तनमाार् कार्ामा 
प्रर्ोग हनु ेसामानको गरु्स्िर परीक्षर् गने गरेको पार्एन । 

 

3.17.  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजतनक खररद तनर्मावली 
वनाई लाग ुगना सक्ने व्र्वस्था भएकोमा सावाजतनक खररद तनर्मावली वनाएको छैन । 

 

3.18.  सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न भएका आर्ोजना 
िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई ममाि संभार गने र्जम्मा सर्हि हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको 
पाईएन । 

 

3.19.  संस्था दिाा ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमाार् गना सम्झौिा 
गरी गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको व्र्वस्था अनसुार दिाा हनुे गरेको पार्एन । 

 

3.20.  सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ को अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि 
सेवाहरुको कार्ाान्वर्न र्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर्ार गरेको पाईएन । 

 

3.21.  तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को वमोर्जम कमाचारीहरुको कार्ा र्ववरर् वनाई लाग ुगनुापनेमा गरेको 
पाईएन । 

 

3.22.  संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्को 2073।12।25 को पररपर अनसुार र्स 
पातलकामा समार्हि भएका सार्वकका गाँउ र्वकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुजकुो 
लगि िर्ार गरेको पाईएन । 

 

3.23.  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  ९५(२) बमोर्जम पातलकाको उद्देश्र् प्रािीमा 
आई पने सम्भार्वि जोर्खम क्षेरहरुको पर्हचान गरी सो तनराकरर्को लातग  उपर्कु्त उपार्हरु 
व्र्वर्स्थि गरेको पार्एन । 

 

3.24.  वडामा उठ्ने राजस्वको लक्ष्र् तनधाारर् गरेको छैन ।  

3.25.  स साना र्ोजनालाई तनरुत्सान गनुापनेमा प्राथतमकिा ददई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ ।  

3.26.  कोषहरु कार्ाान्वर्न गना कार्ार्वतध कानून बनाउन ुपनेमा बनाएको पार्एन ।  

3.27.  आतथाक वषाको अन्िमा खचाको चाप हनुे गरी काम गराउने कार्ा तनर्न्रर् गनुापनेमा सो गरेको छैन  
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। 
3.28.  उपभोक्ताबाट खररद सामान पररमार् र नापी िथा उपर्ोग तभडान हनुे गरेको छैन ।  

3.29.  न्र्ार्ीक सतमतिवाट मदु्दाको र्कनारा लगाउन वाँकीको र्ववरर् प्राि नभएकोले अवस्था एकीन गना 
सर्कएन । 

 

3.30.  राजस्व प्रािीको दार्रालाई प्राथतमकीकरर् गरी कार्ाान्वर्न नगरेको,  

3.31.  आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन 2076 को दफा 4 बमोर्जम सबै श्रोिबाट भएको 
प्राति र खचाको र्ववरर् प्रदेश लेखा तनर्न्रक िथा कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा 
पठाउनपुनेमा पठाएको छैन ।  

 

3.32.  र्वद्याथी िथा र्शक्षक अनूपाि नतभडेको मजारको कार्ाक्रम अगाडी वढाएको देर्खएन ।  

3.33.  अवकास कोष सम्वर्न्ध कानूनी व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गरेको पार्एन ।  

3.34.  र्वर्वध खचामा तनर्न्रर् नगरेको, कतिपर् र्वर्वध खचाको प्रर्ोजन नखलुाई र्वल राखी भकु्तानी भएको 
देर्खन्छ । 

 

3.35.  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९२ बमोर्जम र्वतनर्ोजन, राजश्व, धरौटी, र्जन्सी र 
अन्र् कारोवारको शे्रस्िा महालेखा परीक्षकको कार्ाालर्बाट स्वीकृि ढाँचामा राख्नपुने र र्सरी 
राखेको लेखा शे्रस्िा अद्यावतधक भए नभएको कार्ाालर् प्रमखुले जाँच गनुापने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न 
नगरेको ।  

 

3.36.  र्जन्सी खािा, बैक नगदी र्किाव, लेजर खािा एवं राजश्व असलुीमा प्रर्ोग हनुे खािा प्रमार्र्ि गरी 
शे्रस्िा अद्यावतधक नगरेको/ एउटा पेश्की बाँकी छँदै अको पेश्की ददने गरेको देर्खर्ो । 

 

3.37.  आम्दानी िफा  रतसद तनर्न्रर् खािा एवं म.ले.प.फा.नं.(सार्वक) १०८ र २३ जस्िा खािा नरार्ख 
तसधै आम्दानी गने गरेको । 

 

3.38.  चाल ु वषामा सम्पन्न गनुापने कामको लातग ददएको पेश्की समेि समर्मा पेश्की फछ्र्र्ौट नगरेको, 
उपभोक्ताको पेश्कीको लेजर िर्ार गरी प्रमार्र्ि नगरेको । 

 

3.39.  ईन्धन खचाको लगबकु एवं कोटा तनधाारर् गरी तनर्न्रर् नगरेको आदी ।  

3.40.  सरुबाट गि आतथाक वषाको पेश्की फर्छ्यौट गदाा केही रकम समेि बैंक नगदी र्किावको बजेट 
खचामा चढार् खचा बढाएको । 

 

3.41.  खचाका र्वलभरपाईहरुको िेररज बनार् जोडजम्मा नगरेको ।   

3.42.  संर्चिकोषमा गि सम्मको बाँकी, र्स वषा प्राि रकम र संर्चिकोषबाट भएको खचा स्पष्ट देर्खने गरी 
गोश्वारा भौचर उठाई सबै कारोबार प्रर्वर्ष्ट गरी खािा अद्यावतधक गरेको छैन । 

 

       तनर्म, काननु र तनदेर्शका अनसुार कार्ाान्वर्न गनुापने उपरोक्त व्र्होरा पूर्ा रुपमा 
कार्ाान्वर्न नगरेका कारर् र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व, र्जम्मेवारी एवं जवाफदेर्हिाको पालनामा कमी 
आएको हुँदा र्जम्मेवार पदातधकारीले कामको प्रकृति अनूरुप आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए 
बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बनार् सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । 

 

4.  खचा गने अर्ख्िर्ारी र कार्ार्वतधाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ वमोर्जम 
सभावाट वजेट स्वीकृि भएको सािददन तभर प्रमखु वा अध्र्क्षले प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिलाई 
वजेट खचा गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गने व्र्वस्था छ । खचा गदाा आतथाक कार्ार्वतध नवनाएको कारर् 
आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ वमोर्जम संचालन गने उल्लेख गरेको छ । 

 

5.  श्रोि अनमुान िथा वजेट तसमााः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६  वमोर्जम 
नगरपातलकामा प्राि हनुे आन्िररक आर्, राजश्व वाँडफाँडवाट प्राि हनुे रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् 
आर्को प्रक्षपेर् िथा सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र वजेट तसमा तनधाारर् गना ४ सदस्र्ीर् 
सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्, सन्ितुलि र्विरर्मा वजेट तसमा 
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तनधाारर्, वजेट िथा कार्ाक्रमको प्राथतमर्ककरर्, वजेट िजुामा मागादशान गनुापने र कार्ापातलकामा 
पेश गने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा र्वषर्गि क्षेर िथा पूवााधार क्षेरमा रकम र्वतनर्ोजन गरी र्ोजना 
छनौट िथा सोको प्राथतमकीकरर् गरी आंर्शक रुपमा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएिा पतन ठुला पूवााधार 
क्षेरलाई वजेटको प्राथतमकिामा राखेको देर्खएन । साना, ठुला, मझौला पूवााधार क्षेरको र्वकासमा 
वजेट व्र्वस्थापन गरी आगामी ददनमा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । पातलकाको 
प्राथातमकिामा पने आर्ोजना कून कून हनु प्रक्षेपर् गरी वजेट िथा श्रोिको प्राथतमकिा िर्ार गरी 
र्ोजना कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन आवश्र्क छ ।  

6.  वजेट िथा कार्ाक्रम िजुामााः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सदस्र्ीर् 
वजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको 
प्राथतमर्ककरर्, र्वषर् क्षेरगि कार्ाक्रम र कार्ाक्रममा दोहोरोपना हनु नददन कार्ाक्रमको आपतस 
िादम्र्िा िथा पररपरुकिा तमलाउने व्र्वस्था छ । एउटै क्षेर तभर वडागि र्ोजना, नगरपातलका 
र्ोजना र र्वषर्गि पूवााधार क्षेरका कार्ाक्रमका लातग रकम र्वतनर्ोजन गरेको छ । र्वषर्गि क्षेर 
सँग सम्वर्न्धि िथा वडा र नगरपातलकाको सावाजतनक तनमाार् सँग र्ोजना दोहोरो पनासक्ने अवस्था 
छ । एउटै र्ोजना िथा कार्ाक्रम दोहोरो िथा िेहेरो रुपमा संचालन नगरी एकै ठाउँवाट संचालन 
गने व्र्वस्थाको लातग र्वशेष ध्र्ान ददन ुपने देर्खन्छ । 

 

7.  मध्र्मकातलन खचा संरचना: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा ५ मा मध्र्मकातलन 
खचा संरचना िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । सो अनसुार पातलकाले उक्त र्ोजना िर्ार गरेको देर्खदैन 
। मध्र्कातलन खचा संरचनामा र्ोजना वा कार्ाक्रमको र्क्रर्ाकलापगि र्ववरर्, सोको प्रति र्काई 
लागि, अनमुातनि समर् र सोबाट प्राि हनु े प्रतिफल समेि खलुाई र्ोजना िथा कार्ाक्रमको 
प्राथतमकीकरर् गनुापनेमा ३ आतथाक वषाको आम्दानी र खचा प्रक्षपेर् सर्हिको कार्ाक्रमको 
प्राथतमकीकरर् लागि र समर् खलुाई िर्ार गरेको पार्एन । 

 

8.  आन्िररक लेखापरीक्षर्:- आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३४ मा 
स्थानीर् िहले लेखा िथा आतथाक कारोवारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका 
आधारमा आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउनपुने, आन्िररक लेखापरीक्षर्को प्रतिवेदनबाट औलं्र्ार्एको 
र्वषर्हरुको आधारमा आवश्र्क सधुार गनुा स्थानीर् िहको किाव्र् हनुे, आन्िररक लेखापरीक्षर्को 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोर्जम सधुार भए नभएको परीक्षर् गना िथा आवश्र्क कारवाही गना 
लेखापरीक्षर् सतमति गठन गनुापने र आ.ले.प. प्रतिवेदन र सो उपर भएको कारवाहीको प्रतिवेदन 
स्थानीर् िहको प्रमखु समक्ष पेश गनुापने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७७(3) मा आन्िररक लेखापरीक्षर्ले औल्र्ाएका कैर्फर्ि सम्बर्न्धि अतधकारीले 
अर्न्िम लेखापरीक्षर् हनुभुन्दा अगावै सम्परीक्षर् गराउनपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले लेखापरीक्षर् 
सतमति गठन नगरेको िथा आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ार्एका व्र्होराहरु अर्न्िम लेखापरीक्षर् 
हनु ुअगावै सम्परीक्षर् गराएको छैन । ऐनको प्रावधान कार्ाान्वर्न गनुापदाछ ।     

 

9.  उपभोक्ताको काम : सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समदुार्वाट तनमाार् कार्ा गराउँदा वा सो सम्वन्धी सेवा प्राि गदाा रोजगारीको सृजना गने र 
लाभग्राही समदुार्लाई सहभातग हनु सक्न ेप्रकृतिका कार्ा गराउन वा सेवा तलन सर्कन ेउल्लेख छ 
। साथै तनर्मावलीको तनर्म ९७(१४) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्वाट काम 
गराउदा श्रममलुक कामको तनधाारर्, काम वा सेवामा तमिव्र्र्ीिा, गरु्स्िरीर्िा, ददगोपना अतभवृर्र्द् 
गने िररका, आम्दानी खचाको अतभलेख, काम वा सेवाको सपुररवेक्षर् र अनगुमन जस्िा र्वषर्मा 
सावाजतनक तनकार्ले अपनाउनपुने कार्ार्वधी सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्ले तनधाारर् गना 
सक्ने उल्लेख छ । 

पातलकाले बाटो तनमाार्, भवन तनमाार् जस्िा कार्ा उपभोक्ता सतमति माफा ि गराई उपभोक्ताले तनमाार् 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

कार्ामा प्रर्ोग गरेको लोडर, एक्जाभेटर, डोजर, रोलर जस्िा हेतभ मेर्शनहरु प्रर्ोग गरेको र्वल 
भपााईको आधारमा तनमाार् कार्ा सम्पन्न गरेको प्रार्वतधक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उपभोक्ता 
माफा ि सम्पन्न गररएका आर्ोजना श्रम मलुक, तमिव्र्र्ी, गरु्स्िरीर् र ददगोपना अतभवृर्र्द् हनुे खालको 
नदेर्खएको र पररर्ोजनाको मखु्र् उद्देश्र् रोजगारी सृजना गने नभएकोले उपभोक्ता माफा ि तनमाार् 
कार्ा गराएको मनातसव मान्न सर्कएन । सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्ले समेि उपभोक्ता 
सतमतिवाट गराउन सक्न ेकामको कार्ार्वधी हालसम्म िर्ार गरेको पाईएन । सावाजतनक खररद 
ऐनमा भएको खररद सम्वन्धी प्रकृर्ाको अवलम्वन गदै श्रममलुक काम उपभोक्ताबाट र अन्र् जर्टल 
िथा तनमाार् व्र्वसार्ी प्रर्ोग गनुापने काम प्रतिस्पधाात्मक र्वतधबाट सम्पन्न गने िफा  कार्ाालर्को 
ध्र्ान जान जरुरी देर्खएको छ । 

10.  फोहर व्र्वस्थापन: नगरपातलकाले नगर क्षेर तभर फोहर संकलनकालातग र्वतभन्न उपकरर् खरीद 
गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाएको देर्खन्छ । सो वापि प्राि हनुे राजश्व को छुटै्ट अतभलेख िर्ार नगरेबाट 
उपकरर् परीचालन र त्र्सको आम्दानी एर्कन गना सर्कएन । अतभलेख व्र्वर्स्थि गरी फोहरमैला 
व्र्वस्थापन वाट प्राि आम्दानी एर्कन गनुा पदाछ । 

 

11.  कमाचारी व्र्वस्था:- तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ वमोर्जम कमाचारी पदपिुी र व्र्वस्थापन गनुापने 
व्र्वस्था छ । नगरपातलकाको संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्ले 273 जनाको 
दरबन्दी स्वीकृि गरेकोमा नगरपातलकाले उक्त दरबन्दीमा कार्ाालर् सहर्ोतग िथा ड्रार्भरहरुको 
दरबन्दी कमी भएको भनी 448 जनाको दरबन्दी स्वीकृि गरेको देर्खन्छ । जसमध्रे् अतधकांश 
कमाचारी करारमा तनर्कु्ती गरर कामकाज संचालन गरेको छ । स्थार्ी कमाचारी व्र्वस्थापन गरी 
करारमा राख्न ेपरीपाटीमा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

12.  चौमातसक िथा आषाढ मर्हनाको खचााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म (२५) मा 
चौमातसक रुपमा कार्ाक्रम संचालन गरी  प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गनुा पने र  कार्ाालर्ले स्वीकृि 
वार्षाक कार्ाक्रम अनसुार तनधााररि चौमातसकमा कार्ाक्रम गनुा पदाछ । कार्ाालर्को र्स वषाको 
चौमातसक खचाको अवस्था तनम्नानसुार रहेको छ ।                           (रु. हजारमा) 

 

 र्शषाक कुल खचा 
पर्हलो चौमातसक दोस्रो  चौमातसक िेस्रो  चौमातसक आषाढ मर्हना 
खचा प्रतिशि खचा प्रतिशि खचा प्रतिशि खचा प्रतिशि 

नगरपातलका परु्जगि 190578 0 0 24474 12.84 165612 86.90 165612 86.90 

नगर स्िररर् परु्जगि 56468 0 0 912 1.61 55556 98.39 55556 98.39 
नगरपातलका चाल ु 200613 33461 16.76 55049 27.44 111939 55.80 44780 22.32 

जम्मा 447659 33461 7.47 80435 17.97 333107 74.56 230961 51.59 

 

 कुल खचाको 74.56 प्रतिशि िेश्रो चौमातसक र सो मध्रे् अतधकांस आषाढ मर्हनामा खचा भएको 
छ । आतथाक वषाको अन्िमा खचा गदाा कामको गरु्स्िरमा समेि प्रभाव पने हदुा चौमातसक रुपमा 
खचा गनुा पदाछ । 

 

 नगरपातलका चाल ुिफा   

13.  िलवी प्रतिवेदन:- स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम स्थानीर् िह अन्िगािका 
कमाचारीहरुको बार्षाक िलबी प्रतिबेदन आन्िरीक लेखापरीक्षकबाट र तनजामति कमाचारीको िलवी 
प्रतिवेदन तनजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (ख) मा र्जल्ला र्स्थि प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्बाट पाररि गराई िलब खचा लेख्नपुने उल्लेख छ । पातलकाले र्स आतथाक बषाको िलवी 
प्रतिवेदन पाररि नगरी रु.9 करोड 98 लाख 11 हजार कमाचारी पारीश्रतमकमा भकु्तानी गरेको छ 
। िलवी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा िलव स्केल र ग्रडे तभडान गना सर्कएन । तनर्मावलीको व्र्वस्था 
अनसुार प्रतिवेदन पाररि गरेर मार िलव खचा लेख्न ुपदाछ ।  

14.  कमाचारी सरु्वधा:- स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८८ अनसुार स्थानीर् सेवाका  
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

कमाचारीको शरुु िलब स्केल प्रदेश सरकारले िोकेबमोर्जम हनुे र त्र्सरी प्रदेश सरकारले 
निोकेसम्म नेपाल सरकारले िोकेबमोर्जम हनुे उल्लेख छ । स्थानीर् िहका कमाचारीको िलब भत्ता 
एवं सरु्वधा प्रदेश सरकारले हाल सम्म िोकेको छैन । र्स्िो अवस्थामा पातलकामा कार्ारि 
कमाचारीलाई गाँउसभाको तनर्ार् अनसुार खार्पाई आएको मातसक िलव स्केलको 15 प्रतिशि 
स्थानीर् भत्ता वापि रु.5846798.00 भकु्तानी गरेको छ । ऐनको व्र्वस्था वमोर्जम गरी र्स्िो 
खचामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

15.  केशररर्ा रङ्ग र्विरर्:- नगरक्षेरतभरका सडकहरु र्वस्िार गदाा भत्काउन परेको घर, सामदुार्र्क 
भवन लगार्िमा रङ्गरोगन गनाको लातग मान्र्ा टे्रतडङ्ग जनकपरुधामबाट बोलपरको आधारमा केशररर्ा 
रङ्ग 2100 तलटर रु.785 को दरले खररद गरी भौ.नं 500-2077/3/3 बाट म.ुअ.क. सर्हि 
रु.18,62,805.00 मा खररद गरी भकु्तानी गरेको छ । के कति घर टहरा भत्काउन परेको वा 
रङ्गरोगन गनुा परेको लगि िर्ार गरेको छैन । र्वना लगि  2100 तलटर रङ्ग नगर प्रमखु िथा 
उप प्रमखुको िोकादेशमा र्विरर् गरेको देर्खन्छ । िोकादेशबाट र्विरर् गने पररपाटीले वास्िर्वक 
व्र्र्क्तले नै पाएका छन ्भन्न सर्कने आधार नभएको रु........ 

 
 
 
 
 
 
 
 

18,62,805.00 
16.  आतथाक सहार्िा िथा कार्ाक्रमगि सहर्ोग:- स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 

मा पातलकालाई िोर्कएको कार्ाक्षेरमा आतथाक सहार्िा िथा कार्ाक्रमगि सहर्ोग ददने उल्लेख छैन 
। िर र्स पातलकाले आन्िररक चालू िथा नेपाल सरकारको चालू खचा शीषाकबाट तबरामीको प्रमार् 
राखी र्वतभन्न व्र्र्क्तलाई औषधी उपचार सहार्िा वापि, पवा पूजा जारा, छट, िीज कार्ाक्रम, र्वद्यालर् 
बालर्वकास, खेलकुद कार्ाक्रम,  र अन्र् र्वतभन्न संघ िथा संस्थालाई र्वतभन्न सामाग्री, खाजा, खाना, 
खाद्य सामाग्री, खेलकुद सामाग्री खररद गरेका तबल र  मागको आधारमा खचाको सतुनर्श्चििा नहनु े
गरी आतथाक सहार्िामा खचा गरेको छ । खचाको प्रमार्र्ि तबल बेगर भकु्तानी गदाा खररद गररएका 
सामानको दरुुपर्ोग हनुे, वास्िर्वक कार्ाक्रममा खचा नभई व्र्र्क्त र्वशेषलाई फार्दा पगु्ने र भकु्तानी 
रकम वास्िर्वक खचा हो भतन र्र्कन गना सक्न ेअवस्था नभएको हुँदा र्स्िो खचामा तनर्न्रर् गनुापने 
देर्खएको रु............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,972,367.00 
 

गो.भौ.नं/तमति र्ववरर् भकु्तानी रु. 
503-2077/3/4 फुटवल भतलवल लगार्िका सामान र्विरर् वडा नं ६ 99993.00 
511-2077/3/8 खेलकुद सामान र्विरर् वडा नं 13 159636.00 
639-2077/3/31 खेलकुद सामान र्विरर् वडा नं १९ 147730.00 
कार्ाक्रम नं 116 र्वशेष सरसफाई कार्ाक्रम दशै तिहार र्ववाह पंञ्चमी भनी 

र्वतभन्न व्र्र्क्त संघसंस्थालाई सहर्ोग 
2000000.00 

कार्ाक्रम नं 47 संस्कृति कार्ाक्रम 70000.00 
कार्ाक्रम नं 41 सामार्जक संस्था वा व्र्र्क्तलाई नगद अनदुान 1034618.00 
620-2077/3/31 र्वतभन्न 41 परपतरलाहरुलाई आतथाक सहर्ोग 2720599.00 
कार्ाक्रम नं 43 लामखटेु्ट तनर्न्रर् कार्ाक्रम 1523131.00 
कार्ाक्रम नं 111 धमा संस्कृति पावन त्र्ोहार र ग्रन्थ प्रवधान कार्ाक्रम 216660.00 
 जम्मा 7,972,367.00   

17.  सोझै खररदाः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनसुार सावाजतनक तनकार्ले एक लाख 
रुपैंर्ा भन्दा बर्ढको कुन ै पतन खररदको लातग िोर्कएबमोर्जम लागि अनमुान िर्ार गनुापने, दफा 
८(२) मा खररद गदाा प्रतिस्पधाा तसतमि हनुे गरी टुक्रा-टुक्रा पारी खररद गनुा नहनु,े सावाजतनक खररद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३१(१) मा रु.२० लाख रुपैंर्ा भन्दा बर्ढ लागि अनमुान भएको 
तनमाार् कार्ा, मालसामान वा जनुसकैु सेवा खररद गनुा पदाा खलुा बोलपरको माध्र्मद्वारा खररद गना 
सर्कन े व्र्वस्था छ । उल्लेर्खि व्र्वस्थाको पालना नगरी सोझै खररद गरी खचा गरेको रकम 
तनर्मसम्मि नदेर्खएको  रु............ 4368498.00 

 
भौ.नं./तमति फमा/सप्लार्सा र्ववरर् रकम 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

76-2076/8/22 र्तुनर्न अफसेट प्रसे लेटरप्र्ाड लगार्ि र्वतभन्न फाराम 197185.00 

137-2076/9/2 र्तुनर्न अफसेट प्रसे जम्मदिाा, लेटरप्र्ाड लगार्ि र्वतभन्न फाराम 256623.00 
270-2076/12/24 मािा वैष्र्ोदेवी पेपर हाउस नािा प्रमार्र्ि घरबाटो तसफाररस 488725.00 

409-2077/2/13 
न्र् ुर्वजर् टे्रडसा स्टेशनरी 65088.00 
महामार्ा जेनेरल सप्लार्सा स्टेशनरी 158317.00 

433-2077/2/18 न्र् ुर्वजर् टे्रडसा स्टेशनरी 120581.00 
470-2077/2/29 लडा र्शवा जेनेरल सप्लार्सा स्टेशनरी 284307.00 
477-2077/2/29 जानकी डेकोर एण्ड जनरल 

अडार सप्लार्सा 
स्टेशनरी 382174.00 

507-2077/3/4 अनषु्का र्न्टरप्रार्जेज र्फनले/चनुा 122040.00 
 महावली जेनेरल अडार सप्लार्सा र्फनेल/चनुा 97180.00 
515-2077/3/8 र्वतभन्न ४ सप्लार्सा स्टेशनरी 380986.00 
520-2077/3/9 रंजना हाडावेर्र मसलन्द 147757.00 
554-2077/3/19 जनकपरु टे्रडसा मसलन्द 193295.00 
 र्वजर् जेनरल सप्लार्सा स्टेशनरी 339238.00 
557-2077/3/30 आर्टी टे्रडसा मसलन्द 286150.00 
 न्र् ुमोतलसा कम्प्र्टुर मसलन्द 56202.00 
575-2077/3/22 बैदेही कन्स्ट्रक्सन एण्ड 

सप्लार्सा 
स्टेशनरी 197870.00 

 र्वन्देश्वरी टे्रडसा स्टेशनरी 99840.00 
615-2077/3/30 माला कलर र्प्रर्न्टङ्ग प्रसे र्वतभन्न छपाई 494940.00 
 जम्मा  4368498.00  

18.  तमतथला र्चरकला: सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६३ को दफा ५ अनसुार सावाजतनक तनकार्ले 
१ लाख भन्दा बर्ढको कुनै पतन खररदको लातग िोर्कएबमोर्जम लागि अनमुान िर्ार गनुापने, दफा 
८(२) मा खररद गदाा प्रतिस्पधाा तसतमि हनुे गरी टुक्रा-टुक्रा पारी खररद गना नहनुे व्र्वस्था छ । 
पातलकाले तमतथला र्चरकला तनमाार्को लातग भौ.नं 517-2077/3/9 बाट शे्रर्ा प्रर्शक्षर् केन्द्र 
लाई रु.300000.00 भकु्तानी गदाा रङ्ग र ब्रस रु.40000.00 िथा पाररश्रतमक र ज्र्ाला 
रु.260000.00 भकु्तानी समेि 6 लाख खचा गरेको छ । पारीश्रतमक िथा ज्र्ाला भकु्तानी 
मापदण्ड/नम्सालाई आधार मानेर िर्ार गरेको देर्खदैन । र्वतभन्न सावाजतनक पखााल िथा तभत्ताहरुमा 
र्चर कोने भनी सम्झौिा गरेकोमा त्र्सको क्षेरफल एवं परीक्षर् एर्कन गरेको छैन भने कुन 
स्थानमा लेख्न ेर त्र्सको सन्देश कस्लाई ददन खोजेको स्पष्ट नहदुा खचाको उपलव्धी मलु्र्ाङ्कन हनु 
सक्ने देर्खदैन । र्स्िो खचामा तनर्न्रर् गनुापदाछ ।  

19.  र्ोजना अनगुमन भत्ता:- स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 16 बमोर्जम नगर कार्ापातलकाको 
दैतनक कार्ाको सामान्र् रेखदेख, तनदेशन र तनर्न्रर् गने िथा र्ोजना िथा कार्ाक्रमको अनगुमन िथा 
सरुपरीवेक्षर् गना नगर उप-प्रमखुको अध्र्क्षिामा सतमति गठन गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । नगरक्षेरतभका 
र्वतभन्न आर्ोजनाहरुको अनगुमन िथा मलु्र्ाकंन गना सतमतिमा आवश्र्क संख्र्ामा भन्दा बर्ढ संख्र्ामा 
कमाचाररहरु समावेश भई िपर्शल बमोर्जमले अनगुमन भत्ता भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । आवश्र्क संख्र्ाका 
पदातधकारी िथा कमाचाररहरुले मार अनगुमन गरी वस्ितुनष्ठ प्रतिवेदन गने िथा सावाजतनक खचामा तमिव्र्र्ीिा 
कार्म गनुापने देर्खएको रु........ 663000.00 

 
गो.भौ.नं/तमति व्र्होरा संख्र्ा भकु्तानी रकम 

519-2077/3/9 नगरस्िरीर् अनगुमन 25 244500.00 

595-2077/3/28 नगरस्िरीर् अनगुमन 16 282000.00 

634-2077/3/31 नगरस्िरीर् अनगुमन 14 136500.00 

 जम्मा  663,000.00   
20.  ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान कार्ाक्रम:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म 36(3) 695712.00 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

बमोर्जम कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा खचाको र्वलभरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने र 36(8) बमोर्जम 
ररि पगेु नपगेुको जाँच गरेर मार भकु्तानी गनुापदाछ । पातलकाले ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मानको लातग 
भौ.नं 606-2077/3/30 बाट न्र् ुएस व्रदशा सप्लार्साबाट रु.446491.00 को साडी, सार्ा, 
व्लाउज, दोपट्टा, झोला गरी 85 थान र धोति, कुिाा र गम्छा 15 थान िथा भौ.नं 619-
2077/3/31 बाट रु.249221.00 को रेतडर्ो, छािा, टचा, वेि, दोसल्ला 50 थान समेि 
रु.695,712.00 को खररद गरी भकु्तानी गरेकोमा सम्मान गरेको प्रमार्/र्विरर् गरेको भरपाई 
पेश नभएको रु........ 

21.  र्वर्वध खचााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचाको पषु्याई हनुे 
प्रमार्, कागजाि संलग्न गरेर मार खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले र्ो वषा र्वर्वध खचा 
वापि रु.74,99,073.00 खचा गरेको छ । र्वर्वध खचा गदाा खचाको र्वल पेश भएको भएिापतन 
कतिपर् खचा परु्ष्ट हनु ेआधार सर्हिको प्रमार् संलग्न गरेको देर्खएन । र्वर्वध खचाको स्पष्ट उद्देश्र् 
र खचाको र्थाथािा प्रमार्र्ि नहनुे गरी भकु्तानी ददने पररपाटीमा तनर्न्रर् हनु ुपदाछ ।  

22.  र्न्धन खचाको मापदण्डाः सावाजतनक खचामा तमिव्र्र्र्िा र प्रभावकाररिा कार्म गने सम्वन्धी 
नीतिगि मागादशान, २०७५ मा सवारी साधनको र्न्धन, ममाि खचामा एकरुपिा ल्र्ाउन तनर्श्चि 
मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपने साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मार प्रर्ोग 
गने, सरकारी सवारी साधन अनातधकृि व्र्र्क्तले प्रर्ोग नगने जस्िा व्र्वस्था गरेको छ । 
कार्ाालर्ले उल्लेर्खि व्र्वस्थाको पालना नगरी र्स वषा रु.85,69,159.00 र्न्धन खचा गरेको 
छ। र्न्धन खचाको मापदण्ड िर्ार गरेको छैन भने सवारी साधन अनसुार वार्षाक र्न्धन खचा र 
उपर्ोगको र्ववरर् खुल्ने गरी अतभलेख राखेको छैन । र्न्धन खचालाई तमिव्र्र्ी बनाउन कोटा 
तनधाारर् गरी लगवकु राखेर मार खचा लेख्न िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

23.  प्रमार् बेगरको भकु्तानी:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म 36(3) बमोर्जम कुन ै
रकमको भकु्तानी ददँदा खचाको र्वलभरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने र 36(8) बमोर्जम ररि पगेु 
नपगेुको जाँच गरेर मार भकु्तानी गनुापदाछ । नगरस्िरीर् चाल र्शषाकको भौ.नं 4-2077/3/22 
बाट मैथली र्वकास कोषको रु.150000.00 पेश्की फर्छ्यौट िथा सोधभनाा भकु्तानी गदाा कोषबाट 
र्विरर् गररएको परुस्कार र अन्िर्क्रा र्ा कार्ाक्रममा पेश गरेका र्तुनर्न अफसेट प्रसे, मनोज नास्िा 
पसल, न्र् ुअशोक फोटो फे्रतमङ्ग सेन्टर लगार्ि फमाको र्वल िथा भरपाई फोटोकर्प र्वजक पेश 
गरेकोले उक्त र्वजकको सक्कल र्वजक पेश गनुापने रु.......... 150000.00 

 नगरपातलका पजुीगि (नगरस्िरीर् र्ोजना) िफा :-  

24.  व्र्वसार्र्क भवन तनमाार्:- जनकपरुधाम उप-महानगरपातलका वडा नं २ भानचुोकमा ४ िल्ले 
व्र्वसार्र्क भवन तनमाार् (ठेक्का नं 4-2076/77) का लातग कार्ाालर्ले रु.56563713.00 
(म.ुअ.क.बाहेक) को लागि अनमुान स्वीकृि गरी 2076/11/4 (2020 feb. 16) मा ३० ददने 
e-bid को सचुना प्रकाशन गरेकोमा ८ वटा तनमाार् व्र्वसार्र्ले प्रस्िाव पेश गरेकोमा प्रार्वतधक 
परीक्षर्बाट Construction experience in key activity अन्तर्गत commercial with basement or semi 

basement and lift m20: 400 cum, brickwork 240 cum, rebar 50mt शिा परुा नगरेको कारर् ६ वटा 
अस्वीकृि गरी BKOI/NARSINGH J/V जलेश्वर र New Dragion Siddhagadhi J/V  छनौट भएको मध्रे् 
2077/2/1 मा आतथाक प्रस्िाव खोल्दा सबैभन्दा घर्ट कबोलवाला BKOI/NARSINGH J/V को 
रु.4,42,97,017.98 (21.78% घर्ट) को प्रस्िाव पेश गरी छनौट भएको देर्खन्छ । सो 
सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन:्-   

24.1.  Bid summit गने अर्न्िम म्र्ाद र्व.स.2077 चैर 5 (2020 माचा 17) राखेको देर्खन्छ । र्.स. 
अनसुार माचा 18 हनुपुनेमा 17 प्रकाशन भएबाट र्व.स र र्.स को तमति १ ददन अर्घ पतछ हनुे 
देर्खन्छ । िर Bid summit गने अर्न्िम म्र्ाद माचा १८ लाई न ैआधार मानेर माचा १८ को  
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

१४:१५ मा ठेक्का खोलेको मचुलु्का िर्ार गरेको छ । र्सरी तमति फरक पने गरी म्र्ाद तनधाारर् 
गनुा हदैुन । 

24.2.  सम्झौिाको बुदँा नं 53 मा मलु्र् समार्ोजन ददन सर्कने र अन्र् व्र्वस्था Special Condition of 

Contract अनसुार हनुे उल्लेख गरेकोमा SCC बुदँा नं 53.3 अनसुार तनमाार् व्र्वसार्र्ले Price 

Adjustment Weighted भरी ठेक्का सम्झौिामा पेश नगरेबाट उक्त ठेक्कामा मलु्र् समार्ोजन ददने 
आधार देर्खदैन ।  

24.3.  कुनै पतन तनमाार्को लातग ठेक्का सम्झौिा गनुापवुा सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 
51 बमोर्जम कार्ास्थलको सतुनर्श्चििा, कुनै र्ववाद भए नभएको एकीन र तनमाार् व्र्वसार्र्लाई 
कार्ास्थलको अवलोकन गराई कार्ाादेशको तमति देखी नै कार्ा सचुारु गना सर्कने अवस्था सतुनर्श्चि 
गनुापनेमा पातलकाले कार्ास्थलमा हनुसक्ने र्ववादको आकलन नगरी कार्ाादेश ददँदा संतधर्ारहरुले 
Basement बनाउँदा उनीहरुको घरमा क्षति परु्रर्ााउने, नगरपातलकाले खलुा ठाउँमा पाका  वा उद्यान 
बनाउनपुनेमा व्र्ापाररक प्रर्ोजनका लातग बजारको वीचमा र्स्िा ठुला भवनहरु बनाउन नहनुे भनी 
ित्काल कार्ारोक्न आदेश पाँउ भतन र्जल्ला अदालि धनषुामा ररट दार्र गरेकोमा र्जल्ला अदालिले 
2077/8/16 मा व्र्ापाररक भवन बनाउन नहनुे भन्दै अको आदेश नहनु्जेल कार्ा स्थगि गना 
अन्िररम आदेश जारी गरेकोकारर् तनमाार् रोर्कएको अवस्था छ । तनमाार् स्थल एकीन गरेर मार 
ठेक्का गनुा पदाछ ।  

24.4.  कुनै पतन तनमाार्को लातग िर्ार गररएको DPR कार्ाान्वर्न गना सर्कने गरी र्वस्ििृ प्रार्वतधक 
मलु्र्ाकंन गरेर मार िर्ार गनुापनेमा Soil Test Report अनसुार भवनको लातग खन्नपुने गर्हराईमा पानी 
तनस्कने जनाएकोमा DPR Report िथा लागि अनमुानको (BOQ) मा उक्त कार्ा सम्बन्धी व्र्वस्था 
नदेर्खएकोले तनमाार्मा असर नपने व्र्वस्था गनुापदाछ ।  

24.5.  2077/3/4 मा ददर्एको कार्ाादेश अनसुार तनमाार् व्र्वसार्र्ले कृर्ष र्वकास बैंक जलेश्वरको 
2077/3/9 को जमानि नं APG/0059/426/4917/20 बाट रु.88,59,000.00 को 
2078/8/29 सम्मको पेश्की जमानि पेश गरी भौ.नं 37-2077/3/17 बाट पर्हलो र्कस्िा 
वापिको 10% ले हनुे रु.44,00,000.00 पेश्की भकु्तानी गरेकोमा 2077/5/30 सम्ममा 
कार्ा सचुारु नगरेको, तनमाार् स्थलमा तनमाार् सामाग्री समेि नदेर्खएकोले र्थार्शघ्र कार्ा सचुारु 
गनुाभतन पर काटेकोमा तनमाार् व्र्वसार्र्ले तनमाार् स्थलको सतुनर्श्चििा गरी साईट उपलब्ध 
गरार्ददनहुनु भनी तनवेदन ददएकोमा 2077/7/12 मा उप-महानगरपातलकाका प्रतितनतध र नार्पका 
कमाचारीहरुले जग्गा नापजाँच गरी चार र्कल्ला छुट्टाएकोमा 2077/7/20 मा तनमाार् व्र्वसार्र्ले 
कार्ा सचुारु भएको जानकारी ददएको भएिापतन हालसम्म कार्ा सचुारु भएको देर्खदैन । तनमाार् 
स्थलको सतुनर्श्चििा हनु नसक्दा पेश्कीको उपर्ोग हनु सकेको देर्खएन । भवन तनमाार् स्थलको 
अवस्था र्स प्रकार छ । 

 Fig: व्र्वसार्र्क भवन तनमाार् स्थल  
25.  नगरपातलका प्रवेश द्बारमा शर्हद गेट तनमाार्:- पातलकाले नगरपातलका प्रवेश द्बारमा शर्हद गेट  
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

तनमाार् (ठेक्का नं 1-2076/77) को लातग रु.42870462.58 म.ुअ.क. समेिको लागि 
अनमुान िर्ार गरी प्रथपपटक 30 ददने सचुना 2076/10/10 मा प्रकाशन गरेकोमा एकमार 
प्रस्िाव पेश भएको प्रस्िावदािा तनमाार् व्र्वसार्र् Rabindra Construction pvt.ltd. को अनभुव 
सम्बन्धी कागजाि श्रीलंकन Embassey बाट Issue गरेकोमा उक्त Certificate सम्बर्न्धि Embassey 

बाट Verify गदाा गलि सार्वि भएको कारर् मलु्र्ाकंन गने क्रममा सतमतिले 2076/11/16 मा 
ठेक्का अस्वीकृि गरेको छ । र पातलकाले पनु दोश्रोपटक १५ ददने सचुना 2076/11/18 मा 
आव्हान गदाा पतन एक मार प्रस्िाव परी गौरी पावािी साप जे.तभ लागि अनमुान भन्दा 1.05% घर्ट 
मा रु.40808053.08 मा स्वीकृि भएको देर्खन्छ । लागि अनमुानकै हाराहारीमा वोलपर पेश 
भएबाट पर्रर्ााि प्रतिस्पधाा भएको छ भन्न सर्कएन ।  

25.1.  उक्त तनमाार् व्र्वासार्र्लाई १८ मर्हना कार्ाावतध रहने गरी 2077 जेठ 30 मा सम्झौिा गरेकोमा 
भौ.नं 35-2077/3/10 मा कृर्ष र्वकास बैंकको 2020 जनु 18 को पेश्की ग्र्ारेन्टी पर 
APG/105/8110/4993/20 अनसुार रु.36 लाख पेश्की ददर्एकोमा उक्त ग्र्ारेर्न्टको म्र्ाद 2077 
चैर ७ सम्ममार रहेकोले म्र्ाद थप गनुापने देर्खन्छ ।   

25.2.  तनमाार् व्र्वसार्सँग भएको सम्झौिा अनसुार (14+3) feet tall brass statue of lord Ram with bow 

with proper anthropometry as per the instruction of the architect थान-1 को लातग रु.45 लाख 
र Bust size Bronze statue of the martyrs with proper anthropometry as per the instruction of the 

architect थान-6 रु.4 लाख को दरले रु.24 लाख समेि रु.69 लाख (म.ुअ.क. बाहेकको) को 
लागि अनमुान िर्ार गरी Provisional Sum Item मा समावेश गरेको देर्खन्छ । र्र् मतुिाहरुको लागि 
अनमुान िर्ार गदााको आधारको सम्बन्धमा सम्बर्न्धि र्र्न्जतनर्रसँग सोधपछु गदाा वास्िर्वक नम्सा 
नभएकोले कातलगढहरुसँग मौर्खक सोधपछुको आधारमा रार्खएको र PS मा भएकोले लागि एकीन 
गरेर न ैभकु्तानी गररने जनाएको छ ।   

25.3.  18 मर्हना कार्ाअवतध (2078 मंतसर) सम्म कार्ाावतध रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध 2077 
फागनु मसान्िसम्म प्रथम र्कस्िा रु.36 लाख पेश्की भकु्तानी हनुबुाहेक थप कार्ा नभएको 
छलफलमा जानकारी प्राि भर्ो । सम्झौिा अनसुार कार्ा गराउन  पातलकाले ध्र्ान ददन ु जरुरी 
देर्खन्छ ।  

25.4.  तनमाार् व्र्वासार्र्सँग सम्झौिा गदाा GCC को बुदँा नं 53.1 मा Price adjustment before deducting 

for advance payment लेर्खएिापतन SCC मा पेश्की कट्टा गरीमार मलु्र् समार्ोजन ददनपुने व्र्वस्था 
राख्नपुनेमा सो नराखेबाट पेश्कीमा समेि मलु्र् समार्ोजन हनु सक्न े देर्खर्ो । पेश्कीमा मलु्र् 
समार्ोजन ददन तमल्दैन ।  

25.5.  जनकपरु ढल्केवर सडक खण्डमा गेट तनमाार् गनाको लातग भौ.नं 49-2077/3/26 बाट 
रु.877702.00  कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् महोत्तरीको धरौटी खािामा जम्मा गरेको 
देर्खर्ो । उक्त धरौटी र्हसाव नगरपातलकामा झीकाई आम्दानी गनुापने रु...... 877702.00 

26.  तसधै तनमाार्:- सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनसुार सावाजतनक तनकार्ले एक लाख 
रुपैंर्ा भन्दा बर्ढको कुन ै पतन खररदको लातग िोर्कएबमोर्जम लागि अनमुान िर्ार गनुापने, दफा 
८(२) मा खररद गदाा प्रतिस्पधाा तसतमि हनुे गरी टुक्रा-टुक्रा पारी खररद गनुा नहनु,े सावाजतनक खररद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३१(१) मा रु.२० लाख रुपैंर्ा भन्दा बर्ढ लागि अनमुान भएको 
तनमाार् कार्ा, मालसामान, सेवा खररद वा तनमाार् कार्ा, गनुा पदाा खलुा बोलपरको माध्र्मद्वारा खररद 
गना सर्कन े व्र्वस्था छ । पातलकाले खरीद र्ोजना बनाई प्र्ाकेज प्र्ाकेज बनाएर गनुापनेमा सो 
नगरी सोझै कार्ा गराई तनम्न अनसुार रु.4,303,737.93 तनमाार् खचा गरेको रकम तनर्मसम्मि 
नदेर्खएको  रु............ 4,303,737.93 

 
भौ.नं./तमति व्र्वसार्र् कामको र्ववरर् रकम 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

39-2077/3/18 सार्वरी तनमाार् सेवा स्काउटको छेउमा र्प.तस.तस. ढलान 494168.00 

41-2077/3/20 आर एण्ड एन कन्स्ट्रक्सन अन्ज ुझाको घरदेखी सन्िोष झाको घरसम्म 
र्प.तस.तस. ढलान  

491903.00 

64-2077/3/28 खसुी तनमाार् सेवा गरे्श मर्न्दर ममाि िथा रंगरोगन 483549.00 
65-2077/3/28 मेलोडी कन्स्ट्रक्सन र्वजर् र्ादवको घरदेखी चन्देश्वर र्ादवको 

घरसम्म सडक तनमाार् 
431530.00 

69-2077/3/29 मानवी कन्स्ट्रक्सन  अर्फा  दासको घरदेखी दामोदर चौधरीको 
जग्गा सम्म सडक तनमाार् 

492536.00 

71-2077/3/29 माँ जगििारैन तनमाार् सेवा BKT घर अगाडीको बाटो तनमाार् 494900.00 
75-2077/3/30 रोशनी र्वल्डसा वडा नं ४ सडक ढलान 493239.93 
89-2077/3/31 र्कतिा तनमाार् सेवा श्रवर् पेट्रोल पम्प देखी पर्श्चम तलला सरको 

घरसम्म सडक ढलान 
487185.00 

90-2077/3/31 ॐ तनमाार् सेवा प्रतिव र्ादवको गौशाला देखी माधरुी कर्ाको 
घरसम्म सडक ढलान 

434727.00 

जम्मा 4,303,737.93 
 

27.  नम्साको दर भन्दा फरक दरमा भकु्तानी:- सावाजतनक खररद तनर्मावली,2064 को तनर्म 10 
अनसुार तनमाार् कार्ाको लागि अनमुान िर्ार गरी उपभोक्ता सतमति माफा ि र्पतससी र र्व्रक मेतसनरी 
काम गराउँदा स्वीकृि नम्सा र र्जल्ला दररेट अनसुार हनुे रकममा मलु्र् अतभवृर्र्द् कर लाग्ने 
सामानको मलु्र् अतभवृर्र्द् कर समेि हनुे दरमा  सम्झौिा गरी भकु्तानी गनुापनेमा 
उपमहानगरपातलकाले सडक तनमाार्को लागि अनमुान िर्ार गदाा भवन तनमाार्को नम्स प्रर्ोग गरी 
प्रति घ.तम र्पतससी  काम गदाा दक्ष  0.75 प्रर्ोग हनुेमा 1 र अदक्ष श्रतमक 3.5 हनुेमा 4 रार्ख 
बढी दर कार्म गरेको र 1:4 र्व्रक मेतसनरीमा ईटा संख्र्ा बढी देखाई दर कार्म गरेवाट तनम्न 
उपभोक्ता सतमतिहरुलाई उपदफा 27.1 र 27.2 अनसुार बढी भकु्तानी भएको रकममा 
उपभोक्ताको र्ोगदान 10% कट्टा गरी असलु गनुापने रु............. 

 

 

 

1671722.30 

27.1.  नगरस्िरीर् र्ोजना एवं पवुााधार िफा : 
 

 गो.भौ.नं/तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको र्ववरर् 
पररमार् 
घ.तम 

नम्सा 
अनसुारको 

दर 

 भकु्तानी दर  फरक दर  बढी भकु्तानी  

उपभोक्ताको 
10% कट्टा 

गरेपतछको रु. 

30-
2077/2/29 

  

बाबा वस हेश्वरनाथ उपभोक्ता 
सतमति वडा नं 24 

  

1st class flat 

brick soling  

sqm 
33.05 878.14 900.30  22.16        732.39  

        
659.15  

pcc for rcc 

1:2:4 
7.6745 13663.39 14,414.49  751.1      5,764.32  

      
5,187.89  

51-2077/3/28 
  

शिव उपभोक्ता सशितत सडक 
तथा नाला तनिागि 

  

1st class flat 
brick soling  
sqm 

300.66 878.14 
      

900.30  
22.16      6,662.63  

      
5,996.36  

1st class flat 
brick masonary 
1:4 

8.04 13879.84 
              

14,495.15  
615.31      4,947.09  

      
4,452.38  

46-2077/3/24 
  

ढलानको बाटो तनिागि उ.स.13 

कभडगहल भन्दा पुवग उत्तरिा 
र्ोपप िण्डलको घरदेखी 
उत्तरसम्ि 

  

1st class flat 
brick soling  
sqm 

202 878.14 
                  

900.30  
22.16      4,476.32  

      
4,028.69  

pcc  1:2:4 31.04 11843.3 12,484.29  640.99 
    

19,896.33  
     

17,906.70  

47-2077/3/24 
  
  

  

काररव वावा उपभोक्ता सशितत 
फुलर्ेन साहको घरदेखी लोचन 
ठाकुरको घर हुुँदै राि वकृ्ष 
यादवको घरसम्ि 

  
  

  

1st class flat 
brick masonary 
1:4 

3.01 13879.84 
              

14,495.15  
615.31      1,852.08  

      
1,666.87  

pcc for rcc 

1:2:4 
1 13663.39  14,414.49  751.1        751.10  

        
675.99  

1st class flat 
brick soling  
sqm 

500.5 878.14 
                  

900.30  
22.16 

    
11,091.08  

      
9,981.97  

pcc  1:2:4 59.38 11843.3  12,188.55  345.25 
    

20,500.95  
     

18,450.85  

52-2077/3/28 
  

  

पवद्यापतत उपभोक्ता सशितत-4 

शिट क्याम्पसदेखी दक्षीििा 
नाला तनिागि 

  
  

1st class flat 
brick soling  
sqm 

24.24 878.14 
                  

900.30  
22.16        537.16  

        
483.44  

pcc 1:3:6 
1.82 9814.25 

         
10,563.89  

749.64      1,364.34  
      

1,227.91  
1st class flat 
brick masonary 
1:4 

8.86 13879.84 
              

14,495.15  
615.31      5,451.65  

      
4,906.48  
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43-2077/3/20 

ितन िण्डप उपभोक्ता सशितत 
िहेन्र शिट हाउसदेखी कवडगहल 
जाने सडक पुरा  र्ने कायग 

1st class flat 
brick soling  
sqm 

889.1 878.14 
                  

900.30  
22.16 

    
19,702.46  

     
17,732.21  

54-2077/3/28 
  

  

प्रपवन झाको घरदेखी वडा नं ४ 
र १२ को शसिानािा ग्राभेल र 
नाला तनिागि सर्रिाथा 
उपभोक्ता सशितत 

  
  

1st class flat 
brick soling  
sqm 

270 878.14 
                  

900.30  
22.16      5,983.20  

      
5,384.88  

1st class flat 
brick masonary 
1:4 

6.19 13879.84 
              

14,495.15  
615.31      3,808.77  

      
3,427.89  

pcc  1:2:4 20.14 11843.3  12,188.55  345.25      6,953.34  
      

6,258.00  

58-2077/3/28 
  
  

  

रानीसती उपभोक्ता सशितत-8 

दिरथ नर्र हाइवे पुवग सडक 
pcc 
  
  

  

1st class flat 
brick soling  
sqm 

286.93 878.14 
                  

900.30  
22.16      6,358.37  

      
5,722.53  

pcc  1:2:4 25.47 11843.3         
12,484.29  

640.99     
16,326.02  

     
14,693.41  

12.5 mm thick 
plaster 1:4 

64.8 343.01 
                  

368.74  
25.73      1,667.30  

      
1,500.57  

1st class flat 
brick masonary 
1:4 

5.59 13879.84 
              

14,495.15  
615.31      3,439.58  

      
3,095.62  

59-2077/3/28 
  

र्नृारी कुटट तनिागि कायग 
कम्पाउण्ड वाल 

  

1st class flat 
brick soling  
sqm 

25.85 878.14 
                  

900.30  
22.16        572.84  

        
515.55  

1st class flat 
brick masonary 
1:4 

17.14 13879.84 
              

14,495.15  
615.31 

    
10,546.41  

      
9,491.77  

63-2077/3/28 
  
  

  

श्री नर्र डडहवार उ.सडक तनिागि 

  
  

  

1st class flat 
brick soling  
sqm 

161.33 878.14 
                  

900.30  
22.16      3,575.07  

      
3,217.57  

pcc  1:2:4 8.06 11843.3  12,188.55  345.25      2,782.72  
      

2,504.44  
1st class flat 
brick masonary 
1:4 

30.93 13879.84 
              

14,495.15  
615.31 

    
19,031.54  

     
17,128.38  

12.5 mm thick 
plaster 1:4 

368.74 343.01 
                  

368.74  
25.73      9,487.68  

      
8,538.91  

68-2077/3/29 
  

  

सडक तनिागि पवकास उ.स-15 

रािु खत्वेको घरदेखी  
  

  

1st class flat 
brick soling  
sqm 

236.03 878.14 
                  

900.30  
22.16      5,230.42  

      
4,707.38  

pcc  1:2:4 23.371 11843.3 
         

12,484.29  
640.99 

    
14,980.58  

     
13,482.52  

1st class flat 
brick masonary 
1:4 

3.602 13879.84 
              

14,495.15  
615.31      2,216.35  

      
1,994.71  

72-2077/3/30 
  

पुल चोक उ.स कपपलेश्वर जाने 
अधुरो सडक तनिागि 

  

1st class flat 
brick soling  
sqm 

545 878.14 
                  

900.30  
22.16 

    
12,077.20  

     
10,869.48  

pcc for rcc 

1:2:4 
85.84 13663.39  14,414.49  751.1 

    
64,474.42  

     
58,026.98  

76-2077/3/30 
  

जय बजरङ्र् pcc ढलान उ.स 

  

pcc  1:2:4 67.65 11843.3  12,188.55  345.25 
    

23,356.16  
     

21,020.55  
1st class flat 

brick soling  

sqm 
676.5 878.14 

                  
900.30  

22.16 
    

14,991.24  
     

13,492.12  

79-2077/3/30 
  

र्ौति बुद्ध सडक Pcc उ.स 

  

pcc  1:2:4 38.02 11843.3  12,188.55  345.25 
    

13,126.41  
     

11,813.76  
1st class flat 

brick soling  

sqm 
316.82 878.14 

                  
900.30  

22.16      7,020.73  
      

6,318.66  

81-2077/3/30 
  

िुभ उपभोक्ता सशितत सडक Pcc  

  

1st class flat 
brick masonary 
1:4 

12.28 13879.84 
              

14,495.15  
615.31      7,556.01  

      
6,800.41  

1st class flat 

brick soling  

sqm 
172.4 878.14 

                  
900.30  

22.16      3,820.38  
      

3,438.35  

85-2077/3/30 
  

  

िाुँ सीता उपभोक्ता सशितत 
सडक Pcc  

  
  

1st class flat 

brick soling  

sqm 
474.72 878.14 

                  
900.30  

22.16 
    

10,519.80  
      

9,467.82  

pcc  1:2:4 46.51 11843.3  12,188.55  345.25 
    

16,057.58  
     

14,451.82  
1st class flat 
brick masonary 
1:4 

12.28 13879.84 
              

14,495.15  
615.31      7,556.01  

      
6,800.41  

87-2077/3/31 
  

  

राधाकृरि उ.स-18  सडक Pcc  

  
  

1st class flat 

brick soling  

sqm 
465.4 878.14 

                  
900.30  

22.16 
    

10,313.26  
      

9,281.94  

pcc  1:2:4 50.2 11843.3  12,188.55  345.25 
    

17,331.55  
     

15,598.40  
1st class flat 
brick masonary 
1:4 

11.42 13879.84 
              

14,495.15  
615.31      7,026.84  

      
6,324.16  

88-2077/3/30 सडक तनिागि पवकास उ.स-15 
1st class flat 

brick soling  
222.85 878.14                   22.16      4,938.36        
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 
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पष्ट्ण्डतको घरदेखी  
  

  

sqm 900.30  4,444.52  

pcc  1:2:4 25.49 11843.3  12,484.29  640.99 
    

16,338.84  
     

14,704.95  
        0             -                 -    

 स्थानीय पुिासधार विकार् तर्स      0             -                 -    

16-2077/3/28 
  
  

  

श्री पपडररया िाइ सौन्दयगकरि 
उ.स 

  
  

  

1st class flat 

brick soling  

sqm 
64.77 878.14 

                  
900.30  

22.16      1,435.30  
      

1,291.77  

pcc  1:2:4 4.53 11843.3  12,188.55  345.25      1,563.98  
      

1,407.58  
pcc for rcc 

1:2:4 
6.86 13663.39  14,414.49  751.1      5,152.55  

      
4,637.29  

1st class flat 
brick masonary 
1:4 

23.8 13879.84 
              

14,495.15  
615.31 

    
14,644.38  

     
13,179.94  

22-2077/3/28 
  
  

  

जय हनुिान सडक pcc उ.स 

  
  

  

1st class flat 

brick soling  

sqm 
927.25 878.14 

                  
900.30  

22.16 
    

20,547.86  
     

18,493.07  

pcc  1:2:4 119.89 11843.3  12,188.55  345.25 
    

41,392.02  
     

37,252.82  

pcc 1:3:6 
6.86 9814.25 

             
10,563.89  

749.64      5,142.53  
      

4,628.28  
1st class flat 
brick masonary 
1:4 

31.48 13879.84 
              

14,495.15  
615.31 

    
19,369.96  

     
17,432.96  

24-2077/3/28 
  

िुष्ट्स्लि टोल जनकी नर्र उ.स 

  

1st class flat 

brick soling  

sqm 
201.47 878.14 

                  
900.30  

22.16      4,464.58  
      

4,018.12  

pcc  1:2:4 17.54 11843.3  12,188.55  345.25      6,055.69  
      

5,450.12  

0-2077/3/28 
  

तष्ट्ससचौक बाटो तनिागि उ.स 

  

1st class flat 

brick soling  

sqm 
351.88 878.14                   

900.30  
22.16      7,797.66        

7,017.89  

pcc  1:2:4 33.81 11843.3  12,188.55  345.25 
    

11,672.90  
     

10,505.61  

  
जम्मा 

  
        592,434.25   

533,190.82  
 

27.2.  नगरपातलका पजुीगि िफा   
 

गो.भौ.नं/तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको र्ववरर् 
पररमार् 

घ.तम 

नम्सा 
अनसुारको दर 

भकु्तानी दर फरक दर 

10% कट्टा 
पछीको बढी 
भकु्तानी 

217-077/3/23 
मानसरोवर उपभोक्ता सतमति र्पतसतस 
ढलान र नाला तनमाार् 

pcc work 1:2:4 10.42 11869.39 12188.55 319.16 2,993.08 

62-077/2/24 
तमलन उपभोक्ता सतमति र्वनोद गामीको 
घरदेर्ख पल्टु महराको घरसम्म 

pcc work 1:2:4 13.24 11869.39 12188.55 319.16 4,225.68 

64-077/2/14 
र्शवपथ उ.स. जतलल घरदेर्ख 
वंगालीको घरसम्म 

pcc work 1:2:4 7.59 11869.39 12188.55 319.16 2,422.42 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

21.74 13931.84 14495 563.16 12,243.10 

308-077/3/29 
भगविी उ.स. वडा नं २१ स्वास्थर् 
चौकी देर्ख संकरदासको घर र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 30.78 11869.39 12188.55 319.16 9,823.74 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

10.02 13931.84 14495 563.16 5,642.86 

362-077/3/30 

श्री गर्ेश सडक र्पतसतस तन. उ.स. 
रामेश्वर रार्को घरदेर्ख रामश्वाथा 
मंडलको घरसम्म 

pcc work 1:3:6 4.34 9862.25 10563.89 701.64 3,045.12 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

19.34 13931.84 14495 563.16 10,891.51 

76-077/2/19 

जर्मािादी उपभोक्ता सतमति वडा नं 
१७ मोलाई भौतमनको घरदेर्ख रेल्वे 
स्टेशन सम्म 

pcc work 1:2:4 48.73 11869.39 12188.55 319.16 15,552.67 

99-077/2/21 
वडा २२ दधुमिी-लकेुश्वरी टेवा पखााल 
िथा र्पतसतस कार्ा तन. 

pcc work 1:3:6 20.07 9862.25 9949 86.75 1,741.07 

363-077/3/30 

जर्हनमुान उपभोक्ता सतमति वडा नं 
२१ लक्ष्मर् महासेठ घर -

सत्र्नारार्र्को घर सम्म र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 28.51 11869.39 12188.55 319.16 9,099.25 
pcc work 1:3:6 2.99 9862.25 10563.89 701.64 2,097.90 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

11.31 13931.84 14495 563.16 6,369.34 

129-077/2/29 

महारानी उ.स. ककुन्िी महरा देर्ख 
अमात्र् धमाशाला सम्म नाला िथा 
र्पतसतसस 

pcc work 1:3:6 5.03 9862.25 10209.89 347.64 1,748.63 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

14.85 13931.84 14211.15 279.31 4,147.75 

130-077/2/29 
हनमुान सडक र्पतसतस ढलान उ.स. 
राघवेन्द्र ठकाकुरको घरदेर्ख 

pcc work 1:3:6 3.75 9862.25 10563.89 701.64 2,631.15 
chemny brick 
mas.1:4 ground 

18.75 13931.84 14495 563.16 10,559.25 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

ट्रान्सफमारको घर सम्म र्पतसतस floor 

360-077/3/30 

देवीदाई उपभोक्ता सतमति वडा नं २४ 
चण्डेश्वरी मण्डलको घरदेर्ख जगुेश्वर 
शाह घरसम्म र्पतसतस कार्ा 

pcc work 1:2:4 75.54 11869.39 12188.55 319.16 24,109.35 

361-077/3/30 
माजानकी उ.स. २४ सरु्शल मण्डलको 
घरदेर्ख नरतसंह स्थान र्पतसतस कार्ा 

pcc work 1:2:4 25.58 11869.39 12188.55 319.16 8,164.11 

146-077/2/31 

लघ ुउपभोक्ता सतमति वडा २४, 

परीक्षर् पंतडिको घरदेर्ख टेवापखााल 
िथा र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 18.75 11869.39 12188.55 319.16 5,984.25 

152-077/3/5 

जानकी उपभोक्ता सतमति वडा नं 21 

परीक्षर् पूवाको घर-फुलगको घर 
नाली िथा र्पतसतस 

pcc work 1:3:6 5.06 9862.25 10209.89 347.64 1,759.06 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

14.85 13931.84 14211.15 279.31 4,147.75 

157-077/3/11 

स्वगाद्वार उपभोक्ता सतमति वडा नं ४ 
माओवादी पार्टा अर्फस देर्ख पर्श्चम 
र्पतसतस ढलान 

pcc work 1:2:4 7.9 11869.39 12188.55 319.16 2,521.36 

159-077/3/11 

जागरुक समाज उ.स. वडा नं ४ 
बददारामको घरदेर्ख रामपरीको घरसम्म 
र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 10.99 11869.39 12188.55 319.16 3,507.57 

160-077/3/11 
जर्माकाली उ.स. वडा नं ४ पंतडि 
प्रिापको घरदेर्ख र्पतसतस तनमाार् 

chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

6.15 13931.84 14495 563.16 3,463.43 

162-077/3/13 
सोनामार् ढलान उ.स. वडा नं २ 
र्ामाहा सोरुम पूवा र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 19.2 11869.39 12188.55 319.16 6,127.87 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

2.24 13931.84 14495 563.16 1,261.48 

171-077/3/14 
वजरंग उपभोक्ता सतमति वडा नं १९ 
रामलखन र्ादवको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 6.84 11869.39 12188.55 319.16 2,183.05 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

15.19 13931.84 14495 563.16 8,554.40 

173-077/3/14 
बजरंगवली उपभोक्ता सतमति वडा १ढ 
भैरवस्थान देर्ख सडक र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 6.77 11869.39 12188.55 319.16 2,160.71 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

19 13931.84 14495 563.16 10,700.04 

176-077/3/14 
रहमानीर्ा टोल सडक र्पतसतस कार्ा 
वडा ६ 

pcc work 1:2:4 10.03 11869.39 12188.55 319.16 3,201.17 

192-077/3/18 
सीिामािा उ.स. वडा नं. 4 कोष लेखा 
पूवा बाटो र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 20.37 11869.39 12188.55 319.16 6,501.29 

202-077/3/20 
र्वद्यानंगना उ.स. वडा २ मकसदुनको 
घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 15.245 11869.39 12188.55 319.16 4,865.59 

203-077/3/20 
धनषुा उ.स. वडा नं २ रामसेवकको 
घरदेर्ख र्पतसतस कार्ा 

pcc work 1:2:4 13.99 11869.39 12188.55 319.16 4,465.05 

214-0773/22 
लक्ष्मी उपभोक्ता सतमति वडा नं १ 
सम्भ ुशाहको घरदेर्ख सडक ममाि 

pcc work 1:2:4 3.9 11869.39 12188.55 319.16 1,244.72 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

11.96 13931.84 14495 563.16 6,735.39 

218-077/3/23 
श्रीहनमुान उ.स. वडा नं ३ तसमाना 
सडक देर्ख दतलि दलान र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 28.48 11869.39 12188.55 319.16 9,089.68 

234-077/3/23 
मा जानकी उ.स. वडा ४ ठाकुर 
तनवासदेर्ख र्पतसतस कार्ा 

pcc work 1:2:4 18.29 11869.39 12188.55 319.16 5,837.44 

236-077/3/24 
उपभोक्ता सतमति वडा २५ र्ोगेन्द्र 
पासवानको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 10.44 11869.39 12188.55 319.16 3,332.03 

237-077/3/24 
श्री प्रा.र्व. सडक तनमाार् उ.स. सर्वर 
रार्नको घरदेर्ख उत्तर र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 14.32 11869.39 12188.55 319.16 4,570.37 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

7.15 13931.84 14495 563.16 4,026.59 

252-077/3/28 
सगम उपभोक्ता सतमति २४ भोला 
पंतडिको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 22.38 11869.39 12188.55 319.16 7,142.80 

253-077/3/28 
हनमुान र्पतसतस उ.स. १८ राम 
शंकरको घरदेर्ख 

pcc work 1:2:4 27.56 11869.39 12188.55 319.16 8,796.05 

254-077/3/28 
सडक तन.उ.स वडा १८ मल्साह 
ठाकुरको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 24.42 11869.39 12188.55 319.16 7,793.89 
pcc work 1:3:6 2.43 9862.25 10563.89 701.64 1,704.99 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

6.14 13931.84 14495 563.16 3,457.80 

257-077/3/28 
हनमुान उपभोक्ता सतमति २५ ठक्कर 
र्ादवको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 41.44 11869.39 12188.55 319.16 13,225.99 

264-077/3/28 सीिा उपभोक्ता सतमति १ उदर् pcc work 1:2:4 9.61 11869.39 12188.55 319.16 3,067.13 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

शाहको घरदेर्ख chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

8.97 13931.84 14495 563.16 5,051.55 

266-077/3/28 
माजानकी उ.स. वडा नं ६ 
गररवनाथको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 35.22 11869.39 12188.55 319.16 11,240.82 

269-077/3/29 
संसारीमार् उपभोक्ता सतमति वडा नं 
१६ र्कसनु पंतडिको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 11.85 11869.39 12188.55 319.16 3,782.05 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

4.95 13931.84 14495 563.16 2,787.64 

271-077/3/28 
जर्मािादी उपभोक्ता सतमति वडा नं 
१६ ललन चौधरीको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 12.99 11869.39 12188.55 319.16 4,145.89 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

9.54 13931.84 14495 563.16 5,372.55 

272-077/3/28 र्शव उपभोक्ता सतमति वडा नं १९ pcc work 1:2:4 49.69 11869.39 12188.55 319.16 15,859.06 

274-077/3/28 
नाला तनमाार् उ.स. वडा नं १५ देर्ख 
चन्द्रमाको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 26.56 11869.39 12188.55 319.16 8,476.89 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

12.21 13931.84 14495 563.16 6,876.18 

275-077/3/28 
जानकी उपभोक्ता सतमति १४ धमेन्द्र 
राउिको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 23.62 11869.39 12188.55 319.16 7,538.56 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

18.97 13931.84 14495 563.16 10,683.15 

281-077/3/28 
वरर्पपल उ.स. वडा नं १६ र्कसोरी 
पाण्डेको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 17.75 11869.39 12188.55 319.16 5,665.09 
pcc work 1:3:6 4.18 9862.25 10563.89 701.64 2,932.86 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

11.29 13931.84 14495 563.16 6,358.08 

284-077/3/29 सनु्दरटोल उपभोक्ता सतमति वडा नं ४ 

pcc work 1:2:4 9.17 11869.39 12188.55 319.16 2,926.70 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

19.16 13931.84 14495 563.16 10,790.15 

287-077/3/29 
मचकोठीर्ा उ.स. 14 रामचन्द्र शाहकव 
घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 23.64 11869.39 12188.55 319.16 7,544.94 
pcc work 1:3:6 3.62 9862.25 10563.89 701.64 2,539.94 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

9.43 13931.84 14495 563.16 5,310.60 

288-077/3/29 
माजानकी उ.स.वडा नं 1 लक्ष्मर् 
शाहको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 45.6 11869.39 11565.75 
-
303.64 (13,845.98) 

pcc work 1:3:6 5.1 9862.25 9949.2 86.95 443.45 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

26.42 13931.84 13769.3 -
162.54 

(4,294.31) 

296-077/9/29 
भरु्र्ा महाराज उ.स. १६ महारुद्रलाल 
कर्ाको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 12.59 11869.39 12188.55 319.16 4,018.22 

298-077/3/29 
कृष्र्नगर उपभोक्ता सतमति सडक 
र्पतसतस िथा नाला तनमाार् वडा १४ 

pcc work 1:2:4 25.64 11869.39 12188.55 319.16 8,183.26 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

7.49 13931.84 14495 563.16 4,218.07 

301-077/3/29 
शमाा उपभोक्ता सतमति वडा नं १६ 
सेन्फबरहीको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 13.48 11869.39 12188.55 319.16 4,302.28 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

5.49 13931.84 14495 563.16 3,091.75 

303-077/3/29 
छठपजुा उपभोक्ता सतमति वडा नं 16 

र्वन्देपासवानको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 20.46 11869.39 12188.55 319.16 6,530.01 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

4.36 13931.84 14495 563.16 2,455.38 

304-077/3/29 
हंस उपभोक्ता सतमति वडा १६ रामपिृ 
मंडलको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 12.69 11869.39 12188.55 319.16 4,050.14 

305-077/3/29 
हनमुान उपभोक्ता सतमति १६ सकुदेव 
र्ादवको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 15.35 11869.39 12188.55 319.16 4,899.11 

306-077/3/29 
राधेकृष्र् उ.स. वडा नं १९ तसिाराम 
र्ादवको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 14.86 11869.39 12188.55 319.16 4,742.72 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

2.49  14495 14495 36,092.55 

321-077/3/30 
थानापति र्पतसतस उपभोक्ता सतमति वडा 
नं १८ 

chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

7.4 13931.84 14495 563.16 4,167.38 

326-077/3/30 
जानकी उपभोक्ता सतमति ११ धनषुा 
पथदेर्ख र्पतसतस कार्ा 

pcc work 1:2:4 29.36 11869.39 12188.55 319.16 9,370.54 

329-077/3/30 
मंडल उपभोक्ता सतमति वडा नं १७ 
पोखरी चोकदेर्ख उत्तर र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 5.32 11869.39 12188.55 319.16 1,697.93 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

25.83 13931.84 14495 563.16 14,546.42 

339-077/3/30 तभम उपभोक्ता सतमति वडा नं २ pcc work 1:2:4 11.94 11869.39 12188.55 319.16 3,810.77 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

राजर्कशोरको घरदेर्ख बाटो र्पतसतस chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

5.47 13931.84 14495 563.16 3,080.49 

342-077/3/30 
सोनासिी उ स वडा २४ मखन 
मंडलको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 14.06 11869.39 12188.55 319.16 4,487.39 

354-077/3/30 
दतलिवस्िी सडक तन.उ.स. वडा नं 
१३ रामदर्ालको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 22.28 11869.39 12484.26 614.87 13,699.30 

359-077/3/30 
नर्ाँवस्िी उ.स. वडा १६ 
जदनुन्दजीको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 26.04 11869.39 12188.55 319.16 8,310.93 
      

2075/76        

164-076/3/13 
मनी उपभोक्ता सतमति नमनुावस्िी पूवा 
बाटो र्पतसतस कार्ा 

pcc work 1:2:4 7.69 11273.7 11565.75 292.05 2,245.86 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

41.17 13314.3 13769.3 455 18,732.35 

99-076/2/29 
दधुमटी र्पतसतस ढलान उ.स. दधुमिी 
देर्ख लकेुस्वरी स्थान सम्म 

pcc work 1:2:4 175.93 11273.7 11565.75 292.05 51,380.36 
pcc work 1:3:6 20.75 9389 9949.2 560.2 11,624.15 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

77.36 13314.3 13769.3 455 35,198.80 

182-076/3/17 
सडक िथा नाला तन.उ. सतमति १३ 
लाल ुसाहको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 203.04 11273.7 11565.75 292.05 59,297.83 
pcc work 1:3:6 14.63 9389 9949.2 560.2 8,195.73 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

51.38 13314.3 13769.3 455 23,377.90 

211-076/4/20 
नमूनावस्िी उ.स. वडा नं ८ महेन्द्रतमट 
हाउस देर्ख कमाहट्ट र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 26.8 11273.7 11565.75 292.05 7,826.94 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

110.86 13314.3 13769.3 455 50,441.30 

216-076/3/23 
हनमुान उ.स. वडा नं. ८ मेरीस्टोप्स 
देर्ख बाटो तनमाार् 

pcc work 1:2:4 188.02 11273.7 11565.75 292.05 54,911.24 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

105.36 13314.3 13769.3 455 47,938.80 

231-076/3/२३ 
महादेव बाबा उ.स. सतमति वडा १८ 
वेचन मरु्खर्ाको घरदेर्ख मदरसा 
र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 49.11 11273.7 11565.75 292.05 14,342.58 

 

pcc work 1:3:6 5.72 9389 9949.2 560.2 3,204.34 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

22.88 13314.3 13769.3 455 10,410.40 

241-076/3/24 
रामजानकी उ.स. २१ भोला पंतडिको 
घरदेर्ख सडक 

pcc work 1:3:6 10.14 9389 9949.2 560.2 5,680.43 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

15.37 13314.3 13769.3 455 6,993.35 

255-076/3/24 

सरस्विी नगर उपभोक्ता सतमति वडा नं 
4 राधा ठाकुरको घरदेर्ख र्कशोरी 
लाल घर सम्म 

pcc work 1:2:4 30.02 11273.7 11565.75 292.05 8,767.34 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

9 13314.3 13769.3 455 4,095.00 

265-076/3/28 
स्वर्ष्िक सडक तन उ स वडा ४ माछा 
बजार पूवा र्पतसतस कार्ा 

pcc work 1:2:4 24.28 11273.7 11565.75 292.05 7,090.97 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

28.08 13314.3 13769.3 455 12,776.40 

277-076/3/28 
कान्छी सडक तनमाार् उ.स. वडा २ 
बाबएुसको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 55.53 11273.7 11565.75 292.05 16,217.54 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

2.39 13314.3 13769.3 455 1,087.45 

291-076/3/29 
शान्िीनगर उ.स. उपेन्द्र र्ादवको 
घरदेर्ख र्पतसतस वडा नं ४ 

pcc work 1:2:4 46.06 11273.7 11565.75 292.05 13,451.82 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

21 13314.3 13769.3 455 9,555.00 

293-076/3/29 
हनमुान तनमाार् उ.स.वडा १७ नथनुी 
र्ादवको घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 39.7 11273.7 11565.75 292.05 11,594.39 

295-076/3/29 
ललीि र्ादवको घरदेर्ख मूल सडक 
ममाि उपभोक्ता सतमति वडा ४ 

pcc work 1:2:4 14.85 11273.7 11565.75 292.05 4,336.94 

310-076/3/29 

भैरवबाबा उपभोक्ता सतमति वडा १३ 
नथनुी साहको घरदेर्ख र्पतसतस 
सम्झौिा 

pcc work 1:3:6 12.56 8401 8916 515 6,468.40 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

47.1 11431.5 11815 383.5 18,062.85 

312-076/3/29 
सडक तनमाार् उ.स. १९ वडा राजवली 
घरदेर्ख र्पतसतस 

pcc work 1:2:4 45.71 11273.7 11565.75 292.05 13,349.61 
chemny brick 
mas.1:4 ground 
floor 

24.38 11431.4 13769.3 2337.9 56,998.00 

 जम्मा      1,138,531.48  
28.  ईटाको प्रर्ोग:- वडा नं 15 को सामदुार्र्क भवन तनमाार्को लातग भौ.नं 53-2077/3/28 बाट 

रु.965699.00 भकु्तानीमा प्रार्वतधकको नार्प र्किाव अनसुार flooring work अन्िगाि first class 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

brick one layer thick flat brick soling 71.96 sqm रु.900.30 को दरले रु.64065.35 भकु्तानी 
भएको देर्खन्छ । िर उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको फोटो अनसुार flooring work टुक्रा र्ट्टा प्रर्ोग 
गरेको देर्खन्छ । र्सरी टुक्रा र्ट्टा प्रर्ोग भएको अवस्थामा दर र्वश्लषेर् नगरी first class र्ट्टाको 
दरले भकु्तानी ददएबाट पनु दर र्वश्लषेर् गरेर बढी भकु्तानी हनुे रकम असलु गनुापने देर्खएको 
रु......... 

 
 
 
 
 
 

64065.35 

29.  CCTV जडान:- नगरपातलका क्षेरतभरका र्वतभन्न चोकमा cctv, ट्रार्फक र्चन्ह साझेदाररमा जडान गना 
३ वटा सँग प्रस्िाव माग गरी सबैभन्दा घर्टवालाको दरलाई आधार मानी रु.20 लाखको लागि 
अनमुान िर्ार गरी तसलवन्दी दरभाउ परको माध्र्मवाट 2077/3/16 मा  तसर्ग्नर्फक्र्न्ट 
कपोरेशन प्रा.तल. सँग सम्झौिा गरी भौ.नं 66-2077/3/29 बाट रु.1979901.00 भकु्तानी 
गदाा तनम्न अनसुार देर्खएको: 

 

29.1.  तसर्ग्नर्फक्र्न्ट कपोरेशनले पेश गरेको तसलबन्दी दरभाउपरको BOQ को आर्टम नं 18 मा रहेको 
Optical Fiber stiring 1 पररमार्को रु.3500.00 उल्लेख गरेकोमा सो लाई केरमेट गरी 
रु.101500.00 को दर गरीएको र सोही अनसुार भकु्तानी भएको देर्खन्छ । तसलबन्दी 
दरभाउपर खोल्दाको मचुलु्कामा सो र्वषर् उल्लेख नगरेबाट BOQ पेश गनुापवुा सच्र्ार्एको हो वा 
पछाडी भन्ने एकीन गना सर्कएन । सो अनसुार बढी भकु्तानी ददएको असलु गनुापने रु.......... 98000.00 

29.2.  चार वटा फमाले पेश गरेको प्रार्वतधक प्रस्िावको Document evaluation sheet मा significant 

corporation लाई Ok  र Hertz engineering लाई no bid bond भन्ने कारर् बाट अस्वीकृि गररएको 
छ । बाँकी २ फमा imperial engineering consultant र telecon nepal pvt. लाई के कारर्ले 
अस्वीकृि गरेको कुनै व्र्होरा उल्लेख गरीएको छैन । र्सबाट cctv खररद प्रकृर्ा पारदर्शा िवरको 
छ भन्न सक्ने अवस्था रहेन । 

 

29.3.  cctv जडान कार्ा सम्पन्न भर्सकेपतछ नगरपातलकाले सम्झौिा अनसुार काम सम्पन्न भए नभएको 
अनगुमन  गरी प्रतिवेदन िर्ार गरेको छैन । सम्झौिामा र्वतभन्न चोकमा 17 वटा cctv जडान 
भतनएकोमा कुन कुन स्थान भनी खलुाएको छैन । र्स सम्वन्धमा पातलकाले अनगुमन गरी स्थान 
एर्कन गनुा पदाछ । 

 

29.4.  जानकी प्रहरी चौकीलाई cctv को control गने र्जम्मा ददर्एको भतनर्िापतन प्रहरी चौर्कलाई तलर्खि 
रुपमा तनर्ार् गरेर र्जम्मा ददएको देर्खदैन । तलर्खि रुपमा ददनपुने देर्खन्छ । 

 

 नगरपातलका पजुीगि िफा :-   

30.  ठेक्का प्रतिस्पधाा:- ठेक्का प्रतिस्पधाा:- सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा ८(२) मा प्रतिस्पधाा 
तसतमि हनुेगरी गना नहनुे र 9 मा खलु्ला रुपमा र्वना भेदभाव वोलपरको प्रकृर्ामा सामेल हनु सक्न े
वािावरर् तसजाना गनुापने उल्लेख छ । नगरपातलकाले तनम्न कामको लातग बोलपर माग गरेकोमा 
वोलपरमा सहभातगिा अत्र्तधक न्रू्न देर्खएको र लागि अनमुानकै हाराहारीमा वोलपर पेश भएबाट 
खररद कार्ा तमिव्र्र्ी नदेर्खनकुासाथै र्स्वकृि स्पेतसर्फकेसन प्रिी र्वस्वस्थ हनुे आधार भएन । धेरै 
कम्पनी सहभातग हनु सक्ने बािावरर् िर्ार गनुा पदाछ । वोलपरमा भएको सहभातगिा र्स्थति 
र्सप्रकार छ: 

 

 
क्र.स. कामको र्ववरर् घटीवालाको नाम लागि अनमुान कवोल अंक घटी 

प्रतिशि 

वोलपर 
किाा 

1 कम्प्रू्टर सेट-
25 खरीद 

आईकन एक्सपोटा 1490000.00 1488775.00 0.082% 3 

2 36 सेट वस 
खरीद 

तसप्रदी टे्रडसा 4550000.00 4364000.00 4.08% 1 

3  व्र्ाक हो 
लोडर – 2 

एम.ए डब्ल ु अथा 
ममाि प्रा.ली. 

9800000.00 9750000.00 0.51% 1 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

थान  
31.  नगरपालीका भवन तनमाार्:- ठेक्का नं 1-2075/75 बाट नगरपालीका भवन तनमाार्को लातग 

ठेकेदार  मागादेवी जेतसका जे.तभ संग 2076/7/30 मा तनमाार् सम्पन्न गने गरी म.ुअ.कर बाहेक 
रु.4,01,30,095.95 मा तमति 2075/1/20 मा सम्झौिा भएकोमा 2 पटक म्र्ाद थप गरी 
तमति 2077/10/30 सम्म थप व्र्र् भार नपने गरी म्र्ाद थप भएको छ । तनमाार् व्र्वसार्ीले 
गि वषा सम्म रु.2,57,66,486.57 को काम गरी सकेकोमा र्ो वषा मसल्र् समार्ोजन 
रु.15,80,082.00 समेि रु.1,78,09,186.82 समेि रु.4,35,75,655.30 भकु्तानी 
भएको छ । र्स सम्वन्धमा देर्खएको व्र्होरा र्स प्रकार छन: 

 

31.1.   रतनङ्ग र्वलको नापी तसट िर्ार गदाा आईटम अनसुार कुल कामको नार्प गरी अर्घल्लो र्वल 
सम्मको परीमार् घटाई अर्न्िम र्वलको परीमार् एर्कन गरी भकु्तानी गनुापनेमा सो नगरी भकु्तानी 
हनुे र्वलको परीमार् तनकातल अर्घल्लो र्वल सम्मको परीमार् र रकम मा जोडी कुल काम तनकाल्ने 
गरेको देर्खर्ो । र्समा कुनै आईटमको नापी दोहोरो हनु गएकोमा समेि पत्ता लगाउन नसर्कन े
हदुा कुल कामको नाप गरी अर्घल्लो र्वल सम्मको परीमार् र रकम घटाई भकु्तानी गनुा पने 
र्वलको परीमार् र रकम तनकाल्नपुने गरी सधुार गनुापने  देर्खन्छ ।  

 

31.2.  ठेक्का संझौिा गदाा Special condition of contract मा पेश्कीमा मलु्र् समार्ोजन नददने व्र्वस्था गनुा 
पनेमा सो नगरेको र GCC को क्लज 53.1 अनसुार पेश्कीमा समेि मलु्र् समार्ोजन भकु्तानी ददई 
थप ददन नतमल्ने रकम भकु्तानी ददएको रु........ 229738.46 

 
भौचर तमति 

IPC 
नम्वर 

पेश्की रकम मलु्र् समार्ोजन 
फ्र्ाक्टर 

मलु्र् समार्ोजन (म.ुअ.कर 
समेि) 

35-
2076/11/30 

4th  3100000.00 0.050 175150.00 

35-
2076/11/30 

१th  966167.59 0.050 54588.46 

जम्मा 229738.46  
 

31.3.  भौ.नं 25-2076/11/30 बाट मलु्र् समार्ोजन रु.1580082.44 भकु्तानी दददा प्रथम रतनङ्ग 
र्वलको PS आईटम बाहेकको रु.15596089 मा फ्र्ाक्टर 0.050 ले मलु्र् समार्ोजन 
ददनपुनेमा रु.1675964.92 मा ददएबाट र्पएस अईटम रु.1163585.92 को नपाउने मलु्र् 
समार्ोजन असलु गनुापने रु....... 65742.60 

31.4.  भौ.नं 21-2076/11/30 बाट चौथो रतनङ्ग र्वलको रु.3868053.39 भकु्तानी गदाा 
रु.222498.00 म.ुअ.कर को 50% रु.111249.00 कट्टा गनुा पनेमा रु.85577.00 मार 
कट्टा गरेकोले घटी कट्टा गरेको म.ुअ.कर दार्खला प्रमार् पेश गनापने रु........ 25672.00 

32.  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली 2064 को तनर्म 36(8) मा ऋि पगेु नपगेुको चेक जाँच गरेरमार 
भकु्तानी गनुापने र 36(3) मा आवश्र्क प्रमार् संलग्न गरेर मार भकु्तनी ददन पने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले सो अनसुार नगरी तनम्नानसुार कार्ा गराएको देर्खर्ो । तनर्मको पालना गरेर मार 
भकु्तानी ददनपुनेमा सो नगरी भकु्तानी ददएको: 

 

32.1.  कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेर मार भकु्तानी ददन ुपनेमा सो नगरी तनम्न कामको भकु्तानी ददएको 
देर्खर्ो । तनर्मानसुार कार्ासम्पन्न पेश गनुापने रु....... 150110.00 

 
भौचर तमति कामको र्ववरर् रकम 

41-2077/2/2 राम रिनको घर तनर हैण्ड पाईप जडान ज्र्ाला भकु्तानी 69910.00 

111-2077/2/23 सतुनल मण्डलको घर तनर हैण्ड पाईप जडान ज्र्ाला भकु्तानी 80200.00 

जम्मा 150110.00  

 

32.2.  87-2077/2/20 बाट लक्ष्मर् अखाडा उपभोक्ता सतमति माफा ि 11 नं वडा भवन तनमाार् को 
गि वषाको भकु्तानी ददन बाँकी भकु्तानी रु.1976228.00 मध्रे् गि को पेश्की 57843.62 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

रु.1318000.00 कट्टा गरी रु.658228.00 भकु्तानी ददएको छ । भकु्तानी गदाा नापी 
र्किावमा 2092.27 के.जी. डण्डी प्रर्ोग भएको भतन दर 122.48 ले रु.256261.23 
भकु्तानी भएको छ । उपभोक्ताले सभुम जनरल सप्लार्साको 478 र्वलवाट 220 के.जी. र 
अतभसेक टे्रडसा को 371 र्वलबाट 1400 के.जी समेि 1620 के.जी मार खरीद गरेको देर्खदा 
नमास अनसुार डण्डीको प्रर्ोग भर्ो भन्न सक्ने आधार नभएको रु........ 

32.3.  भौ.नं 135-2077/2/29 बाट गि वषाको नाला तनमाार् कार्ाको काममा जगिोरेन तनमाार् 
सेवालाई 2076/4/4 सम्म म्र्ाद थप भएकोमा 2076/4/17 मा मार सम्पन्न गरेको भतन 
सम्झौिा अनसुार 13 ददनको हजाना रु.3199 कट्टा गरी रु.488841.00 भकु्तानी गनुापनेमा 
रु.492040 भकु्तानी गरी बढी भकु्तानी ददएको रु....... 3199.00 

32.4.  भौ.नं 137-2077/2/29 बाट दगुाा उपभोक्ता सतमतिलाई गि वषा भएको महासेठको घर देर्ख 
असोक चौपारी सम्मको सडक नाला िथा र्पतससी को कार्ा वापि रु.1008541.97 को कार्ा 
सम्पन्न गरेको भनी गि वषा भकु्तानी रु.332818.85 कट्टा गरी र्ो वषा रु.676391.00 
भकु्तानी ददएकोमा नापी, ठेक्का र्वल र कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएिापतन खचा को र्वल भपााई पेश 
नभएको रु.......  

 

 

 

 

 

676391.00 
32.5.  भौ.नं 148-2077/3/3 मा महार्वर उ.स.ले वडा नं 16 भवन तनमाार्को काम 

रु.3637843.32 को काम सम्पन्न गरेको भनी अर्न्िम र्वल वाट रु.1237843.00 भकु्तानी 
गदाा तसतलङ्ग फ्र्ान स्यान्ड कम्पन्नीको 36 र्न्चको 5 बटा गरेको भतन 16980 समेि भकु्तानी 
भएको छ । उपभोक्ताले रु.3719073.61 को र्वल राख्दा समेि फ्र्ान खरीद नदेर्खदा खरीद 
नै नभएको सामान प्रर्ोग देखार् भकु्तानी गरेको असलु गनुापने रु......... 16980.00 

32.6.  भौ.नं 151-2077/3/4 बाट वडा नं 7 कार्ाालर् भवन तनं उ.स. तनमाार् ए एण्ड ए र्वल्डसा 
लाई रु.2369928.11 को कार्ाासम्पन्न गरेको भतन गि वषा तनम्नानसुार र.2106289 भकु्तानी 
कट्टा गरी र्ो वषा रु.232780.00 भकु्तानी गनुापनेमा रु.330730.00 भकु्तानी ददएवाट बढी 
भकु्तानी ददएको असलु गनुापने रु........ 97950.00 

 
क्र.स. भौचर तमति रकम 

1 295-2075/11/10 239000.00 

2 426-2075/11/19 982733.00 

3 633-2076/2/15 884556.00 

जम्मा 2106289.00  

 

32.7.  भौ.नं 178-2077/3/14 जानकी पिन्जली र्ोग साधना केन्द्र ममाि उ.स बाट भवन ममाि गरी 
रु.601454.66 को कार्ा सम्पन्न पेश गरेको छ । नापी र्किाव अनसुार 17 फ्र्ान जडान 
गरेकोमा फ्र्ान खरीद गरेको र्वल सम्लग्न नदेर्खदा प्रर्ोग भएको भन्न नसर्कदा असलु गने रु...... 57630.00 

32.8.  भौ.नं 286-2077/3/29 बाट ईन्टरनेट जडान गरेको भतन वडा नं 3 को तसफारीसमा नेपाल 
टेलीकम लाई लागि अनमुानको आधारमा रु.302400.00 भकु्तानी ददएको छ । सो को र्वल 
पेश नभएको रु...... 302400.00 

32.9.  भौ.नं 318-2077/3/30 मा िपन ठाकुर ददहवार उ.स ले वडा नं 14 कार्ाालर् भवन तनमाार् 
को रकम रु.1227710.00 भकु्तानी गदाा 1 एच र्प र्र्न्डर्न वाटर पम्प जडान गरेको भनी नापी 
र्किावमा रु.14803.00 भकु्तानी ददएको छ । सो रकमको र्वल परीक्षर् गदाा सभु प्रभाि 
ईन्टरप्राईजेजको र्वजक नं 618-2075/2/27 बाट श्र.4600.00 को मोटर खरीद गरेको 
देर्खदा वढी भकु्तानी ददएको असलु गनुापने रु....... 

 

 

 

 

 

 

 

10203.00 

32.10.  भौ.नं 356-2077/3/30 मा र्शलवन्दी दरभाउ परवाट 25 थान तडर्जटल नोर्टस वोडा 
आर्कन एक्सपोटा ईम्पोटा एण्ड सप्लार्सा प्रा.ली. बाट खरीद गरेकोमा र्जन्सी दार्खला नभएको 993999.00 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

रु........ 
32.11.  भौ.नं 370-2077/3/31 वाट हेण्ड पाईप जडान गना र्शलवन्दी दरभाउपरवाट 

रु.157548.00 को 206 के.जी. प्रसेरको 3192 के.जी. एचडीर्पई पाईप समेि र्वतभन्न 9 
र्कतसमको सामान खरीद गरी भतुमजा जेनेरल अडार सप्लार्सा लाई रु.1575478.77 भकु्तातन 
ददएको छ । उक्त सामान प्रर्ोग गरी हेन्डपाईप जडान भएको नार्प र्किाव एवं कार्ासम्पन्न पेश 
गनुापने रु......... 1575478.77 

33.  तसधै तनमाार्:- सावाजतनक खरीद ऐन 2063 को दफा 8(2) मा प्रतिस्पधाा तसतमि हनुे गरी टुक्रा-
टुक्रा पारी खरीद गना नहनुे उल्लेख छ । पातलकाले समर्मा तनमाार् कार्ा सम्पन्न नगरी आतथाक 
वषाको अन्ि तिर 5 लाख तभर लागि अनमुान िर्ार गरी तसधै 3 फमा बाट दर माग गरी लागि 
अनमुानकै हाराहाररमा काम गराएको देर्खदा खरीद कार्ा प्रतिस्पधाात्मक रुपमा भएको छ भन्न 
सर्कएन । समर्मै खरीद र्ोजना वनाई र्ोजना अनसुार प्र्ाकेज तनधाारर् गरी र्शलवन्दी दरभाउ 
पर वा वोलपर बाट काम नगराएको अतनर्तमि रु.........   

 

 

 

 

 

 

 

4044801.67 
 

भौचर तमति कार्ा सप्लार्सा लागि अनमुान सम्झौिा रकम 

67-
2077/4/14 

सडक र्प तस सी 
कार्ा 

तसतभल वका  स्टेसन 
प्रा.ली 

499982.58 49982.58 

72-
2077/4/19 

सडक नाला र्प तस 
सी 

अतमि कन्स्ट्रक्सन 497224.86 497224.86 

121-
2077/2/29 

टेवा पखााल आदीत्र् कन्स्ट्रक्सन 499898.93 499898.93 

131-
2077/2/29 

र्प तस सी ढलान कमल तनमाार् सेवा 499995.31 499995.31 

133-
2077/2/29 

ग्राभेलको काम कंचन कन्स्ट्रक्सन 499478.42 499478.42 

180-
2077/3/16 

सडक र्प तस सी 
िथा वाल तनमाार् 

र्जि एण्ड ऋि ु
तन.सेवा 

499495.08 499595.08 

228-
2077/3/23 

सडकमा माटो भने हनमुान कन्स्ट्रक्सन 498769.25 498769.25 

229-
2077/3/29 

सडक तनमाार् पारस कन्स्ट्रक्सन 499917.02 499917.02 

334-
2077/3/30 

टेवा पखााल िथा 
सडक र्प तस सी 

र्प्रन्स कन्स्ट्रक्सन 499940.22 499940.22 

जम्मा 4044801.67  

 

34.  नपाउने ममाि खचा भकु्तानी:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली 2064 को तनर्म 36(3) मा र्वल 
भपााई वेगर खचा गना नहनुे व्र्वस्था छ । र्सै गरी उपभोक्ता सतमति संग भएको सम्झौिा अनसुार 
तनमाार् कामको मार भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ । पातलकाले भकु्तानी ददन नतमल्ने 3% ममाि 
खचा उपभोक्तालाई भकु्तानी ददएको छ । लागि अनमुान िर्ार गदाा 3 प्रतिशि ममाि सम्भार खचा 
राख्न ेव्र्वस्था नभएकाले उपभोक्ता सतमतिलाई ममाि खचा रार्ख भकु्तानी ददन नतमल्ने रकम भकु्तानी 
ददएको रु...........  

 

 

 

 

 

 

 

 

763669.70 
 

भौचर तमति उपभोक्ता सतमति 3% कर्न्टन्जेन्सी समेि कार्ा सम्पन्न 3% ममाि खचा 
155-2077/3/10 कुम्हार धमाशाला तनमाार् उ.स. 5500556.00 160206.94 

164-2077/3/13 मतन कवडा हल जान ेवाटो तन.उ.स वडा नं-13 1998580.61 58211.09 

165-2077/3/13 सोनासति उ.स वसर्हर्ा जान ेवाटो  4981137.75 145081.68 

211-2077/3/20 नमनुा वर्स्ि उ.स महेन्द्र तमट हाउस देर्ख र्पतससी 5009839.85 145917.67 

241-2077/3/15 राम जनार्क उ.स 778060.25 22661.00 

255-2077/3/28 सरस्वति नगर उ.स 999248.43 29104.32 

265-2077/3/28 स्वर्स्िक सडक तन.उ.स 1215921.00 35415.00 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

291-2077/3/29 शार्न्िनगर उ.स 1901401.00 55380.00 

293-2077/3/29 हनमुान तन.उ.स 999569.77 29113.00 

229-2077/3/29 लतलिा र्ादवको घर देर्ख मलु सडक ममाि उ.स 571663.11 16650.00 

310-2077/3/29 भैरव वावा उ.स. 2263573.50 65929.00 

जम्मा 763669.7  
35.  आर्ोजना अनगुमन एवं गरु्स्िर:-  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 95 मा 

कार्ाालर्ले आफ्नो कामको प्रकृति अनसुार खचालाई तमिव्र्र्ी एवं कामलाई गरु्स्िररर् बनाउन 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । सावाजतनक खररद 
तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 मा उपभोक्ताले आफुले तलएको काम गरु्स्िररर् ढङ्गबाट गनुापने, 
त्र्स्को प्रार्वतधक नापजाँच प्रार्वतधकबाट गराई सावाजतनक तनकार्बाट अनगुमन गराउन ुपने व्र्वस्था 
छ । नगरपातलकाले वडास्िररर् कार्ाक्रम वडा अध्र्क्ष र नगरस्िररर् कार्ाक्रमको वडा अध्र्क्ष एवं 
उप प्रमखुको अध्र्क्षिामा रहेको नगरस्िररर् अनगुमन सतमतिबाट अनगुमन गराई भकु्तानीको लातग 
तसफाररस गने गरेको देर्खर्ो । अनगुमन बाट र्तिखचामा बनेको आर्ोजना अनगुमन गरीर्ो भनी 
उल्लेख गरेिापतन र्ोजनाका कतम कमजोरी उल्लेख गने गरेको देर्खएन । र्सबाट सम्झौिा अनसुार 
नै काम सम्पन्न भएको तथर्ो भन्ने  बरु्झन आउँदछ । सवै जसो कामको अनगुमन पश्चाि भकु्तानी हनु े
गरेको देर्खँदा कुनै आर्ोजनामा कतम कमजोरी वा गरु्स्िरमा प्रश्न उठेमा त्र्स्को र्जम्मेवारी 
उपभोक्ता, प्रार्वतधक, अनगुमनकिाा एवं भकु्तानीको लातग तसफाररस गने पदातधकारीलाई बनाउन ुपने 
देर्खन्छ । आर्ोजनाको अनगुमन सम्वर्न्धि वडाध्र्क्ष र नगर उप प्रमखुको अध्र्क्षिा रहेको नगर 
स्िररर् अनगुमन सतमतिले गने गरेको छ । र्सका केही उदाहरर् र्स प्रकार छन:्- 

 

 
भौ.नं/तमति कामको र्ववरर् वडा नं कार्ासम्पन्न रकम 

136-2077/2/29 दगुाा उपभोक्ता सतमति महासेठको घर देर्ख असोक चौधरी को घर सम्म 21 1008541.97 

261-2077/3/30 देवीमाई उपभोक्ता सतमति वडा नं 24 24 19981.69 

149-2077/3/3 तमतथला र्वहारी उ.स कम्पाउण्ड वाल तनमाार् 16 2621889.26 

211-2077/3/20 नमनुा वस्िी उ.स वडा नं 8 महेन्द्र तमट देर्ख सडक र्पतससी  8 5009839.84 

272-2077/3/28 कररर्ा खन्केको घर देर्ख सडक र्प.तस.तस 19 1104553.41 

99-2077/2/21 दधुमिी र्पतससी ढलान उ.स 22 5799717.00 

310-2077/3/29 भैरव वावा उपभोक्ता सतमति वडा नं 13 नथतुन साहको घर देर्ख र्पतससी 13 2571210.71 
 

36.  बढी भकु्तातन:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली 2064 को तनर्म 36(8) मा ऋि पगेु नपगेुको चेक 
जाँच गरेरमार भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले गि र्वगिमा ददएको पेश्की फर्छ्यौट गरी 
नपगु रकम र्स वषा भकु्तातन दददा उपभोक्ताको ठेक्का र्वलमा गि सम्म भएको काम घटाई र्सपटक 
भएको काम देखाउने गरेको छ । लेखा शाखाले पर्हलो नाप जाँचको र्वल पेश गदाा खचाका र्वल 
भपााई पेश नभएको भनी कार्ासम्पन्न भएको परीमार् र रकम तभर रहने गरी पेश्की ददने र अन्िमा 
फर्छ्यौट गने गरेको छ । र्सो गदाा अर्न्िम र्वल नआए सम्म पेश्की वाँकी रहने गरेको छ । 
उपभोक्ताले प्रथम रतनङ्ग र्वल पेश गदाा र्वल भरपाई पेश नगने र लेखा बाट पेश्की ददई र्वल भरपाई 
पेश नभएको भतन फर्छ्यौट नगरी अर्न्िम र्वलमा मार पेश्की फर्छ्यौट गदाा कतिपर् र्ोजनाहरुमा 
गि वषा फर्छ्यौट भई र्जम्मेवारी वाँकी नदेर्खएको पेश्की भकु्तानी भई बढी भकु्तानी भएको देर्खर्ो । 
उपभोक्तालाई पटक पटक पेश्की ददने परीपाटी अन्ि गने वा पर्हले ददएको पेश्की फर्छ्यौट गरेपतछ 
मार पनु: पेश्की ददने परीपाटी कार्म गनुापने देर्खन्छ । सो व्र्वस्था कार्ाान्वर्न हनु नसकेको 
कारर् पेश्की एर्कन तनम्न  उपभोक्ताको फर्छ्यौट भईसकेको पेश्की समेि भकु्तानी हनु गई 
तनम्नानसुार बढी भकु्तानी ददएको असलु गनुापने रु......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1846192.16 

 
भौचर तमति उपभोक्ता सतमति कार्ा सम्पन्न गिको पेश्की भकु्तानी हनुपुने भकु्तानी  भएको बढी कैर्फर्ि 
165-
2077/3/13 

सोनासति उ.स. 
वडा नं 24 

4981137.00 3892000.00 1089137.00 3035137.00 946000.00 1946000  
मध्र्े 10 लाख 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

दार्खला 
211-
2077/3/20 

नमनुा वर्स्ि 
उ.स.वडा नं 8 

5009839.84 3348016.00 1661823.84 219706.00 535192.16  

255-
2077/3/28 

सरस्विी नगर 
उ.स. वडा नं 4 

999245.00 329000.00 670248.00 999245.00 329000.00  

275-
2077/3/31 

दतलि समदुार्र्क 
भवन तन.उ.स. 
वडा नं.19 

1109348.00 706000.00 403384.00 439384.00 36000.00  

जम्मा 1846192.16  
 

37.  सामान खरीदमा ओभरहेड:- सावाजतनक खरीद तनर्मावली 2064 को तनर्म 11(2) मा माल 
सामानको लागि अनमुान िर्ार गदाा गि वषाको खरीद दर, स्थातनर् वजार दर, उद्योग वार्र्ज्र् 
संघले जारी गरेको दर लाई आधार तलई गनुापने व्र्वस्था छ । र्सरी िर्ार गरेको लागि 
अनमुानमा 15% ओभरहेड जोड्ने व्र्वस्था खरीद तनर्मावलीमा उल्लेख छैन । नगरपातलकाले 
सामान खरीदको लातग वजारवाट दर रेट माग गने र र्जल्ला दर रेट लाई आधार तलन े गरेको 
देर्खर्ो । र्सरी दरलाई आधार तलदा फमाले पेश गरेको दर वा र्जल्ला दररेट मध्रे् घटी दरलाई 
आधार तलई लागि अनमुान िर्ार गनुापनेमा फमाले पेश गरेको दरलाई आधार नतलई र्जल्ला दरलाई 
तलई त्र्समा 15% ओभरहेड जोडी िर्ार गने गरेको देर्खर्ो । र्सो गदाा फमाले पेश गरेको दर 
भन्दा पतन बढी दर कार्म गरेको देर्खन्छ । खरीद तनर्मावलीमा सामान खरीद गदाा 15% 
ओभरहेड थप गने व्र्वस्था नभएकोले लागि अनमुान िर्ार गदाा 15% ओभरहेड जोडेको र 
र्शलवन्दी दरभाउ पर पेश गदाा लागि अनमुान वरावरनै दरभाउपर पेश गरी स्वीकृि गरी  सोर्ह 
अनसुार भकु्तानी गरेवाट र्जल्ला दर रेट भन्दा वढी भकु्तानी गरेको असलु गनुापने रु........ 447100.00 

 भौचर तमति सामान र्जल्ला/ बजार दर 
ओभरहेड 

समेि लागि 
वोलपर दर फरक दर फरक रकम 

2-2076/8/19 कपर वार्र 350 क्वार्ल 1560 1794 1650 765 268100 

191-2077/3/18 LED stret light 50 watt -95  9000 10350 10000 1000 95000 

191-2077/3/18 LED stret light 50 watt-42 16000 18400 18000 2000 84000 

जम्मा 447100 
 

38.  फरक के.जी प्रशेर पाईप:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म 36(8) बमोर्जम कुनै 
रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगेु नपगेुको जाँच गनुापने र तनमाार् व्र्वसार्ीलाई लागि अनमुान ठेक्का 
सम्झौिा र कार्ाादेश अनसुार सामान प्रर्ोग गरी काम गनुापने देर्खन्छ । पातलकाले ८ स्थानमा 
ह्याम पाईप जडान गना जम्मा रु.1475142.57 को लागि अनमुान स्वीकृि गरी घटीवाला 
तसतभल वक्सा स्टेसन प्रा.ली संग रु.1032579.58 मा सम्झौिा भएको देर्खन्छ । लागि अनमुान 
एवं सम्झौिा गदाा 2"dia HDPE Pipe 4 kg pressure  प्रर्ोग गने गरी उल्लेख भएको  र सो अनसुार 
931 र.मी पाईपको 298.85 के.जी हनुे उल्लेख छ । वोलपर गदाा के.जीमा दर उल्लेख भएको 
सो अनसुार दर 455 मा 30% वोलपरमा घटेको दर 318.50 ले भकु्तानी हनुे देर्खन्छ ।  

                 भौ.नं 351-2077/3/30 बाट ठे. तसतभल वका  स्टेसनलाई भकु्तानी गदाा सम्झौिा 
र्वपरीि ठेक्का र्वलमा 6 के.जी., नापी र्किावमा 10 के.जी. प्रशेर उल्लेख गरेको छ ।जनु लागि 
अनमुान र सम्झौिा अनसुार देर्खदैन । अि: नापी र्किावमा उल्लेर्खि पाईपको लम्वाई 764.20 
र.तम को 4 के.र्ज. प्रशेर पाईपको र्हसावले 3.115 र.तम पाईपको 1 के.र्ज अनपुािमा 245.33 
के.जी पाईप हनुे र सोको रु.318.50 ले हनुे रु78137.30 भकु्तानी गनुापनेमा 808.52 के.जी 
देखाई बढी के.जी. 563.19 के.जी.को 318.50 ले बढी भकु्तानी ददएको असलु गनुापने 
रु.179376.02 मा 6.5% म.ुअ.कर समेि असलु गनुापने रु........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191035.45 

39.  गि वषाको बाकँी रकम भकु्तानी:- आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्न्व ऐन 2076 को दफा 
10(1) ख र ग मा बजेट प्रस्िाव गदाा आगामी वषा कार्ाान्वर्न गना सर्कने र्ोजनामा मार प्रस्िाव 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

गने, क्रमागि र्ोजनाको लातग बजेट प्रस्िाव गदाा त्र्स्िो र्ोजना बहवुर्षार् र्ोजना भतन स्वीकृि 
भएको हनुपुने व्र्वस्था छ । त्र्सै गरी आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली 2064 को तनर्म 40(7) 
मा चाल ुवषाको बजेटले नखाप्ने गरी खचा गरी दार्र्त्व सृजना गना नहनुे िग अतथाक वषा तभर कार्ा 
सम्पन्न भई र्वल भरपाई िथा कार्ा सम्पन्न प्रमार् पेश भएको बजेट नभएको कारर् भकु्तानी हनु 
नसकेका खचा मार भकु्तानी ददन बाँकीको र्ववरर् चढाई कार्ाालर् प्रमखु र कोष िथा लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्वाट प्रमार्र्ि गराई राख्नपुने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले एकै वषा तभर सम्पन्न 
गना सर्कने र्ोजना छनौट गरेको  बहवुर्षार् वा क्रमागि र्ोजना स्वीकृि नगराएको अवस्थामा जनु 
आतथाक वषाको र्ोजना हो सोर्ह आतथाक वषातभर सम्पन्न गनुा गराउन ुपनेमा पातलकाले सालवसातल 
कार्ाक्रम अन्िगािका धेरै जसो उपभोक्ता सतमति संग भएका आर्ोजना एवं केर्ह तनमाार् व्र्वसार्र् 
संग सम्झौिा भएका र्ोजना सोर्ह आतथाक वषा तभर सम्पन्न नगरी अधरुो राख्न े वा सम्झौिा गरी 
कार्ाान्वर्न गना बाँकी रहेका र्ोजना समेि भकु्तानी ददन बाँकीको र्ववरर्मा चढाई कार्ापातलकाले 
प्रमार्र्ि गरी भकु्तानी ददन वाँकीको र्ववरर् िर्ार गने गरेको देर्खर्ो । जनु तनर्मावलीको तनर्म 
40(7) र्वपररि देर्खन्छ । र्स्िा अधरुा आर्ोजना भकु्तानीको लातग 2076 आषाढ अन्िमा रु.7 
करोड 53 लाखका 133 अधरुा र्ोजना भकु्तानी ददन बाँकीको र्ववरर्मा चढाई कार्ापातलकाले 
प्रमार्र्ि गरी बार्षाक कार्ाक्रम मा बजेट समेि रार्ख पेश गरेको छ । सो सम्वन्धमा देर्खएका केही 
व्र्होरा र्स प्रकार छन: 

39.1.  तनमाार् कार्ा सम्पन्न भई र्वल भरपाई समेि पेश भएको िर बजेट व्र्वस्था हनु नसकी भकु्तानी 
बाँकी रहेको र्ोजनाको मार भकु्तानी ददन बाँकी को कच्चावारर प्रमार्र्ि गरी राख्न ुपनेमा सम्झौिा 
अनसुार आंतसक कार्ासम्पन्न गरी बाँकी कामको र्ोजना समेि भकु्तानी बाँकीमा राख्न ेगरेको देर्खर्ो 
। जनु 18 नम्वरमा राख्न तमल्ने देर्खदैन । र्सका केर्ह उदाहरर् र्स प्रकार छन:  

 

 
क्र.स आर्ोजना कुल सम्झौिा सम्पन्न रकम बाँकी काम 

1 वडा नं 1 लक्ष्मर् साहको घर देर्ख लाल बहादरु 
साहको घर सम्म बाटो तनमाार् 

1499951.00 989967.00 509984.00 

2 दीघा सागर पोखरी सौन्दरीकरर् 5593937.00 3954000.00 2039937.00 

3 वडा नं 7 दसुाह कुर्ट्ट देर्ख पर्श्चम सडक तनमाार् 1498590.00 494534.00 1004056.00   

39.2.  ठेकेदार वा उपभोक्ता संग सम्झौिा भएको िर कुनै पतन काम नभएको र्ोजना समेि भकु्तानी ददन 
बाँकीमा रार्ख भकु्तानी गने गरेको देर्खर्ो । केर्ह उदाहरर् र्स प्रकार छन: 

 

 
क्र.स आर्ोजना कुल सम्झौिा बाँकी काम 

1 वडा नं 3 रामवावकुो घर देर्ख र्पतससी 465937.00 465937.00 

2 वडा नं 11 ददपेन्द्र साहको घर देर्ख र्पतससी 494314.00 494314.00 

3 वडा नं 15 गरे्श भण्डारीको घर देर्ख अधरुो सडक 494289.00 494289.00 

4 वडा नं 20 वार्लाल झाको घर देर्ख सडक ममाि 478757.00 478575.00   

39.3.  चाल ुवषामा सम्पन्न गने र वह ुवर्षार् स्वीकृि नभएका 132 (भवन तनमाार् वाहेक) र्ोजना सम्झौिा 
भएको आतथाक वषामा सम्पन्न गनुा पनेमा 18 नम्वर बाँकी राख्न े गरेको देर्खर्ो । सालवसातल 
कार्ाक्रम सोही वषा सम्पन्न गरी दार्र्त्व सजृना गना तमल्दैन । पातलकाले सोको पालना गरेको 
देर्खएन ।  

 

39.4.  उपभोक्तालाई एउटा पेश्की ददईसकेपतछ उक्त पेश्की फर्छ्यौट नहदैु अको पेश्की ददन नहनुमेा रतनङ्ग 
र्वल पेश भएको िर र्वल भरपाई पेश नगरेको कारर् पर्हलो पेश्की हदुा हदैु दोश्रो पेश्की ददन े
गरेको देर्खर्ो । र्सरी पेश्की ददएका आर्ोजना समेि फर्छ्यौट नगरी १८ नम्वरमा चढाई राखेको 
छ ।  

 

39.5.  गि र्वगि वषामा भएका र्ोजनाको नाप जाँच, कार्ासम्पन्न सोही वषा गरी भकु्तानी हनु रकम अपगु 
भएमा लगतै्त अको वषा भकु्तानी ददनपुनेमा गि र्वगिमा भकु्तानी नभई भकु्तानी बाँकीको र्ववरर् 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

उल्लेख गरेको र्ोजना र्ो वषा समेि भकु्तानी हनु नसकी पनु: बाँकी राखेको देर्खन्छ । र्सरी 
भकु्तानी हनु नसक्नकुो कारर् स्पष्ट गने गरेको छैन । गि र्वगिका र्ोजना भकु्तानी नहदुा सम्झौिा 
अनसुार काम नभएको, कामको गरु्स्िर राम्रो नभएको, कामको सम्वन्धमा र्ववाद भएको हनु सक्न े
देर्खन्छ । र्स्िा र्ोजनाको वास्िर्वकिा एर्कन गनुापदाछ । पछी नाप जाँच गरी भकु्तानी गदाा वाढी 
पर्हरोले क्षेति भएको कारर् देखाई सम्पन्न नभएका कामको पतन पनु: नापी हनु सक्दछ । र्समा 
ध्र्ान ददनपुदाछ । 2076 आषाढ मसान्िमा भकु्तानी हनु बाकँी रहेको उल्लेख गरेका र्ोजना मध्रे् 
2077 आषाढ मसान्ि सम्म पतन भकु्तानी हनु बाँकी देर्खएका र्ोजनाहरुको केही उदाहरर् र्स 
प्रकार छ:  

 
क्र.स र्ोजनाको नाम काम भएको वषा भकु्तानी बाकँी 
1 वडा नं 24 वसहीर्ा गान्धी सेवा आश्रम सम्म ग्राभेल कार्ा 2074/75 363462.88 

2 वडा नं 7 वसहीर्ा सडकको हनमुान मर्न्दर देर्ख बसपाका  सम्मको काम 2074/75 621469.36 

3 तसटी रेनोभेसन ल्पास्टर तनमाार् कार्ा 2073/74 603000.00 

4 वृहत्तर एर्ककृि शहरी र्वकास र्ोजना िजुामा  2073/74 978015.00 

5 वडा नं 14 मा ६ लेन देर्ख पर्श्चम बाटो ग्राभेल 2075/76 399556.00 

6 वडा नं 18 मा अरुर् मण्डलको घर देर्ख र्पतससी 2075/76 493605.00 

7 वडा नं 14 मा मसजेतलर्ा टोल राम ईश्वरको घर देर्ख र्पतससी 2075/76 493628.00   

39.6.  वडा नं 3 मा रहेको नथनुी साहको घर देर्ख लाल ुसाहको घर हदैु सतुडवा पोखरी सम्म माटो पनेु 
िथा नाला तनमाार् कार्ा गना उपभोक्ता सतमति संग रु.2571210.71 मा सम्झौिा भई तमति 
2075।3।15 मा कार्ाादेश ददएकोमा 2075/3/22 को तनर्ार्ले 2075/7/30 सम्म म्र्ाद 
थप भएको देर्खन्छ । वडा नं 13 च.न 692-2076/9/15 को परबाट उक्त बाटोको लम्वाई 
चौडाई एर्कन नभएको र ममाि गनुापने अवस्था देर्खदा अनगुमन गरी पनु: नाप जाँच गरी भक्तानी 
ददन तसफारीस गरेको देर्खन्छ । 2075।7।30 मा कार्ा सम्पन्न गरेको र्ोजनाको भकु्तानी 
समर्मा नभएको र एक वषा पछी 2076/9/15 मा पनु: नापी गनुापने भनी वडाले तसफारीस 
गनुाको कारर् स्पस्ट हनु आएन ।ित्पश्चाि अनगुमन नभएको जनानकारी हनु आएन । तमति 
2077/3/24 मा भएको नार्प र्किाव र कार्ा सम्पन्नमा आर्ोजनाको काम 2075/7/20 मा 
सम्पन्न भएको र  नापी वाट 2263573.50 को कार्ा सम्पन्न भएको उल्लेख छ । आर्ोजना 
सम्पन्न भएको 20 मर्हना पतछ भौ.नं 310-2077/3/29 बाट कार्ासम्पन्न रु.2263573.50 
मध्रे् रु.1696000.00 पेश्की कट्टा गरी रु.50164400 भकु्तानी गरेको सम्वन्धमा अनगुमन 
प्रतिवेदन सर्हि र्ढला भकु्तानी गनुा परेको कारर् स्पस्ट गनुापने रु......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501644.00 

40.  प्रगति र्ववरर् - आतथाक कार्ार्वधी तनर्मावली २०६४ को तनर्म २५ अनसुार 
कार्ाालर्वाट बार्षाक प्रगतिको र्ववरर् तलई तनर्म २६ अनसुार प्रगति र्ववरर् िर्ार गरी 
त्र्सको भौतिक र र्वर्त्तर् पक्षको सामरु्हक सतमक्षा गनुापने व्र्वस्था छ । र्सरी सतमक्षा 
गदाा प्रगति कम भएको कारर् सो को र्जम्मवेार व्र्र्क्त पर्हचान गरी  सधुारकालातग 
चाल्नपुने कदम र प्रगति न्र्नु भएको सम्वन्धमा र्जम्मवेार व्र्र्क्त उपर आबश्र्क कारवार्ह 
समेि गनुा पने उल्लेख छ । पातलकाले उक्त व्र्वस्था अनसुार प्रगति र्वववरर् िर्ार 
नगरेको कारर् पातलकाले र्वकासका के्षरमा गरेको समग्र लगातनको उपलर्व्धको अवस्था 
मलु्र्ाङ्कन गना सर्कएन । पातलकाले तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुारको र्जम्मवेारी परुा 
गरेको देर्खएन । वार्षाक प्रगति िर्ारगने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गनुा पदाछ । 

 

 स्थानीर् पवुााधार र्वकास कार्ाक्रम 
 

41.  बढी दरमा भकु्तानी:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म 36(8) बमोर्जम कुनै रकम 365216.00 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

भकु्तानी ददँदा ररि पगेु नपगेुको जाँच गरेर मार भकु्तानी गनुापदाछ । पातलकाले वडा नं 19 को 
र्वतभन्न स्थानमा ह्याण्ड पार्प जडान कार्ाकोलातग Boring of HDPE Pipe by machine 320 rm कार्ाको 
दर तनमाार् व्र्वसार्र् रर्वन्द्र कन्स्ट्रक्सनले BOQ मा रु.180 को दर राखेकोमा भकु्तानी रु.1190 
को दरले भएबाट बढी भकु्तानी भएको रु.365216.00(म.ुअ.क. समेि) असलु गनुापने देर्खएको 
रु............. 

  
 सडक वोडा िफा :  

42.  अधरुो आर्ोजना:- सडक वोडाको ७०% िथा  उप-महानगरपातलको 30% लागि साझेदारीमा  
चौधरी तनमाार् सेवा संग संझौिा गरीएका तनम्न  ठेक्कामा  देर्खएको व्र्होरा र्स प्रकार छ:-  

 
ठेक्का नं र्ववरर् लागि अनमुान सम्झौिा रकम कर्ा सम्पादन 

05-
75/76 

वेलर्ह चोक उत्तर दर्क्षर् सडक माटो 
िथा ग्राभेल भने कार्ा 

3063864.48 2481690.00 882042.7 

06-
75/76 

भोर्ल देर्ख वभनगाभा जान े सडक 
कलवट िथा सडक तनमाार् 

3499256.43 1469920.00 906790.6 

 
 

43.  पवुातनधाारीि क्षतिपतुिा:- सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 121(क) मा तनमाार् 
व्र्वसार्ीको कारर्वाट सम्झौिामा िोर्कएको म्र्ादमा सम्पन्न हनु नसकेमा तनजले सावाजतनक 
तनकार्लाई सम्झौिा रकमको दश प्रतिशिमा नवढ्ने गरी प्रतिददन शनु्र् दशमलव शनु्र् पाँच 
प्रतिशिका दरले पवुा तनधाारीि क्षतिपतुिा ददनपुने व्र्वस्था छ । पातलकाले वडा नं 17 वेलर्ह 
चोकको दर्क्षर् – उत्तर सडक माटो िथा ग्राभेल भने कार्ाकालातग आतथाक वषाको अन्त्र् मा 
रु.3462847.7 को ठेक्का आव्हान गरी ठेक्का नं 5/075-76 बाट चौधरी तनमाार् सेवा सँग 
रु.1469920.00 (म.ुअ कर वाहेक) मा ठेक्का सम्झौिा गरेको छ । 2076।2।31 गिे 
भएको सम्झौिा अनसुार उक्त कार्ा 2076।3।25 सम्म सम्पन्न गनुापने उल्लेख भएकोमा समर्मा 
कार्ा सम्पन्न गना नसर्क 2076।8।10 मा म्र्ाद थपको लातग तनवेदन ददएकोमा मंतसर मसान्ि 
सम्म म्र्ाद थप भएको छ । समर्मै कार्ा सम्पन्न गना नसर्क 26 ददन म्र्ाद भएको ठेक्कामा म्र्ाद 
समाि नहदैु म्र्ाद थपको लातग तनवेदन ददनपुनेमा म्र्ाद सर्कएको 135 ददन पतछ मार म्र्ाद 
थपको तनवेदन ददएको देर्खर्ो ।सम्झौिा भन्दा र्ढला गरी 2076।8।27 मा कार्ा सम्पन्न 
गरेकोले ढीला ददन 152 ददनको तनर्मानसुार पवुा तनधााररि क्षतिपतुिा असलु गनुापने रु....... 111714.00 

44.  अधरुो तनमाार् कार्ा:- सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 121 मा तनमाार् व्र्वसार्ीले 
सम्झौिा अवतध वा थप म्र्ाद तभर काम सम्पन्न नगरेकोमा पवुा तनधााररि क्षतिपतुिा तलई काम गराउन े
त्र्सरी पतन काम नगरेमा तनर्म 128 अनसुार सो काम गना लाग्ने क्षतिपतुिा भराई तनमाार् कार्ा 
सम्पन्न गराउनपुने व्र्वस्था छ । वेलर्ह चोक उत्तर दर्क्षर् सडक माटो िथा ग्राभेल भने कार्ा का 
लातग ठेक्का नं 6/075-76 बाट चौधरी तनमाार् सेवा संग रु.2481690.00 (म.ुअ कर वाहेक) 
मा ठेक्का सम्झौिा गरेको देर्खन्छ ।2076।1।14 गिे भएको सम्झौिा अनसुार उक्त कार्ा 
2076।3।25 सम्म सम्पन्न गनुापने उल्लेख भएकोमा समर्मा कार्ा सम्पन्न गना नसर्क 
2076।3।31 मा म्र्ाद थपको लातग तनवेदन ददएकोमा पातलकाले 2076।5।30 मा तनर्ार् 418578.53 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

गरी  मंतसर मसान्ि सम्म म्र्ाद थप ददएको छ । म्र्ाद थप पश्चाि पतन समर्मा कार्ासम्पन्न नगरी 
2076।8।27 मा सम्पन्न कामको र्वल पेश गरी भौ.नं 6-2077/2/14 बाट 
रु.1024673.38 भकु्तानी तलए पश्चाि कुनै काम गरेको देर्खएन । समर्म कार्ा सम्पन्न नगरी 
र्वचमै काम छाड्ने तनमाार् व्र्वसार्ी लाई पवुा तनधाारीि क्षतिपतुिा रु.248169 तलई थप काम 
गराउने वा तनज संगको ठेक्का संझौिा िोतड तनजले पेश गरेको कार्ासम्पादन जमानि 
रु.418578.53 जफि गरी तनमाार् सम्पन्न गने लागि समेि भराई तलनपुने देर्खएको रु........... 

45.  बेरीिको कर र्वजक:- सावाजतनक खरीद तनर्मावली 2064 को दफा 36(8) मा सावाजतनक 
खचाको भकु्तानी दददा ऋि पगेु नपगेुको चेक जाँच गरेर मार भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले तनम्न कामको भकु्तानी गदाा चौधरी तनमाार् तनमाार् सेवाले पेश गरेको हािले नम्वर 
राखेको र्वजकको आधारमा भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । अि भकु्तानी ददएको म.ुअ.क. दार्खला िथा 
समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश गनुापने रु.........   232548.33 

 
भौचर तमति ठेक्का नं र्ववरर् र्वजक नं कुल रकम म.ुअ.कर रकम 

3-2077/2/14 05-75/76 वेलर्ह चोक उत्तर दर्क्षर् सडक माटो 
िथा ग्राभेल भने कार्ा 

03 996708.25 114665.55 

5-2077/2/14 06-75/76 भोर्ल देर्ख वभनगाभा जान े सडक 
कलवट िथा सडक तनमाार् 

04 1024673.38 117882.78 

 जम्मा 232548.33 

 

46.  उपभोक्ता माफा ि कार्ा:- सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97(10) बमोर्जम 
उपभोक्ता सतमतिले समर्मा सम्झौिा बमोर्जमको काम सम्पन्न गना नसक्ने भएमा सो कुराको सचुना 
सावाजतनक तनकार्लाई ददनपुने र सावाजतनक तनकार्ले सो सम्बन्धमा आवश्र्क जाँच गरी सो 
सतमतिसँग भएको सम्झौिा िोडी बाँकी काम ऐन र र्स तनर्मावली बमोर्जम गराउनपुने व्र्वस्था 
रहेको छ । पातलकाले माँ दगुाा उपभोक्ता सतमतिसँग सडक वोडाको ७०% िथा नगरपातलका र 
उपभोक्ता सतमतिको 30% लागि साझेदारीमा हनुे गरी 2076/3/25 मा सम्पन्न गने गरी 
रु.2035249.65 को लागि अनमुानमा तमति 2076/1/20 मा सम्झौिा गरेकोमा उपभोक्ता 
सतमतििले समर्मै कार्ा सम्पन्न गना नसकेको भनी 2076 मंतसर मसान्ि सम्म म्र्ाद थप गरी 
रु.1563219.3 को कार्ासम्पन्न गरेको छ । िोर्कएको समर्मा कार्ासम्पन्न गना नसक्न े
उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा रद्द गरी ऐन िथा तनर्मावलीको व्र्स्था अनरुुप कावाार्ह गनुापनेमा 
गराउनपुनेमा तनर्मावलीको व्र्वस्था र्वपररि उपभोक्ता सतमतिलाई म्र्ाद थप गरी कार्ा गराई अधरुो 
कामको कार्ासम्पन्न गराएको मनातसव देर्खएन । र्स्िो कार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

47.  फोटोकर्प र्वल:- सावाजतनक खरीद तनर्मावली 2064 को दफा 36(8) मा सावाजतनक खचाको 
भकु्तानी दददा ऋि पगेु नपगेुको चेक जाँच गरेर मार भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । कवडा हल 
मेनरोड देर्ख भारति तसंहको घर सम्म सडक तनमाार्को कार्ाको भौ.नं 11-2077/3/3 बाट 
भकु्तानी दददा माँ दगुाा उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको कमला पोतलतथन एण्ड प्लार्स्टक उद्योग प्रा.तल 
बाट जारी र्वजक नं 10-2076/5/12 रु.59955.1 र 68-2076/3/23 
रु.169579.03 को सक्कल र्वल रार्ख खचा लेख्न ु पनेमा फोटो कर्प र्वल रार्ख भकु्तानी गरेको 
अतनर्तमि रु......... 229534.13 

48.  ममाि सम्भार कोष:- सावाजतनक खरीद तनर्मावली 2064 को तनर्म 36(3) मा सावाजतनक 
खचाको लेखा राख्दा र्वल भपााई सर्हिको लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्सनले  
र्जल्ला प्रशासन कार्ाालर्को भवन रङ्ग-रोगन गरेवापिको भकु्तानी का लातग रु.56066.00 
भ.ुअ.कर समेिको रु.487354.00 को कर र्वजक र्वना कार्ासम्पन्न र्वलको आधारमा भौ.न13-
2077/3/28 बाट उक्त रकम भकु्तानी ददएको देर्खदा म.ुअ कर असलु गनुापने रु........... 56066.00 

 बहकु्षरेीर् पोषर् कार्ाक्रम:-  
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

49.  बहकु्षरेीर् पोषर् कार्ाक्रम:- सावाजतनक खरीद तनर्मावली 2064 को तनर्म 36(3) मा 
सावाजतनक खचाको लेखा राख्दा र्वल भपााई सर्हिको लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । पातलकाले भौ.नं 
1-20773/29 बाट  पोषर् कार्ाक्रम अन्िगाि सनुौलो हजार ददनको सतु्केरी िथा गभाविी 
मर्हलालाई र्विरर् गना खरीद गररएको तनम्न पोषर् सामतग्र खरीद गरी रु.876500.00 भकु्तानी 
ददएको छ । खरीद गरेको पोषर् सामतग्र सतु्केरी िथा गभाविी मर्हलालाई र्विरर् गरेको 
नदेर्खएको रु....... 876500.00 

 
क्र.स. र्ववरर् पररमार् मलु्र् दर रकम 

1 चना प्र्ाकेट (5 के.र्ज.) 800 प्र्ाकेट 550 440000.00 

2 ध्रू् 485 के.र्ज 900 436500.00 

जम्मा 876500.00  

 

50.  प्रतिवेदन:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को ३६(३) अनसुार तबल भरपाई सर्हिको लेखा 
राख्न ुपने उल्लेख छ । नगरपातलकाले र्स आतथाक वषामा नगरपातलका र्शक्षा र्शषाक बाट  हनमुान 
सामदुार्र्क अध्र्ार्न केन्द्रको सञ्चालन अनदुान वापि रु.595000.00 तनकाशा ददएकोमा खचा 
गरेको र्वल भपााई वा संस्थाले लेखापरीक्षर् गराएको प्रतिवेदन (२०७6-०७7) पेश गनुापने 
रु.......... 1745380.00 

51.  र्वर्वध खचा खािा:-  छोरी र्शक्षा र्शर्वल संचालन सिाहको र्स उप-महानगरपातलकाको र्वतभन्न 
वडामा तिन ददन र्शर्वल संचालन गरेको भतन भौ.नं 3-2077/3/16 बाट र्ािार्ि खचा वापि 
रु.50000.00 भकु्तानी दददा पेश भएको शे्रस्िमा पेश भएको फोटोमा  उप-महानगरपातलकाको 
हािा तभर र्शर्वर संचालन भएको देर्खएको र र्शर्वर संचालनका अन्र् कार्ा र्ववरर् िथा उपलव्धी 
पेश भएको छैन । पातलकाकै हािा तभर संचातलि र्शर्वरको कार्ाालर्का कमाचारीहरुलाई र्ािार्ाि 
खचा ददन तमल्ने नदेर्खएकोले असलु गनुापने रु....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000.00 
52.  कमाचारी कल्र्ार्कारी कोष:- स्थानीर् स्वार्त्त शासन तनर्मावली 2056 को भाग ५ मा कमाचारी 

कल्र्ार्कारी कोषमा प्रत्र्क कमाचारीको  िलवको 10% का दरले कट्टा गरी कमाचारी 
कल्र्ार्कारी कोषमा जम्मा गने व्र्वस्था छ । पातलकाले कोषकालातग कमाचारीको िलव बाट कट्टा 
गरेको देर्खएन । पातलकाले कल्र्ार्कारी कोषकालातग रकम व्र्वस्था नगरेकाले अवकाश भएका 
कमाचारीलाई संर्चि कोषवाट रकम ट्रान्सफर गरी भकु्तानी ददने गरेको पार्र्ो । कल्र्ार्कारी कोष 
बाट अवकास सरु्वधा प्राि गने कमाचारी िलव भकु्तानी दददा तनर्म अनसुार रकम कट्टा गरी कोषमा 
रकम जम्मा गने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गनुा पदाछ ।  

 संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्ाक्रम चाल ुिफा   

 र्शक्षा   

53.  र्शक्षकको अतभलेख:- र्शक्षा तनर्मावली, २०५९ को परीच्छेद ३ तनर्म १६ मा  र्जल्ला र्शक्षा 
अतधकारीको काम किाव्र् र अतधकार सम्बन्धमा व्र्वस्था छ । जसअन्िगाि  बुदँा नं. (झ) मा 
र्शक्षा सेवा आर्ोगबाट तनर्कु्ती बा बढुबाको लागी तसफारीस भई आएका र्शक्षकलाई तनर्कु्त गने, 

सामदुार्र्क िथा सरकारी तबद्यालर्मा कार्ारि र्शक्षकको नोकरी िथा अन्र् तबबरर् अतभलेख 
अद्याबतधक गरर राख्नपुने व्र्बस्था रहेको छ । कार्ाालर्ले र्शक्षकको दरबन्दी अतभलेख, काजमा 
आएका, काजमा गएका, सरुवा भई आएका िथा गएका, सेवातनबिृ भएका, तबदामा रहेका, नर्ाँ तनर्कु्त 
भएका, राहि कोटा र दरवन्दीमा कार्ारि, र्शक्षक सम्बन्धी तबबरर्, मिृक र अवकाशको र्ववरर् 
आददको बारेमा तनर्मावलीमा व्र्वस्था भए बमोर्जमको अतभलेख िर्ार गरेको देर्खएन । 
र्वद्यालर्स्िरमा संचालन हनुे कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न सहर्जकरर् परु्स्िका २०७6।७7 अनसुार 
स्थानीर् िहले हाल कार्ारि र्शक्षकको िलब भत्ता सम्बन्धी  एकीन र्ववरर् र्जल्ला र्शक्षा 
कार्ाालर्बाट प्राि गरर सोही अनसुार खचा लेख्नपुने र र्वद्यालर्बाट प्राि माग र्ववरर् अनसुार श्रोि  
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

केन्द्रहरुले चौमातसक िलव र्ववरर् िर्ार गरी तनकासा र्ववरर् िर्ार गनुापने र सोही अनसुार 
तनकासा ददनपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुारका उक्त अतभलेखहरु पेश 
नभएकोले  कार्ाालर्बाट र्वद्यालर्हरुलाई तनकासा भएको र्शक्षकहरुको िलव, पाठ्यपसु्िक,  

छारवृर्त्त लगार्ि अन्र् तनकासाको र्थाथािा र्वश्लेषर् गना सर्कएन । 
54.  र्शक्षक िलब:- र्स गाँउपालीका अन्िगाि रहेका 48 र्वद्यालर्का र्शक्षक कमाचारीलाई िलव भत्ता 

रु.265081410.00 भकु्तानी गरेको छ । र्शक्षक कमाचारीलाई िलव भत्ता भकु्तानी गदाा 
र्शक्षाक र्किाबखानाबाट िलबी प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलब खचा लेख्नपुनेमा िलवी प्रतिवेदन 
पाररि नगरार् र्वद्यालर्हरुलाई र्शक्षकहरुको िलब वापि  तनकासा ददएको पार्र्ो ।र्स आतथाक 
वषामा पातलका अन्िगाि र्वद्यालर्मा कार्ारि र्शक्षकको दवान्दी िेररज, र्शक्षक अवकास, सरुवा र 
मतृ्रू्को र्ववरर् प्राि हनु सकेन । जसबाट वास्िर्वक हनुे भन्दा बढी तनकासा ददएको छैन भनी 
एर्कन गना सर्कएन । िलबी प्रतिवेदन पाररि गराएर, अवकाश र्शक्षक, सरुवा र मतृ्रू्को अतभलेख 
अद्यावतधक गरेरमार िलब तनकासा ददनपुदाछ ।  

55.  र्वद्यालर्गि तनकासा रर्जस्टडा:-  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ४५ मा अतधकार 
प्राि अतधकारीले आर् व्र्र् ठीक र र्वश्वसतनर् रहेको िथा दोहोरो हनु ेगरर भकु्तानी भएको छैन भन्न े
कुरामा ध्र्ान ददन ुपने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले िोर्कएको ढाँचामा र्वतभन्न र्वद्यालर्लाई तनकासा 
ददएको रकमको स्पस्ट र्ववरर् खलु्ने गरर र्थाथा र्ववरर् अतभलेख राख्न ु पनेमा तनकासा अतभलेख 
राखेको छैन । जसवाट र्वद्यालर्लाई वास्िर्वक रुपमा तनकासा ददन ुपने र तनकासा ददएको रकम 
तभडान गना सर्कएन । र्वद्यालर्गि तनकासा रर्जस्टडा खािा अद्यावतधक राख्न ुपदाछ ।  

56.  शैर्क्षक व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली (EMIS):- कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका (आ.व. २०७६।७७) 
मा EMIS मा प्रर्वष्ट िथर्ाङ्कलाई सम्बर्न्धि र्वद्यालर्बाट कक्षागि र्वद्याथीहरुको र्थाथा िथर्ाङ्कसँग 
सत्र्ापन (तभडान) गरार् र्शक्षा अतधकृिबाट प्रमार्र्ि गरी सोका आधारमा र्वद्यालर्हरुलाई छारा 
छारवृत्ती र दतलि छारवृत्ती (कक्षा १-८) प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु.४००.00 का दरले, र्शक्षर् 
तसकार् सामाग्री िथा Book Corner व्र्वस्थापनका लातग कक्षा १-५ प्रति र्वद्याथी वार्षाक 
रु.१५०.00 का दरले, कक्षा ६-10 प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु.२००। का दरले, प्रति र्वद्याथी 
र्कार् लागिका आधारमा प्रारर्म्भक बाल र्वकास कक्षाका लातग प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु.500। 
का दरले, कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु.200.00 का दरले, ददवा खाजा 
बाल र्वकास कक्षा देर्ख कक्षा ५ सम्म प्रति र्वद्याथी दैतनक रु.15.00 का दरले र्वद्यालर्लाई 
अनदुान ददने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले EMIS मा प्रर्वष्ट िथर्ाङ्कलाई कक्षागि र्वद्याथीहरुको र्थाथा 
िथर्ाङ्कसँग सत्र्ापन गरेको पार्एन । जसले गदाा वास्िर्वक र्वद्याथी संख्र्ाभन्दा बढी तनकासा 
गएको छैन भन्न सक्ने आधार भएन ।  

57.  ददवा खाजा:- र्शक्षा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका २०७६।७७ को बदुा नं ७ मा स्थातनर् 
िहहरुले र्वद्यातथाको ददवा खाजा कार्ाक्रमका लातग र्वद्यालर्लाई अनदुान उपलव्ध गराउदा खाजा 
व्र्वस्था प्रवन्ध तमलाउनपुने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले ददवाखाजा उपलव्ध गराईएका 
र्वद्यालर्को र्वद्याथी दैतनक हार्जरी परु्स्िका (परीक्षामा सामेल भएको ददन समेि) को प्रतितलर्प 
र्वद्यालर्का प्रधानाध्र्ापक र र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिका अध्र्क्षबाट प्रमार्र्ि गराई स्थातनर् 
िहमा संकलन गरी संख्र्ा एर्कन भए पश्चाि मार पातलकाले चौमातसक रुपमा अनदुान उपलव्ध 
गराउनपुने व्र्वस्था छ । र्स आतथाक वषामा पातलका मािहिका 48 र्वद्यालर्लाई 
रु.15079683.00 तनकासा ददएको छ । र्वद्याथीको संख्र्ा, हार्जरी भएको ददन र र्वद्याथीलाई 
खाजा खवुाएको सतुनर्श्चि हनुे प्रमार् पेश गरेको छैन । प्रमार् पेश गरी खचा सतुनर्श्चि गनुापने 
रु........... 15079683.00 

 
भौचर तमति र्वद्याथी संख्र्ा ददन तनकासका रकम  
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

12-2077/8/20 7782 75 (श्रावर्-मंतसर) 8754750.00 

127-2077/3/19 उल्लेख नगररएको उल्लेख नगररएको 5809023.00 

148-2077/3/30 उल्लेख नगररएको उल्लेख नगररएको 515910.00 

जम्मा 15079683.00  
58.  तनशलु्क पाठ्यपसु्िक:- भौ.नं. 103-२०७7।02।18 मा नगरपातलका अन्िगािका 48 

र्वद्यालर्हरुलाई दोस्रो चौमातसकमा तनकासा ददन ुपने तनाःशलु्क पाठ्यपसु्िक वापिको ७५ प्रतिशि 
रकम रु.7602000.00 जेष्ठ मर्हनामा मार तनकासा गरेको पार्र्ो । र्वद्यालर् क्षेर र्वकास 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका २०७6।०७7 मा र्वद्याथीले शैर्क्षक सरमा पाठ्यपसु्िक पाए 
नपाएको अनगुमन स्थानीर् िहले गनुापने व्र्वस्था छ । र्स वषा १  देर्ख १० कक्षा सम्मका  
र्वद्याथीहरुलाई तनाःशलु्क पाठ्यपसु्िक वापि रु.7602000.00 खचा लेखेकोमा र्वद्यथीले 
पाठ्यपसु्िक प्राि गरेको भरपाई पेश भर्को छैन । सो सम्वन्धमा  स्थानीर् िहबाट अनगुमन 
गरेको पार्एन । अनगुमन नभएकोले सम्बर्न्धि र्वद्याथीले पाठ्यपसु्िकको उपर्ोग गरे नगरेको 
सम्बन्धमा एर्कन गना सर्कने अनगुमन गरी प्रतिवेदन ददन ेव्र्वस्था हनुपुदाछ ।  

59.  छारवरृ्त्ताः- सामदुार्र्क र्वद्यालर्का आधारभिु िथा माध्र्ातमक िहमा अध्र्र्नरि र्वद्याथीहरुका 
लातग  ददर्ने र्वपन्न लर्क्षि र तसमान्िकृि लगार्िका छारवृत्ती समर्मा तनकाशा माग नगरेकोले 
र्वद्यालर्हरु माफा ि र्वद्याथीमा र्विरर् हनु सकेको छैन ।र्सरी प्रदान गरेको रकमको सम्वन्धमा 
अनदुान प्राि र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिले स्थानीर् िहको तनदेशन एवम ्आधारहरुलाई ध्र्ानमा 
राखी र्शक्षक, र्शक्षक अतभभावक संघ समेिको सहभातगिमा र्वद्यालर्मा उपलव्ध अनदुान (छारवृर्त्त) 
मध्रे्बाट र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिले थप आधारहरु िर् गरी छारवृर्त्त पाउने छारछाराहरुको 
नामावली सर्हिको र्ववरर् अद्यावतधक गनुापने व्र्वस्था छ । र्स र्कतसमको छारवृति शैर्क्षक सर 
२०७6 मा भनाा भएका र्वद्याथीहरुले मार पाउने व्र्वस्था छ । छारवृत्ती र्विरर् गरीएका 
र्वद्याथीको नामावली र र्विरर्को भरपाई कार्ाालर्मा पेश नभएकोले भौ.नं. 151-
२०७7।03।30 बाट अनदुान उपलव्ध गराएको रकम के कति दतलि, अपाङ्ग, छारा र छारलाई 
उपलव्र गराएको हो एर्कन गना सर्कएन । छारवृत्ती र्विरर्को अनगुमन गरी प्रतिवेदन िर्ार 
नभएकोले तनदेर्शकाले िोकेको मापदण्ड पगेुका र्वद्यातथाहरुले छारवृत्ती प्राि गरे नगरेको एर्कन हनु 
नसकेको रु.......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4920000.00 

60.  नमनुा र्वद्यालर्:- नमनुा र्वद्यालर्को गरुुर्ोजना अनरुुप शैर्क्षक सधुारकालातग र्वज्ञन प्रर्ोगशाला, ICT 

Lab, E-resources र अंग्रजेी र्वज्ञान एवं गर्र्ि र्वषर्का र्कट्स लगार्िकालातग र्वद्यालर्ले पेशश 
गरेको गरुुर्ोजना अनरुुप तनम्नानसुार र्वद्यालर्लाई भौ.नं 147-2077/3/30 बाट 
रु.7520000.00 तनकासा ददएको छ । सम्झौिा अनसुार काम गरे नगरेको तनर्तमि अनगुमन 
गरी प्रगति प्रतिवेद िर्ार गरी र्शक्षा िथा मानव श्रोि र्वकास केन्द्रमा पठाउनपुनेमा प्रगति प्रतिवेदन 
िर्ार गरेको देर्खएन । पातलकाले अनगुमन गरी सम्झौिा अनसुार काम भए-नभएको सतुनर्श्चि हनुे 
प्रमार् पेश गनुापने रु.......... 17520000.00 

 
भौचर तमति र्वद्यालर् तनकासा रकम 

147-2077/3/30 र्ाज्ञवल्र्क सस्कृि मा.र्व. 8760000.00 

147-2077/3/30 गोगल प्रसाद मा.र्व. 8760000.00 

जम्मा 17520000.00 

  
61.  ओभरहेड भकु्तानी- सावार्जक दररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 12(४) संग सम्वर्न्धि अनसुरु्च 

1(क) मा परामसा सेवामा ओभरहेड लागि भकु्तानी ददन नतमल्ने व्र्वस्था छ ।नगरपालीकाले तमर 
धनषुा जनकपरुलाई कार्ाक्रम संचालन बापि तनम्न भौचरबाट भकु्तानी दददा ओभरहेड लागि समेि 
भकु्तानी ददएको छ । ओभरहेड लागिको भकु्तानी रकम असलु गनुापने रु........ 153891.77 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

 
भौचर नं जम्मा भकु्तातन रकम ओभरहेड रकम 

17-2076/9/1 733805.00 37398.00 

87-2077/2/8 106907.00 54763.00 

115-2077/3/8 950472.00 25233.77 

139-2077/3/26 1372566.00 36497.00 

जम्मा 153891.77   

62.  प्रतिवेदन:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को ३६(३) अनसुार तबल भरपाई सर्हिको लेखा 
राख्न ु पने उल्लेख छ । नगरपातलकाले र्स आतथाक वषामा देहार्का मदसाालाई सञ्चालन अनदुान 
वापि रु.3615000.00 तनकाशा गरेकोमा मदसाा र्शक्षक, व्र्वस्थापन िथा मसलन्द लगार्ि खचा 
गरेको र्वलभपााई वा संस्थाको लेखापरीक्षर् भएको प्रतिवेदन (२०७6-०७7) पेश गनुापने रु.... 

 

 

 

3615000.00 

 
क्र.स. र्ववरर् अनदुान रकम 
1. मदरसा अल फारुक एकेडेमी, जमानपरु 16 241000.00 
2. मदरसा दारुल उलमु अिए मसु्िाफा जनकपरु-23 241000.00 

3. दारुल उलमु मदरसा गलुसेन रेजा जनकपरु-23 241000.00 

4. मका जदुाराजतिस सरु्न्नर् मदसाा जनकपरु-8 241000.00 

5. मदरसा नरुी फैजलु कुरान वेंगा र्शवपरु-19 241000.00 

6. मदसाा फैजलु र्स्लाम दार्मी वसर्हर्ा 241000.00 

7 मदसाा नरुर्ह जैशलु ओलमु जनकपरु-16 241000.00 

8 जातमर्ा मददनिलु ओलमु जनकपरु -4 241000.00 

9 मदसाा रजर्वर् तमसवाहलु व्रकि महवुा-3 241000.00 

10 खाजा गरीव नवाज देवपरु रुपैटा 241000.00 

11 मदसाा हर्न्फर्ा गरीव नवाज वसर्हर्ा 241000.00 

12 अलजामे अिलु हनर्फर्ािलु जनकपरु-6 241000.00 

13 दारुल उलमु फैजाने मददना जनकपरु-16 241000.00 

14 मदसाा मजहरे र्स्लाम जनकपरु-23 241000.00 

15 दारुल उलमु नरुी वरकािी 241000.00 

जम्मा 3615000.00   

 स्वास्थर् िफा   
63.  िलवी प्रतिवेदन: स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा 

७ ख १ अनसुार  कुनै पतन कमाचारीको िलर्व प्रतिवेदन  सम्वन्धीि र्जल्लाको कोष िथा लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्बाट  पाररि गराई िलब खवुाउने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै दफा ७ ख२ अनसुार 
िलवी प्रतिवेदन पाररि नगराई िलब खवुाएमा र्स्िो िलब खवुाउने पदातधकारीवाट असलु गराउन ु
पने प्रावधान छ । र्स उप-महानगर मािहि रहेका 10 स्वास्थर् चौर्क र 1 संस्थागि र्क्लतनक 
गरी 11 स्वास्थर् केन्द्रमा  कार्ारि 65 जना कमाचारीकालातग िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी िलव 
भत्ता वापि रु.30635475.00 भकु्तानी ददएको छ । तनर्मानसुार प्रतिवेदन पाररि नगराई खचा 
लेखेको देर्खएको हुँदा बढी ग्रडे भकु्तानी भएको छैन भन्न सर्कएन । अिाः िलबी प्रतिवेदन पाररि 
गरेरमार िलब खचा लेख्नपुदाछ ।  

64.  तनशलु्क औषधी  र्विरर्:- पातलकाले र्स वषा सशाि अनदुानबाट रु.2507666.00 मलु्र्को 
औषधी िथा स्वास्थर् उपकरर् 2077।3।31 मा खररदगरर स्टोर दार्खला गरी आम्दानी वाधेको 
देर्खन्छ । र्वतभन्न 7२ प्रकारका औषधीहरु तनशलु्क र्विरर् गने नेपाल सरकारको नीतिलाई 
कार्ाान्वर्न गनाको लातग पातलकाले समर्मै औषधी खररद गरेको देर्खदैन । खररद भएका औषधीको 
माग अनसुार उपलव्धिा, र्विरर्, उपर्ोगको अवस्था र मौज्दाि (म्र्ाद सर्कएको,  कम म्र्ाद भएको  
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 
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औषधी) को र्स्थति सम्वन्धमा आवश्र्क र्ववरर् प्राि हनु नसकेकोले खचा र र्सको उपर्ोतगिाको 
र्थाथािा र्वश्लषेर् गना सर्कएन । पातलकाले खररद गररएको औषतधमा तन:शलु्क र्विरर् गररने छाप 
लगाएको पाईएन । खरीद गरेको औषतध सम्वर्न्धि स्वास्थर् चौर्कहरुलाई हस्िान्िरर् गरी स्वास्थर् 
चौर्कले र्जर्न्स खािामा आम्दातन वातध नागररकलाई तनशलु्क र्विरर् गरेको सतुनर्श्चि गररनपुदाछ । 

65.  र्क्लतनक संचालन:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को ३६(३) अनसुार तबल भरपाई 
सर्हिको लेखा राख्न ुपने उल्लेख छ । पातलकाले खोप िथा गाँउ-घर र्क्लतनक संचालन गना  भौ.नं 
154-2077/3/31 बाट उमेश कुमार रार्लाई रु.336000.00 भकु्तानी ददएको छ । खोप 
कार्ाक्रम िथा र्क्लतनक संचालन गरेको परु्ष्ट हनुे र्वल भरपाई प्रमार् कागजाि संलग्न छैन । खोप 
िथा र्क्लतनक कार्ाक्रम संचालन भएको प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु............ 

 

 

 

336000.00 

 संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्ाक्रम पुंजीगि िफा   
66.  नमनुा र्वद्यलर् सधुार:- नमनुा र्वद्यालर् सधुार गरुर्ोजना कार्ाक्रमको लातग संर्घर् सशिा पंूजीगि 

र्शपाकबाट भौतिक तनमाार्का लातग गोगल प्रसाद नमनुा माध्र्तमक र्वद्यालर्को लातग 
रु.1,00,00,000.00 र र्ज्ञवल्क्र् सस्कृि  माध्र्तमक र्वद्यालर्को लातग रु.1,00,00,000 
तनकासा भएको छ । 2076/11/20 मा दवैुले उपभोक्ता सतमति माफा ि 2077/3/15 सम्म 
तनमाार् कार्ा सम्पन्न गने गरी सम्झौिा गरेको देर्खर्ो । र्वद्यालर् कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका 
अनसुार प्रथम र्कस्िा स्वरुप 30 प्रतिशि, र वाँकी कार्ासम्पन्न कामको आधारमा  दोश्रो र्कस्िा 
50 र िेश्रो िथा अर्न्िम र्कस्िा 20 प्रतिशि तनकासा ददने व्र्वस्था छ । भौ.नं 9-
2077/1/31 बाट गोगल प्रसाद नमनुा माध्र्तमक र्वद्यालर्लाई रु.2998944.00 र भौ.नं 
10-2077/1/31 बाट र्ज्ञवल्क्र् संस्कृि माध्र्तमक र्वद्यालर्लाई रु.2998944.00 प्रथम 
र्कस्िा तनकासा ददएको देर्खन्छ । आषाढ 15 सम्म तनमाार् कार्ासम्पन्न गरर सक्नपुनेमा  तनमाार् 
कार्ा सम्पन्न नगरेकै अवस्थामा थप 50 प्रतिशि रकम आषाढ 22 मा गोगल प्रसाद नमनुा 
माध्र्तमक र्वद्यालर्लाई रु.5156999.00 र र्ज्ञवल्क्र् संस्कृि माध्र्तमक र्वद्यालर्लाई 
रु.4995050.00 तनकासा ददएको छ । 

            गोगल प्रसाद नमनुा माध्र्तमकले दोश्रो र्कस्िा लगेको 5 ददनमै अथााि 
2077/3/26 मा रु.8155943.00 बरावरको कार्ासम्पन्न, र्वल भरपाई पेश गरी र्हसाव 
फरफारक गरेको छ भने र्ज्ञवल्क्र् संस्कृि माध्र्तमक र्वद्यालर्ले 2077/7/21 मा 
रु.7993994.00 वरावरको कार्ासम्पन्न, र्वल भरपाई पेश गरी र्हसाव फरफारक गरेको छ । 
लागि अनमुान एवं सम्झौिा अनसुार 100% कार्ासम्पन्न गनुापनेमा  पातलकावाट कार्ा प्रगतिको 
अनगुमन नगरी 80 प्रतिशि रकम तनकासा ददएको र वाँकी 20% रकम तनकासा नभएकै अवस्थामा 
80 प्रतिशि रकम बाट भएको तनमाार् कार्ाको कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन बनाई तनमाार् र्ोजना 
फरफारक गरेको देर्खर्ो । र्सवाट स्वीकृि लागि अनमुान अनसुार काम भएको छ भन्न सक्न े
आधार भएन । र्सरी तनर्ममा भएको व्र्वस्था र्वपररि तनकासा ददने, संझौिा अनसुार परुा काम 
नहदैु र्ोजना फरफारक गने पदातधकारी एवं र्वद्यालर्लाई पातलकाले अनगुमन गरी काम नगरेको 
पाईएमा आवश्र्क कावााही समेि गनुा पदाछ ।                                                

67.  र्वद्यालर् भौतिक पूवााधार तनमाार्:- स्थानीर् र प्रदेश िहमा सशिा अनदुान एवं र्शक्षा र्वकास िथा 
समन्वर् र्कार्बाट कार्ाान्वर्न हनुे कार्ाक्रमसँग सम्बर्न्धि "कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका, आ व 
०७६।७७ को र्क्रर्ाकलाप नं ११.१.२.१ मा प्रत्रे्क स्थानीर् िहले र्वद्यालर् भौतिक पूवााधार 
कार्ाक्रमहरु कार्ाान्वर्न गदाा सम्पूर्ा तनमाार् कार्ा नेपाल रार्िर् भवन संर्हिा, २०६० अनसुार गनुा 
गराउन ु पने, स्थानीर् िह अन्िरगिका र्वद्यालर्मा हनुे भौतिक तनमाार्का कार्ाहरु स्थानीर् िहले 
आफ्नो प्रार्वतधक माफा ि सपुरीवेक्षर् गराउने र कार्ासम्पादन प्रतिवेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । 

तनदेर्शका अनसुार दईु कोठे नर्ाँ कक्षाकोठा सर्हि फतनाचर तनमाार् (ल्र्ाब र लार्बेर्री समेि)  
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गनुापने उल्लेख भएकोमा कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदनमा फतनाचर व्र्वस्था भएको पार्एन । तनदेर्शका 
अनसुार प्रति कोठा 8 लाख का दरले सवै रकम भकु्तानी हदुा  भवन तनमाार् गरेिापतन फतनाचर 
तनमाार् गरेको नदेर्खदा सोही रकमबाट फतनाचर जडान भएको सतुनर्श्चि हनुे प्रमार् पेश गनुापने 
देर्खन्छ । 

 
भौ.नं./तमति र्वद्यालर्को नाम कार्ाक्रम कार्ासम्पन्न रकम 

28-2077/3/29 श्री कर्न्टर झा नमनुा मा.र्व चार कोठे भवन 3199137.00 

19-2077/3/4 श्री माध्र्तमक र्वद्यालर् वसर्वर्ट्ट चार कोठे भवन 3188565.00 

26-2077/3/29 श्री रार्िर् माध्र्तमक र्वद्यालर् रुपैठा छ कोठे भवन 4799050.00 
जम्मा 11186752.00  

 

68.  वास सर्हिको शौचालर् तनमाार्:- "कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका, आ.व ०७६।७७ को 
र्क्रर्ाकलाप नं ११.१.२.१ मा वास सर्हिको सौचालर् तनमाार् गदाा र्शक्षा िथा मानव श्रोि र्वकास 
केन्द्रवाट स्वीकृि भएको ड्रईङ तडजाईन अनसुार तनमाार् गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले तनम्न 
र्वद्यालर्लाई शौचालर् तनमाार्को स्वीकृि ड्रर्ङ तडजाईन िर्ार नगरी रु.2100000.00 अनदुान 
भकु्तानी गरेकोले कार्ार्वतधले िोकेको मापदण्ड अनसुारनै तनमाार् भएको छ भन्न नसर्कएको रु..... 2084472.00 

 भौ.नं./तमति र्वद्यालर्को नाम कार्ाक्रम रकम 
20-2077/3/4 श्री जनिा माध्र्ातमक र्वद्यालर् वास सर्हिको सौचालर् 

तनमाार् 

684472.00 

31-
2077/3/30 

श्री गोगल प्रसाद नमनुा मा.र्व वास सर्हिको सौचालर् 
तनमाार् 

700000.00 

34-
2077/3/30 

शंकर आधारभिु र्वद्यालर् वास सर्हिको सौचालर् 
तनमाार् 

700000.00 

जम्मा 2084472.00  
 

69.  िराई मधेश समदृद्ब कार्ाक्रम:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म २२ मा 
आर्ोजनाको प्रतिफल समेि र्वचार गरी र्ोजना छनौट गने र सो अनसुार सम्पन्न हनुे गरी बजेट 
व्र्वस्था गनुापदाछ ।पातलकाले तनमाार्ातधन श्री राम जानकी भगवान कुम्हार कट्टी सेवा सतमति संग 
भवन तनमाार् गना रु.3888867.12 को लागि अनमुान स्वीकृि गदाा अर्घल्लो वषाका तनमाार्ातधन 
आर्ोजनाहरुको लगि िथा नार्प र्किाव नराखेको कारर् तनमाार् पवुा भवन कुन अवस्थामा तथर्ो र 
र्ो वषा कति काम गना वाँकी तथर्ो एर्कन भएन । तनमाार्ातधन आर्ोजनाको लगि िथा नार्प 
र्किाव नरार्खएको कारर् र्स आ.ब.मा ददएको भकु्तानी को काम अर्घल्लो वषा भएको काम संग 
ओभर ल्र्ार्पङ भएको छैन भन्नेमा सतुनर्श्चि हनु सर्कएन ।  

69.1.  सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97(10) बमोर्जम उपभोक्ता सतमतिले समर्मा 
सम्झौिा बमोर्जमको काम सम्पन्न गना नसक्ने भएमा सो कुराको सचुना सावाजतनक तनकार्लाई 
ददनपुने र सावाजतनक तनकार्ले सो सम्बन्धमा आवश्र्क जाँच गरी सो सतमतिसँग भएको सम्झौिा 
िोडी बाँकी काम ऐन र र्स तनर्मावली बमोर्जम गराउनपुने व्र्वस्था रहेको छ । तमति 
2077/2/30 सम्ममा कार्ा सम्पन्न गनेगरी तमति 2076/9/8 मा श्री राम जानकी भगवान 
कुम्हार कट्टी सेवा सतमति भवन तनमाार् उपभोक्ता सतमतिलाई कार्ाादेश ददएकोमा तमति 
2077/2/10 मा  रु.1283326.00 पेश्की ददएको देर्खर्ो । प्रथम पटक ददएको पेश्की 
फर्छ्योट गरेरमार दोस्रो पेश्की ददनपुनेमा फर्छ्यौट नगरी पनु: 2077/2/25 मा 
रु.1283326.00 दोश्रो पटक पेश्की ददएको छ ।  सतमतिले िोर्कएको म्र्ाद तभर कार्ासम्पन्न 
नगरर 2077/3/15 सम्म म्र्ाद थप गरी ददएकोमा आषाढ मसान्ि सम्म पतन भवनको कार्ा 
सम्पन्न भएको देर्खएन। िोर्कएको समर्मा कार्ासम्पन्न गना नसक्ने उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा 
रद्द गरी ऐन िथा तनर्मावलीको व्र्स्था अनरुुप कावाार्ह गनुापनेमा गराउनपुनेमा तनर्मावलीको 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

व्र्वस्था र्वपररि उपभोक्ता सतमतिसँग म्र्ाद थप ददई पेश्की मातथ पेश्की ददनेकार्ा अतनर्तमि 
देर्खएकोले उक्त कार्ा सम्पन्न गराई पेश्की फर्छ्यौट गनुापने देर्खएको रु.............. 

 

2566652.00 
70.  फरक र्शषाकमा दार्खला:- सावाजतनक खरीद तनर्मावली 2064 को तनर्म 36(8) मा सावाजतनक 

खचाको तनकासा दददा ऋि पगेु नपगेुको चेक जाँच गरेर मार भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले श्री माध्र्तमक र्वद्यालर् वसर्वट्टीलाई चार कोठे भवन तनमाार्को अर्न्िम र्कस्िा भकु्तानी 
दददा भौ.न.19-2077/3/4 बाट भकु्तानी ददएको प्रथम र्कस्िा रु.1010326.00 कट्टा नगरी  
कार्ासम्पन्न रु.3188565.00 बरावर रकम नै भौ.नं 0-2077/3/29 बाट भकु्तानी ददएकोमा 
उक्त रकम पातलकाले र्फिाा ल्र्ाई आन्िरीक आम्दातनमा दार्खला गरेको पाईर्ो । उक्त रकम 
संर्घर् सशिा िफा को भएकोले संर्घर् संर्चि कोषमा दार्खला गनुापने रु.......... 1010326.00 

 सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम  

71.  सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम:- सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन िफा  24 वटा वडका वषाभरीको र 
वडा 19 को पर्हलो र दोश्रो चौमातसक मार गरी 25 वडाको अपाङ्ग भत्ता आंर्शक संख्र्ाको र 
दतलि वालवातलका सवैको गदै र वाँकी सवैको 21 वटा बैंक माफा ि लाभग्रार्हको खािामा भत्ता 
रकम जम्मा गना जम्मा रु.229699000.00 तनकासा ददएको छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका 
व्र्होरा तनम्न छन ्:  

71.1.  सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७५ को दफा ३३ मा आगामी आतथाक वषामा 
भत्ता प्राि गनेहरुको र्ववरर् सम्बर्न्धि वडा सतमतिहरुको तसफाररशका आधारमा स्थातनर् िहको 
सभामा पेश गनुापने, स्थातनर् िहले संचालन गरेको कार्ाक्रमको चौमातसक वा वार्षाक रुपमा सतमक्षा 
गदाा सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रममा भएको तनकासा िथा खचाको पतन सतमक्षा गनुापने, सामार्जक सरुक्षा 
भत्ता प्राि गने लाभग्राहीहरुको नाम नामेसी सम्बर्न्धि स्थातनर् िहको वेभसार्टमा राख्नपुने व्र्वस्था 
गरेकोमा नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्ले उल्लेर्खि व्र्वस्था पररपालना गरेको पार्एन । पातलका 
बाट तनकासा गरीएको  भत्ता  र्थाथापरक छ भन्न सर्कएन ।  

71.2.  सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध 2075 को दफा 25 मा बैंकले लाभग्रार्हको खािामा 
रकम जम्मा भएको स्पस्ट देर्खने गरी लाभग्राहीको नाम, बैंक खािा नम्वर र जम्मा भएको रकम 
सर्हिको र्ववरर् अनसुरु्च – 13 बमोर्जमको चौमातसक रुपमा सम्वर्न्धि स्थानीर् िहलाई र्वद्यतुिर् 
माध्र्मवाट पठाउनपुनेछ र र्सै र्ववरर्लाई रकम र्विरर् भएको भरपाई मातनने उल्लेख छ । 
पातलकाले सामार्जक सरुक्षा र्शषाकबाट लाभग्रार्हको खािामा रकम भकु्तानी गना र्वतभन्न 21 बैंकलाई 
प्रथम चौमातसकमा रु.72716800.00, दोश्रो चौमातसकमा रु.72424800.00 र िेश्रो 
चौमातसकमा रु.66939200.00 गरी रु.212080800.00 तनकासा ददएकोमा वैंकवाट सेवा 
ग्रार्हको खािामा रकम जम्मा गरी बाँकी रहेको रकम र्फिाा भतन रु.689726.81 र्फिाा गरेको  
छ । बैंकले लाभग्राहीको खािामा रकम जम्मा भएको र्वस्ििृ र्ववरर् पातलकामा पठाएको छैन ।  
पातलकाले बैंकवाट लाभग्रार्हको खािामा रकम जम्मा गरेको र्वस्ििृ र्ववरर् माग गरी र्फिाा रकम 
एर्कन गनुापदाछ ।  

71.3.  पातलकाका 25 वटै वडाका अपाङ्ग भएका लाभग्राहीको भत्ता आंर्शक बैंक बाट र आंर्शक पेश्की 
माफा ि र सवै दतलि वालवालीकाको भत्ता र्विरर्को लातग वडा नं 1 देर्ख 16 सम्मकालातग 
सामार्जक सरुक्षा साखाका ना.स ुसतुनल कुमार झा र 17 देर्ख 25 वडा का लातग सम्वर्न्धि वडा 
सर्चवको नाममा पेश्की ददएको देर्खर्ो । र्सरी ददएको पेश्की रकम रु.17618200.00 मध्रे् 
लेखापरीक्षर्को समर् सम्म रु.1625200.00 मार फर्छ्यौट भई रु.15993000.00 
समवर्न्धि कमाचारीको नाममा पेश्की बाँकी रहेको देर्खर्ो । अपाङ्गिा भत्ता र्विरर् गदाा आंर्शक 
बैंकबाट र आंर्शक कमाचारीवाट र्विरर् गदाा एउटै व्र्र्क्तको नाममा दोहोरो तनकासा भएको छैन 
भन्न सक्न ेआधार भएन ।बैंकको पूर्ा पहचु भएको अवस्थामा पेश्की तलई कमाचारी माफा ि भत्ता 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

र्विरर् गनुापने आधार देर्खदैन । आतथाक वषा सर्कएपतछको दोश्रो चौमातसक सम्म पतन पेश्की 
फर्छ्यौट नगरेकोमा पातलकाले आवश्र्क छानर्वन गरी पेश्की फर्छ्यौट गनुापने रु............ 

 

15993000.00 
 

क्र.स. कमाचारीको नाम रकम 

1. ना.स.ु सतुनल कुमार झा 2963200.00 

2. ना.स.ु शरद लाभ 566400.00 

3. ना.स.ु सरु्शल तगरी 4769800.00 

4. ना.स.ु मदन महिो 879200.00 

5. वडा सर्चव नर्वन कुमार तमश्र 1046000.00 

6. वडा सर्चव राम चन्द्र र्ादव 1574000.00 

7. वडा सर्चव जैसी लाल मण्डल 733200.00 

8. वडा सर्चव अरवन्द कुमार मण्डल 1270800.00 

9. वडा सर्चव संजर् महिो 1111200.00 

10. सरोज कुमार र्ादव 1079200.00 

जम्मा 15993000   

71.4.  सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को दफा १२ मा मतृ्रू् भएमा, बसारँ् सरी 
गएमा, एकल वा र्वद्यवा मर्हलाले र्ववाह गरेमा, बालबातलकाको हकमा पाँच बषा पूरा भएमा, 
नवीकरर् नगरेमा, एक आतथाक बषाको कुन ै पतन र्कस्िा रकम नबझेुमा बा बैंक माफा ि र्विरर् 
भएकोमा लगािार एक बषासम्म खािा तनर्ष्कृर् भएमा वा अर्ोग्र् व्र्र्क्तले भत्ता प्राि गरेको प्रमार्र्ि 
भएमा त्र्स्िा लाभग्राहीको नाम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको मूल अतभलेखबाट कट्टा गनुापने िथा लगि 
कट्टा गररएको व्र्होरा अतभलेखमा स्पष्ट जनाई सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको वडाका सर्चब वा तनजले 
िोकेको र्जम्मेवार पदातधकारीले प्रमार्ीि गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपालीकाले आतथाक वषा 
2076-077 मा सरुुमा 10222 लाभग्रार्ह संख्र्ा रहेकोमा 429 जना नर्वकरर्वाट थप भएको 
र 618 जना लगि कट्टा भई वषाान्िमा 10033 जना लाभग्राही संख्र्ा कार्म भएको र्ववरर् पेश 
गरेको छ ।  

71.5.  अनगुमन िथा सपुररवेक्षर्:- सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध २०७५ को दफा २८ 
अनसुार प्रत्र्क कार्ाालर्ले सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् कार्ाक्रमको तनर्तमि अनगुमन, मलु्र्ाङकन 
िथा सपुररवेक्षर् गना एक स्थातनर् स्िरको अनगुमन िथा सपुरीवेक्षर् सतमति गठन गरर तनदेर्शका 
बमोर्जम अनगुमन मलु्र्ाङन गरर भत्ता र्विरर्लाई व्र्वर्स्थि गनुापनेमा सतमतिनै गठन नगरेकोले 
तनदेर्शाका अनसुारको सतमति गठन गरर र्क्रर्ातसल हनुपुने देर्खन्छ ।  

 आन्िरीक आर्  

72.  आन्िरीक आर् िफा  अनमुान: पातलकाले आफ्नो लक्षर् अनसुार आर् आजान गना पहल गनुा पदाछ । 
लक्ष्र्को िलुनामा 47% मार आम्दानी गरेको छ । आर्का श्रोि वृर्र्द् गरी राजश्व बढाउन ुपदाछ 
। 

 

 
क्र.स. र्शषाक अनमुान प्रािी 
1. एर्ककृि सम्पर्त्त कर 30000000.00 21404671.28 

2. घर बहाल कर 10000000.00 16424904.51 

3. नक्सा पास दस्िरु 27500000.00 11733572.91 

4. अन्र् आन्िरीक आर् कर, शलु्क, दस्िरु 117265000.00 37424732.25 

5. अन्र् आर् 0 9151890.72 
जम्मा 184765000.00 96139771.67  

 

72.1.  र्स वषा पातलकाले प्रक्षेपर् गरेका तनम्नानसुार र्शषाकमा राजश्व संकलन शनु्र् गरेको देर्खर्ो । 
प्रक्षेपर् अनसुार राजश्व अशलुी सनु्र् देर्खन ुउपर्ुाक्त देर्खएन । प्रक्षेपर् अनसुार राजश्व संकलन गरी 
आर् प्रर्ाली मजविु बनाउनपुदाछ ।  

 
क्र.स. र्शषाक बार्षाक अनमुान  
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

1 सवारी साधन कर 1000000.00 

2 मनोरन्जन कर 100000.00 

3 पार्का ङ्ग शलु्क 50000.00  
72.2.  पातलका र माछा पोखरी ठेक्का सकार गने ठेकेदार र्वच भएको 5 वषे सम्झौिा अनसुार पोखरीको 

2076-77 को र्कस्िा आतथाक वषाको सरुुमै दार्खला गनुापने व्र्वस्था भएकोमा आतथाक वषाको 
अन्त्र् सम्म पतन दार्खला गरेको देर्खएन । समर्मा र्कस्िा दार्खला नगने ठेकेदार वाट सरकारी 
वाँकी सरह रकम असलु गनुापने रु...... 5923586.00 

 
क्र.स. आर्को नाम ठेकदारको नाम बाकँी रकम 

1. ओमाईन पोखरी ए.एण्ड.ए र्वल्डसा 261000.00 

2. चभना पोखरी राम प्रकास मरु्खर्ा 150000.00 

3. मनहरपरु पोखरी स्माटा प्वाईन्ट 278554.00 

4. उसराही पोखरी स्माटा प्वाईन्ट 555555.00 

5. नोचा पोखरी  बज्वा कृर्ष सहकारी 530600.00 

6. नमनुा पोखरी साह मेतडकल हल 601123.00 

7. परुन्दाहा पोखरी र्शव कोल्ड स्टोर 207000.00 

8. हतथर्ाही पोखरी रार्जव र्वल्डसा 125000.00 

9. डवरा पोखरी न्रू् प्रमे टे्रडसा 45000.00 

10. धोर्वर्ानी पोखरी स्माटा प्वाईन्ट 1135554.00 

11. लादो पोखरी रेमन र्वल्डसा 502200.00 

12. पैनर्पवी पोखरी मां सि कन्र्ा तनमाार् सेवा 802000.00 

13. सहोरना पोखरी राजकुमारी सहनी 255000.00 

14. बलथारा पोखरी राजकुमारी सहनी 475000.00 

जम्मा 5923586.00  
 

72.3.  पातलका तभर रहेका र्वतभन्न पोखरी मध्रे् चौरी डवरा पोखरी, सबु्बाजी पोखरी, र्चिही पोखरी, 
तसंहगरर्हर्ा पोखरी, नवकी पोखरी, भैरव स्थान पोखरी, सकुलाईन पोखरी, टेरबर्हर्ा वनखि पोखरी, 
चभच्चा पोखरी, रोर्र्ाही पोखरी, खिा पोखरी, खिा पोखरी ने.सरकार, मटकोवाा पोखरी, बेला 
लवकी पोखरी र िेतलर्ा (साह)ु पोखरी गरी 15 माछा पोखरी ठेक्का लगाएको पाईएन । समर्मै 
पोखरी ठेक्का नलगाउदा ठुलो राजश्व गमु्न गएको छ । र्स्िा पोखरी ठेक्का लगाई आन्िरीक आर् 
वृदद्ब गनुापदाछ ।  

72.4.  स्थातनर् सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 59 मा नगरपातलकाले वहाल र्वटौरी कर उठाउन 
पाउने व्र्वस्था छ । र्स वषा नरपातलकाले आफ्नो क्षेर तभर पने  र्वतभन्न ठाउको हाट बजार क्षेर, 
होतडङ्ग बोडा आदद बाट कुन ै पतन राजश्व असलु गरेको छैन । र्वद्यमान हाट बजारहरुलाई अझ 
ब्र्वर्स्थि बनाउदै लैजान ुपदाछ साथै नगरपातलका तभर के कति सावाजतनक जग्गा, गदुठ जग्गाहरु 
रहेको छ त्र्सको उपर्ोगको अवस्था के छ सो को एर्ककृि लगि संकलन गरी करको दार्रामा 
ल्र्ाउन ुपने देर्खन्छ ।  

72.5.  स्थातनर् सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 58 मा नगरपातलकाले आफ्नो कार्ाक्षेर तभर रहेका 
र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनपुने व्र्वस्था रहेको छ नगरपातलकाले र्ो वषा 
व्र्वसार् रर्जिेशन दस्िरु संकलन गरेको देर्खएन । नगरपातलकाले व्र्वसार् दिाा र नर्वकरर् िथा 
व्र्वसार् दिाा नभएका व्र्वसार्हरुको अनगुमन गरेको पाईएन । नगरपातलकाले स्थातनर् सरकार 
संचालन ऐन 2074 को दफा 58 को अतधकार प्रर्ोग गरी सवैलाई करको दार्रामा ल्र्ाई राजश्व 
वृर्र्द् गनुापने देर्खन्छ ।  

72.6.  र्स नगरपातलकाले र्वगि वषामा खररद गरेको र हाल सञ्चालनमा रहेको ब्र्ाक हो रोलर-1, 
स्काभेटर-4, र्ट्रफर-18 र याक्टर-11 वटा रहेको र्ववरर् प्राि भएकोमा र्स वषा स्काभेटर, 
रोलर िथा र्ट्रपर र याक्टर मेर्शन भाडामा सञ्चालन गना ददए बापिको आम्दानी खलु्ने र्ववरर्  
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

िर्ार गरेको छैन । गि र्वगिमा के कति आम्दानी, खचा र बक्र्ौिा रहेको हो सो को र्हसाव 
समेि रहेको छैन । मेर्शन सञ्चालन गनालाई स्पष्ट कार्ार्वधी बनाएर, कार्ाालर् प्रर्ोजन वा व्र्र्क्तगि 
प्रर्ोजन खलुाएर मार सञ्चालन गनुा पने सो गरेको पाईएन । मेर्शनको चालक, सहर्ोगी र 
र्न्धनबापि के कति खचा भएको छ एथाथा अतभलेख छैन । आन्िररक काममा प्रर्ोग भएकोमा 
बाहेक उपकरर्को उर्चि प्रर्ोग गरी भाडा आम्दानीको र्हसाब पारदर्शा हनुपुदाछ । 

 धरौटी िफा :  

73.  धरौटी आम्दानी:- कार्ाालर्वाट प्राि र्ववरर् अनसुार गि र्वगिको अ.ल्र्ा रु.83066134.04 र 
चाल ुआतथाक वषाको आम्दानी रु.21828890.00 गरी जम्मा रु.1048955024.04 धरौटी 
आम्दानी जनाएको छ । सो सम्वन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुा छन:्  

73.1.  पातलकाले पेश गरेको धरौर्टको आतथाक र्ववरर् अनसुार र्स आतथाक वषामा रु.43405624.00 
धरौटी र्फिाा गरेको र्ववरर् पेश गरेकोमा शे्रस्िा अनसुार रु.42936824.00 धरौटी र्फिाा गरेको 
देर्खन्छ । आ.र्व र शे्रस्िा अनसुार फरक देर्खएको सम्वन्धमा र्हसाव एर्कन गरी धरौटी खािामा 
आम्दानी वाध्नपुने रु............. 468800.00 

73.2.  बैंक स्टेटमेन्टको अधारमा र्स आतथाक वषामा प्राि धरौटी रु.21828890.00 उल्लेख गरेको 
देर्खन्छ । कार्ाालर्ले प्राि धरौटीको गोश्वारा भौचर उठाई धरौटी खािा िर्ार गरेको छैन । 
जसवाट प्राि धरौटी कस्को हो एर्कन हनु सक्ने अवस्था छैन । धरौटीको व्र्र्क्तगि र्ववरर् िर्ार 
गरी सार्वकको धरौटी र र्स वषाको धरौटीको अतभलेख अद्यावतधक गनुापने रु...... 

 

21828890.00 
73.3.  गि र्वगि देर्खनै धरौटीको व्र्र्क्तगि र्ववरर् राख्न े गरेको छैन । र्स वषा र्फिाा गरेको जम्मा 

रु.42936824.00 सम्वर्न्धि व्र्र्क्तको धरौटी हो भतन सतुनर्श्चि हनुे आधार भएन । व्र्र्क्तगि 
र्ववरर् नरार्ख धरौटी र्फिाा गदाा र्फिाा रकम दोहोरो पना जानसक्ने हदुा व्र्र्क्तगि धरौटी खािा 
िर्ार गरेर मार धरौर्ट र्फिाा ददनपुदाछ ।  

 कोतभड – 19 िफा   

74.  कोतभड-19 सम्बन्धी खचा- नगरपातलकाबाट प्राि र्ववरर् अनसुार 2077 आषाढ सम्म कोतभड 
रोकथाम, व्र्वस्थापन एवं तनर्न्रर् कार्ामा तनम्नानसुार खचा भएको उल्लेख  देर्खन्छ:- 

 

 
आर् व्र्र् 

तस.नं व्र्होरा रकम तस.नं व्र्होरा रकम 

१ गि आ.व.को अल्र्ा 8800000.00 १ राहाि र्विरर् खचा 14616450.00 

२ प्रदेश कोतभड कोषबाट 2000000.00 २ बाढी र्पतडि राहाि र्विरर् 98000.00 

3 र्वतभन्न दािाहरुबाट 572010.00 ३ प्रतिघर रु.300को दरले राहाि 5006700.00 

4 प्रकोप कोष खािाको ट्रान्सफर 2546314.00 ४ औषतध/मेतडकल सामान खररद 2870539.00 

5 नगरपातलकाको बजेटबाट 20000000.00 ५ दाउरा र्विरर् 186450.00 

 
 

 6 प्रचार प्रसार 228200.00 

 
  7 क्वारेर्न्टन/होर्ल्डङ्ग सेन्टरको खचा 6891559.00 

 
  8 राहाि ढुवानी 441054.00 

 
  9 मौज्दाि बाकँी 3339392.00 

 
  10 साट्न बाकँी चेक 239980.00 

 जम्मा 33,918,324.00  जम्मा 33,918,324.00 

 र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा र्सप्रकार छन:्-  
74.1.  पातलकाले खाद्य व्र्वस्था िथा व्र्ापार कम्पनी तल. लहानलाई 1200 र्क्वन्टल चामल उपलब्ध 

गराउन 2076/11/24 मा अनरुोध गरेकोमा उक्त कम्पनीको चामल तलन लहान गएको टोतलले 
स्थलगि रुपमा चामलको अवलोकन गदाा परुानो स्टक रहेको र केही चामल घनु, र्करा लागेको 
देर्खन आएकोले र्विरर् गररने सामानको गरु्स्िरमा प्रश्न उठ्न ेभएकोले उक्त कम्पनीसँग खररद गना 
नहनुे प्रतिवेदन 2077/1/2 मा ददए पश्चाि पातलकाले बजारबाट खररद गना 3 ददने सचुना 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

2076/12/28 मा प्रकाशन गरेको र स्थानीर् िहमा सचुना टाँस गनाको लातग र्जल्ला समन्वर् 
सतमति, कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्, मालपोि कार्ाालर् र र्जल्ला प्रशासन कार्ाालर्लाई 
अनरुोध गरेकोमा उर्ल्लर्खि कार्ाालर्हरुले सचुनाको अर्न्िम म्र्ाद 2077/12/30 मा मार पर 
बझेुको देर्खएबाट सचुना टाँस और्चत्र्परु्ा देर्खएन । 

74.1.1.  प्रथम पटक सचुना प्रकाशन गदाा कुनै पतन सप्लार्साबाट आवेदन नपरेका कारर् पनु १ ददने सचुना 
2077/1/2 गिे प्रकाशन गरेकोमा िपर्शल बमोर्जमका सप्लार्साबाट िपर्शल बमोर्जमका 
सामानहरुलाई 1/1 वटा मार सप्लार्साको प्रस्िाव परेकोमा सवैलाई छनौट गरी 2077/1/3 मा 
सम्झौिा गरी िपर्शल बमोर्जमले सामान खररद गरेको देर्खन्छ । एउटाले एउटा सामानको मार 
दर पेश गनुाको कारर् स्पष्ट हनु आएन । 

 

 
तस.नं सामानको नाम सप्लार्सा पररमार् दर रकम प्र्ाकेज संख्र्ा 
1 ननु साल्ट टे्रतडङ्ग 18000 के.जी 18.50 333000.00 18000 
2 खाने िेल बागमति आर्ल र्न्डर्िज 18000 तल. 157.50 2835000.00 18000 
3 सावनु साह जेनेरल स्टोसा 36000 थान 15 540000.00 18000 

4 चामल 

स्वस्िीक खाद्य उद्योग 106500 के.जी 42 4473000.00 

17315 तगरधारी खाद्य उद्योग 112605 के.जी 42 4729410.00 

तगिाञ्जली सेलर रार्स तमल 50175 के.जी 42 2107350.00 

  जम्मा   15,017,760.00  
 

74.1.2.  तगिाञ्जली सेलर रार्स तमलबाट 40620 के.जी चामल खररद गना 2077/1/6 मा सम्झौिा 
गरेको भएिापतन उक्त सप्लार्साले दईु चरर्मा गरी 50175 के.र्ज.चामल पठाएको देर्खन्छ । सो 
वापिको भकु्तानी भौ.नं 39-2077/1/29 बाट रु.1036350.25 र भौ.नं 91-2077/3/8 
बाट रु.1071000.00 समेि रु.2107350.00 भकु्तानी गरेकोमा पर्हलो चरर्मा पठाएको 
चामल मध्रे् 9555 के.र्ज. वषाािको पानीले र्वतग्रएको िथा उपभोग गना नतमल्ने भनी 
2077/1/7 को परबाट पतछ र्हसाव कट्टा गने गरी र्फिाा पठाएको देर्खन्छ । िर पतछल्लो 
चामलको भकु्तानी गदाा र्हसाव कट्टा नगरेकोले अग्रतम कर कर्ट्टपतछको रकम असलु गनुापने 
रु......... 395290.35 

74.1.3.  खररद चामल र िेलको गरु्स्िरमा प्रश्न उदठ 2077/1/16 मा खाद्य प्रर्वतध िथा गरु् तनर्न्रर् 
कार्ाालर्लाई नमनुा परीक्षर् गना अनरुोध गरेकोमा 2077/1/17 मा उक्त नमनुा उपभोगको 
लातग मापदण्डको पररतधतभर रहेको भनी पर पठाएको देर्खन्छ । 

 

74.2.  माला कलर र्प्रर्न्टङ्ग प्रसेलाई भौ.नं 75-2077/2/23 बाट पचाा पम्पलेट छपाईको 
रु.96168.00 भकु्तानी गरेकोमा पनु भौ.नं 76-2077/2/23 बाट समेि रु.96168.00 
भकु्तानी भएकोले दोहोरो भकु्तानी भएको रकम असलु गनुापने रु....... 

 

 

96168.00 

74.3. पातलकाले कोरोना भार्रस संक्रमर्बाट प्रभार्वि लर्क्षि समहु पर्हचान िथा राहि र्विरर् सतमतिद्वारा 
पर्हचान गररएका 25 वडाका 16689 पररवारलाई राहि र्विरर् गना प्रति पररवार चामल १5 
केर्ज, ननु 1 के.जी., खाने िेल 1 तल., र सावनु 2 गोटाको प्र्ाकेज बनार् र्वतभन्न सप्लार्साबाट 
चामल 17315 प्र्ाकेज र अन्र् सामान 18000 प्र्ाकेज रु.1,46,16,450.00 मा खररद 
गरी िपर्शल बमोर्जमले र्विरर् गरेको छ । 25 वडामा र्विरर् गरेको प्र्ाकेजको र्ववरर् र्स 
प्रकार रहेको छ । र्विरर् सम्वन्धमा देर्खएका व्र्होरा र्स प्रकार छन:  

 

 
वडा नं प्र्ाकेज वडा नं प्र्ाकेज वडा नं प्र्ाकेज 

1 418 11 589 21 1200 

2 315 12 615 22 556 

3 270 13 758 23 555 

4 1029 14 615 24 750 

5 147 15 454 25 576 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

6 588 16 541 जम्मा 16689 
7 1235 17 941   
8 754 18 612   
9 452 19 1279   
10 299 20 1141    

74.3.1.  व्र्र्क्तहरुलाई र्विरर् गरी बचि हनु गएको राहाि सामाग्री मध्रे् नगरपातलकाले चामल 3650 
के.र्ज., िेल 297 तल., ननु 125 के.र्ज. र सावनु 280 थान अन्र् संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको 
छ । र्सबाट समेि बचि हनु गएको िपर्शल बमोर्जमको सामान पातलकामै मौज्दाि रहेको 
देर्खन्छ । आवश्र्किा पहीिान नगरी खरीद गरीएका कारर् सामान बाँकी रहन गएको देर्खन्छ । 
उक्त सामान र्वतग्रन नददन उर्चि व्र्वस्था गनुापने देर्खएको रु....... 458,066.00 

 
सामानको नाम खररद पररमार् र्विरर् पररमार् मौज्दाि दर रकम 

चामल 259725 253980 5745 42 241290.00 
ननु 18000 16814 1186 18.5 21941.00 
सावनु 36000 33658 2342 15 35130.00 
िेल 18000 16986 1014 157.50 159705.00 

जम्मा     458,066.00  

 

 एकीकृि सहरी र्वकास आर्ोजना, जनकपरु उप-महानगरपातलका (ADB) िफा :-  

75.  पररचर्:- एर्शर्ाली र्वकास बैंक, नेपाल सरकार, जनकपरु उपमहानगरपातलका, नगर र्वकास 
कोषको लागि साझेदारीमा संचातलि एकीकृि सहरी र्वकास आर्ोजना (Integrated urban 

Development Project- IUDP) ले जनकपरु उपमहानगरपातलका तभरका र्वतभन्न सडकहरु र्वस्िार 
िथा ममाि गने कार्ा गदै आएको छ । उक्त आर्ोजनाको र्स आ.व.2076/77 को आर् व्र्र् 
र्ववरर् र्स प्रकार रहेको छ । 

 

 
आर् व्र्र् 

तस.नं आर् र्शषाक रकम तस.नं व्र्र् र्शषाक रकम 
१ गि वषाको अल्र्ा 34725673.11 १ चाल ुखचा (कार्ाालर् संचालन) 3200790.00 
 र्स वषाको आर्  २ Public Works 124379161.00 

२ नेपाल सरकार चाल ुतनकासा 795262.86 ३ Capital Research Consultancy 

(DSC) 6683367.00 

३ नेपाल सरकार पजुीगि तनकासा 28501800.00  जम्मा खचा 134,263,318.00 
४ ADB Grant चाल ुतनकासा 2134737.14 ४ गि आ.व.को चेक र्ो वषा सार्टएको 4175969.00 
५ ADB Grant पजुीगि तनकासा 31462700.00 ५ अर्न्िम मौज्दाि 103268386.11 
६ ADB Loan पजुीगि 49087500.00    
७ नगरपातलका चाल ुतनकासा 28584924.00    
८ नगर र्वकास कोष तनकासा 66415076.00    
 जम्मा 241,707,673.11  जम्मा 241,707,673.11 

 

75.1.  नगरपातलकाको साथसाथै आर्ोजनाको समेि आ.व.2075/76 को अर्न्िम लेखापररक्षर् हनु 
नसकेको कारर् गि वषाको मौज्दाि रकम आर्ोजनाले पेश गरेको रु.34725673.11 लाई नै 
आधार मातनएको छ । 

 

75.2.  आर्ोजनाले पेश गरेको शे्रस्िा अनसुार रु.103268386.11 मौज्दाि रहेकोमा बैंक अनसुार 
रु.68416386.11 रहेको देर्खन्छ । 2076/9/11 मा तनकासा प्राि भएको 
रु.34852000.00 आर्ोजनाको बैंक खािामा दार्खला नगरी नगरपातलकाको संर्चि कोष 
खािामा दार्खला गरी मौज्दाि रहेबाट सोही रकम बरावरको बैंक घर्ट देर्खन गएको छ । 

 

76.  आर्ोजनाको लागि:- आर्ोजनाले जनकपरु उप-महानगरपातलका तभरका र्वतभन्न सडकहरु र्वस्िार 
सर्हि तनमाार् सधुार एवं ममािको लातग ZIEC-शमाा जे.तभ. (603799163) सँग ठेक्का नं 
IUDP/DR/JNK/ICB-01 बाट 2018 Feb 21 (2074 फागनु 9) मा कार्ासम्पन्न गने गरी सन ्2015 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

dec 23 (2072 पषु 8) मा म.ुअ.क. समेि रु.98,81,56,638.13 मा सम्झौिा भएिापतन 
पटक पटक देहार्बमोर्जमले भेररर्सन आदेश जारी गरी आर्ोजनाको कुल लागि म.ुअ.क. समेि 
रु.1,23,50,32,834.92 पगेुको देर्खन्छ । जनु सरुु सम्झौिाको लागि भन्दा 24.98% ले 
बढी हनु आउँदछ । प्रथम भेररर्सन आदेश बाट 20 mm dia 6kg/cm2 pipes रु.17721600.00 
र दोश्रो भेररर्सन आदेशबाट providing and spraying of track coat रु.7973249.20 नर्ाँ 
आर्टम थप गरेको देर्खन्छ । 

 तस.नं र्ववरर् 

भेररर्सन आदेश 
जारी तमति भेररर्सन रकम जम्मा लागि म.ुअ.क. 

समेि 
१ शरुु सम्झौिा -  988156638.13 
२ प्रथम भेररर्सन आदेश 2018 june 4 32495622.60 1020652260.73 
३ दोश्रो भेररर्सन आदेश 2018 oct. 24 138163886.56 1158816147.29 
४ िेश्रो भेररर्सन आदेश 2019 oct 22 76216687.63 1235032834.92 
 जम्मा  246,876,196.79  

 

 

 

 

 

 

 

 

77.  आर्ोजनाको हालसम्मको खचा:- तनमाार् व्र्वसार्र्ले पेश गरेको र्वलको आधारमा आ.व. 
2076/77 मा 20 औ र्वल देखी 23 औ र्वल सम्म 4 वटा अन्िररम र्वल बाट मलु्र् 
समार्ोजन सर्हि रु.12,43,79,161.28 भकु्तानी भएको र सो समेि तनमाार् व्र्वसार्र्लाई 23 
औ र्वलसम्म रु.1,38,14,04,000.74 भकु्तानी भई 2019 nov 30 मा आर्ोजना सम्पन्न भएको 
देर्खन्छ । र्ो वषा भकु्तानी भएको र्वलको म.ुअ.क. सर्हिको रकम र मलु्र् समार्ोजन 
देहार्बमोर्जम रहेको छ ।  

 

 तस.नं गो.भौ.नं/तमति IPC 

No. र्वजक रकम मलु्र् समार्ोजन रकम जम्मा भकु्तानी हालसम्मको भकु्तानी 
१ 31-2076/7/7 20 27164960.34 6287433.09 33452393.43 1290477232.60 
२ 63-2076/9/15 21 33064640.73 6822025.46 39886666.19 1330363898.80 
३  22 39730467.34 8344302.58 48074769.92 1378438668.72 
४ 83-2076/9/15 23 2190817.75 774513.99 2965331.74 1381404000.74 
 जम्मा  102,150,886.16 22,228,275.12 124379161.28  

 

77.1.  गो.भौ.नं 83-2076/9/15 बाट २३ औ रतनङ्ग र्वल भकु्तानी गदाा मलु्र् समार्ोजन गदाा भ्र्ाट 
बाहेक को रकममा रु.4,41,816.32 भकु्तानी गनुापनेमा रु.685410.61 भकु्तानी गरेकोले बढी 
भकु्तानी भएको रु.243594.29 को म.ुअ.क. सर्हिको रकम असलु गनुापने रु......... 

 

 

 

 

 

275261.55 

78.  र्हसाव तमलान नभएको:- आर्ोजनाले IPC नं 21 को भकु्तानी गदाा मलु्र् समार्ोजन वापि 
रु.60,37,190.68 म.ुअ.क. बाहेक भकु्तानी गरी २१ औ र्वजक सम्मको मलु्र्समार्ोजन 
रु.127731586.86 भकु्तानी गररसकेकोमा र्वजक नं 22 र 23 को भकु्तानी गदाा अद्यावतधक 
मलु्र् समार्ोजन रु.127731586.86 राख्नपुनेमा रु.121694393.18 राखेबाट अद्यावतधक 
मलु्र् समार्ोजन रकममा फरक पना गएको रु.1,51,66,328.06 (म.ुअ.क. सर्हि) को एकीन 
गनुापने रु....... 15166328.06 

79.  50% म.ुअ.क. कट्टा नगरी भकु्तानी:- IPC No.21 भौ.नं 63-2076/9/15 बाट 
रु.39886667.00 भकु्तानी गदाा म.ुअ.क. वापि रु.4588731.51 भकु्तानी गरेकोमा उक्त 
रकमको 50% ले हनुे रु.2294365.00 कट्टा गरी भकु्तानी गनुापनेमा रु.1924253.00 मार 
कट्टा गरी भकु्तानी गरेकोले तनर्मानसुार घर्ट कर्ट्ट भएको रकमको समार्ोजन पेश गनुापने रु..... 370112.75 

80.  मलु्र् समार्ोजन:- सन ्2015 तडसेम्बर 23 मा भएको ठेक्का सम्झौिा अनसुार आर्ोजना सम्पन्न 
गनुापना म्र्ाद 2018 Feb 21 सम्म रहेको र उक्त अवतधको अर्न्िम मलु्र् समार्ोजन Factor 0.121 
हनुे देर्खन्छ । िि ्पश्चाि ठेक्काको म्र्ाद पटक पटक गरी 2019 nov 30 सम्म थप गरेकोमा म्र्ाद 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

थप भएको अवतधको मलु्र् समार्ोजन कसरी गर्ना गने स्पष्ट गरेको छैन । म्र्ाद थप भएको 
अवतधको मलु्र् समार्ोजन गर्ना गदाा सरुु सम्झौिाको अर्न्िम म्र्ादको Factor लाई र्फ्रज गरी 
सोही अनसुार ददनपुनेमा र्वजक बनेको समर्को Factor ले भकु्तानी गरेबाट र्ो आतथाक वषा सम्ममा 
थप व्र्र्भार पना गएको रु...........  

 

47298298.91 

 

तस.नं IPC 

No. 
Period 

covered 

PS/LS बाहेकको 
adjusted amount 

शरुु 
म्र्ादको 
Factor 

भकु्तानी 
भएको 

Factor 
बढी भकु्तानी 

1 13 Apr.2018 77,576,028.29 0.121 0.133 930,912.34 
2 14 May.2018 56,503,700.98 0.121 0.168 2,655,673.95 
3 15 Sep.2018 75,958,064.13 0.121 0.196 5,696,854.81 
4 16 Oct.2018 39,239,435.49 0.121 0.210 3,492,309.76 
5 17 Nov.2018 78,244,709.67 0.121 0.221 7,824,470.97 
6 18 Dec.2018 37,554,347.18 0.121 0.214 3,492,554.29 
7 19 Feb.2019 105,408,521.08 0.121 0.209 9,275,949.86 
8 20 Mar.2019 21,580,270.90 0.121 0.217 2,071,706.01 
9 21 Apr.2019 29,168,088.51 0.121 0.215 2,741,800.32 
10 22 Nov.2019 32,403,927.92 0.121 0.228 3,467,220.29 
11 23 Nov.2019 1,938,776.77 0.121 0.228 207,449.11 
 जम्मा 555,575,870.92   41,856,901.69 
 vat 13% 72,224,863.22   5,441,397.22 
 कुल जम्मा 627,800,734.14   47,298,298.91  

80.1.  मा आर्ोजनाले तनमाार् व्र्वसार्र्लाई मलु्र् समार्ोजन भकु्तानी गदाा पेश्की र General Item कट्टा 
गरेर मार भकु्तानी गनुापनेमा गि र्वगि वषाको पेश्की समेिमा मलु्र् समार्ोजन गर्ना गरेको देर्खर्ो 
। General Item कट्टा नगरी िपर्शल बमोर्जमले र्ो वषा भकु्तानी गरेकोले उक्त रकम असलु गनुापने 
रु....... 82817.04 

 तस.नं IPC 

No. 
Period 

covered 
General Item amount 

भकु्तानी भएको 
Factor 

बढी भकु्तानी 

1 20 Mar.2019 Quararly report 
preparation 

174172.00 0.217 37795.32 

2 21 Apr.2019 Quararly report 
preparation 

126700.00 0.215 27240.50 

3 22 Nov.2019 Quararly report 
preparation 

36200.00 0.228 8253.60 

 जम्मा  337,072.00  73,289.42 

 vat 13%   
 9527.62 

 कुल जम्मा   
 82817.04  

80.2.  प्रथम भेररर्सन आदेश 2018 june 4 बाट 200 mm dia 6kg/cm2 pipes रु.17721600.00 र दोश्रो 
भेररर्सन आदेश 2018 oct. 24 बाट providing and spraying of track coat रु.7973249.20 नर्ा ँ
थप गरेको आर्टमको मलु्र् समार्ोजन ददँदा भेररर्सन आदेश जारी हनुभुन्दा 49 ददन अगाडी 
(सम्झौिाको बुँदा नं 13.8 मा उल्लेख) को सचुकाङ्कलाई आधार मान्नुपने उल्लेख भएकोमा सरुु 
सम्झौिाको सचुकांकलाई नै आधार मानेको छ । जसअनसुार प्रथम भेररर्सन आदेशबाट थप भएको 
आर्टमलाई 13 औ र्वजक (2018 अर्प्रल) को मलु्र् समार्ोजन सचुक 1.133 र दोश्रो 
भेररर्सन आदेशबाट थप भएको आर्टमलाई 15 औ र्वजक (2018 सेप्टेम्बर) को सचुक  
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

1.196 आधार मान्नुपनेमा सरुु सचुक 1.010 आधार मानेबाट आधार सचुकमा फरक पना गएको 
क्रमश: 0.123 र 0.186 ले 23 औ र्वजक सम्म बढी भकु्तानी हनु गएको सम्बन्धमा 
आर्ोजनाले एकीन गरी बढी भकु्तानी भएको मलु्र् समार्ोजन असलु गनुापने देर्खन्छ । 

80.3.  आर्ोजनाले 14 औ र्वजक (2018 मे) देखी हाल 23 औ र्वजक सम्म 
रु.10,02,83,635.70 मलु्र् समार्ोजन भकु्तानी गदाा रािबैंकको  Provisional Index लाई आधार 
तलई भकु्तानी गरेको छ । आर्ोजना समाि भएको अवस्थामा उक्त अवतधको मलु्र् समार्ोजन 
वास्िर्वक सचुकाङ्क अनसुार एकीन गनुापने देर्खन्छ ।  

81.  खचा व्र्होने स्रोि:- आर्ोजनाको र्स आतथाक वषामा प्राि भएको िपर्शल बमोर्जम रकम खचा भई 
ADBg grant, नेपाल सरकार र नगरपातलका कोष िफा  बचि हनु गएको रु.5,13,12,953.05 
र्फिाा दार्खला गनुापना देर्खन्छ । आर्ोजना समाि भईसकेको र गि आतथाक वषाको समेि र्हसाव 
तमलान गना बाँकी रहेकोले र्हसाव तमलान गरी बाँकी रहन जाने रकम एकीन गरी र्फिाा गनुापना 
देर्खएको रु......... 51312953.05 

 प्राति 

  ADB श्रोि नेपाल सरकार नगर र्वकास कोष ज.उ.म.नगरपातलका जम्मा 

ग्रान्ट चाल ुप्राति   2,134,737.14     795,262.86  
  28,584,924.00    

31,514,924.00  
ग्रान्ट पजुीगि तनकासा  31,462,700.00  28,501,800.00        59,964,500.00  

ऋर् तनकासा     49,087,500.00  
   66,415,076.00  

  
 

115,502,576.00  

जम्मा 
 

82,684,93
7.14  

 
29,29
7,062.

86  

  
66,41
5,076.

00  

 
28,58
4,924.

00  

 
206,98
2,000.0

0  
खचा 

चाल ुखचा 51% ADB 19% नेपाल सरकार नगर र्वकास कोष 30% 
ज.उ.म.नगरपातलका कुल खचा 

रकम      1,632,402.90         608,150.10           960,237.00      3,200,790.00  

Public Works 55% ADB 25% नेपाल सरकार 15% नगर र्वकास 
कोष 

5% 
ज.उ.म.नगरपातलका 

  

रकम     68,408,538.55      31,094,790.25        18,656,874.15       6,218,958.05   124,379,161.00  
Capital Research 
Consultancy (DSC) 

80% ADB 20% नेपाल सरकार       

रकम 

     
5,346,
693.6

0  

     
1,336,
673.4

0  

    
    

6,683,3
67.00  

जम्मा खचा  
75,387,635.05  

 
33,039,613.75  

  
18,656,874.15  

  
7,179,195.05  

 
134,263,318.00  

बचि 
  

7,297,302.09  
  

(3,742,550.89) 
  

47,758,201.85  
 

21,405,728.95  
  

72,718,682.00   
81.1.  आर्ोजनामा नगर र्वकास कोषले पजुीगि खचाको 15% ऋर् सहर्ोग गने गरी सम्झौिा भएकोमा 

र्ो वषा रु.66,415,076.00 प्राि भएको देर्खन्छ । गि र्वगि सम्म कति ऋर् प्राि भर्ो 
अतभलेख अद्यावतधक गरेको छैन । कुल परु्जगि खचा रु.12,43,79,161.00 को १५% ले हनु े
रु.1,86,56,874.15 खचा भई रु.4,77,58,204.85 बचि देर्खन आएको छ । नगरपातलका 
माफा ि प्राि हनुे ऋर्को अतभलेख िर्ार गरी राखेको छैन । आर्ोजना तनमाार् अवतधभर ऋर् प्राि 
हनुे र तनमाार् सम्पन्न भएको तमतिले 15 वषासम्म साँवा र व्र्ाज चकु्ता गररसक्नपुने सम्झौिामा  
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उल्लेख भएकोमा ऋर् प्राति र भकु्तानीको अतभलेख िर्ार गरी नराखेबाट हालसम्म कति प्राि भर्ो 
अव कति रकम वार्षाक रुपमा साँवा र व्र्ाज वापि भकु्तान गनुापदाछ भन्ने एर्कन हनु सकेन । र्ो 
वषा कुनै पतन साँवा र व्र्ाज भकु्तानी नगरेको आर्ोजनाले जनाएको छ । ऋर्को अद्यावतधक र्हसाव 
िर्ार गनुापने देर्खन्छ ।  

82.  म्र्ाद थप:- सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 120 मा तनमाार् व्र्वसार्र्को 
र्ढलार्को कारर् म्र्ाद थप गना नसर्कने व्र्वस्था रहेको छ । त्र्स्िै तनर्म 121 बमोर्जम तनमाार् 
व्र्वसार्र्को र्ढलाईका कारर् काम समर्मै सम्पन्न हनु नसकेमा सम्झौिा रकमको 10% मा 
नबढ्ने गरी प्रतिददन सम्झौिा रकमको 0.05% का दरले पवुातनधााररि क्षतिपतुिा तलएर मार म्र्ाद 
थप गनुा सक्ने व्र्वस्था उल्लेख गरेको छ । आर्ोजनाको म्र्ाद चार पटक थप गरी आर्ोजना 
सम्पन्न गने अवतध 2018 Feb 21 बाट 2019 nov 30 सम्म (21 मर्हना) थप गरेको देर्खन्छ । 
म्र्ाद थप गदाा र्ढलाईको कारर् स्पष्ट गररएको छैन । म्र्ाद थप अवतध सरुु सम्झौिा अवतध २४ 
मर्हनाको 87.5% हनु आउँदछ । र्सरी तनमाार् व्र्वसार्र्को म्र्ाद थप गदाा परामशादािाको समेि 
म्र्ाद थप हनु गई तनमाार् व्र्वसार्र्को लातग रु.12,32,01,080.74 (म.ुअ.क समेि) र 
परामशादािालाई समेि म्र्ाद थप भएको अवतधमा मलु्र् समार्ोजन वापि भकु्तानी ददएको छ । 
परामशादािाको मलु्र् समार्ोजनको  एकीकृि र्हसाव िर्ार नगरेबाट म्र्ाद थपको अवतधमा कति 
भकु्तानी भर्ो भन्ने एकीन गना सर्कएन । जसले गदाा आर्ोजनाको लागि र समर् बढ्न गएको 
देर्खन्छ ।  

 
तस.नं र्ववरर् देखी सम्म थप भएको अवतध 

१ सरुु कार्ा अवतध 2016 feb 22 2018 feb 21 24 मर्हना 
२ प्रथप पटक म्र्ाद थप 2018 feb 22 2018 jun 30 4 मर्हना 
३ दोश्रो पटक म्र्ाद थप 2018 jun 30 2018 dec 5 5 मर्हना 
४ िेश्रो पटक म्र्ाद थप 2018 dec 5 2019 mar 29 4 मर्हना 
५ चौथो पटक म्र्ाद थप 2019 mar 29 2019 nov 30 8 मर्हना   

83.  पेश्की बाकँी- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४(३) मा पेश्की ददईएको रकम 
िोर्कएको म्र्ाद तभर फछर्ौट गनुा गराउन ुपेश्की तलने ददने दवैु थररको किाव्र् हनु ेउल्लेख छ । 
कार्ाालर्ले र्वतभन्न पदातधकारी र कमाचारीलाई ददएको पेश्की आतथाक वषाको अन्त्र् सम्म फछर्ौट 
नभई वाँकी रहेको देर्खर्ो । आर्ोजना समेि सम्मपन्न भईसकेको अवस्थामा हालसम्म फछर्ौट गना 
वाँकी रहेको पेश्की तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार असलु  फछर्ौट गनुापने देर्खएको रु.......... 969,000.00 

 
तस.नं पेश्की तलने व्र्क्ती / पदातधकारी आतथाक वषा उद्दशे्र् पेश्की बाकँी 
१ कृष्र् कुमार रार्ा 2070/71 कार्ाालर् संचालन 32000.00 

२ गरे्श प्रसाद र्ादव 2074/75 कार्ाालर् संचालन 250000.00 

३ नतसम धोर्व 2074/75 कार्ाालर् संचालन 5000.00 

४ हनमुान उपभोक्ता सतमति जनकपरु-12 2074/75  682000.00 

 जम्मा 969,000.00   
84.  कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन िथा आर्ोजना हस्िान्िरर्:- सम्झौिा अनसुार आर्ोजना सम्पन्न भएको तमतिले 

13 मर्हना सम्म ररु्ट सच्र्ाउने अवतध रहेकोमा उक्त अवतध समाति भर्सकेपश्चाि संचालन, 
ममािसंभार र रेखदेख गने र्जम्मेवारीसर्हि आर्ोजना नगरपातलकामा हस्िान्िरर् गनुापनेमा 
लेखापरीक्षर् अवतधसम्म आर्ोजना सम्पन्न भएको 17 मर्हना पगु्दा समेि हस्िान्िरर् भएको देर्खदैन 
। ररु्ट सच्र्ाउने अवतध समाि भर्सकेपश्चाि सम्बर्न्धि तनमाार् व्र्वसार्र्ले समेि आर्ोजनाको 
र्जम्मा नतलने हुँदा उक्त तनमाार् कार्ाको अर्वलम्व हस्िान्िरर् र फरफारक गनुापने देर्खन्छ । 
 

      तनमाार् व्र्वसार्र्ले 23 औ रतनङ्ग र्वलसम्म रु.1,22,79,48,490.74 र मलु्र् 
समार्ोजन वापि रु.15,34,55,509.73 समेि रु.1,38,14,04,000.47 भकु्तानी भएकोमा  
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ररु्ट सच्र्ाउने अवतध समाि भर्सक्दा समेि कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएको छैन । र्स 
सम्बन्धमा आर्ोजनासँग सोधपछु गदाा DLP Period समाि भर्सकेपतछ कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन र 
हस्िान्िरर् सँगसँगै हनुे भन्ने सम्झौिा भएकोले हालसम्म पेश नभएको जनाएको छ । 

85.  र्जन्सी सामानको हस्िान्िरर्:- आर्ोजना सम्पन्न भर्सकेपश्चाि आर्ोजनाका र्जन्सी सामानहरु 
पातलकामा हस्िान्िरर् गनुापने सम्झौिा बमोर्जम चार पाङग्र ेगातड-2 थान, मोटरसार्कल-6 थान, 
ल्र्ापटप-10 थान, डेस्कटप-7 थान र र्प्रन्टर-9 थान हस्िान्िरर् गरी नगरपातलकाको र्जन्सी 
खािामा आम्दानी बाँधेको देर्खन्छ ।  

86.  खररद भएका हेतभ र्र्क्वपमेन्टको अवस्था:- तनमाार् व्र्वसार्र्सँग भएको सम्झौिाको आर्टम नं C 

अनसुार Sewer Jetting macine-1 थान रु.51,13,250.00,  Silt clesner-1 थान 
रु.30,67,950.00, Ditch cleaner-1 थान रु.30,67,950.00 र tractor-2 थान 
रु.30,67,950.00 समेि कुल रु.1,43,17,100.00 मा खररद गरेका मेर्शनहरुमध्रे् याक्टर 
बाहेक अन्र् मेर्शन दक्ष प्रार्वतधक िथा उर्चि संहारको अभावको कारर् सहज रुपमा संचालन गना 
नतसकने अवस्थामा पगेुको देर्खर्ो । सो मध्रे् तडच र्क्लनरको र्स्थति र्स प्रकार छ । 

 Fig: Ditch cleaner को अवस्था  
87.  परामशा खचा:- र्ो आर्ोजनाको लातग Soil Test- Welink- Aviyaan- Beam J/V लाई परामशादािाको 

रुपमा म.ुअ.क., प्रोतभजनल सम र कर्न्टन्जेन्सी समेि रु.7,55,76,110.00 मा 2013 july 25 मा 
सम्झौिा भएकोमा तनमाार् व्र्वसार्र्/आर्ोजनाको म्र्ाद थप सँगै परामशा िफा को समेि म्र्ाद थप 
गरी 2019 नोभेम्बर 30 सम्म परु्रर्ााएको छ । र्ो वषासम्म रु.6,41,76,856.14 
(म.ुअ.क.समेि) भकु्तानी भएकोमा र्ो वषा ३ वटा र्वजक बाट रु.43,82,140.00 र मलु्र् 
समार्ोजन रु.23,01,227.00 समेि रु.66,83,367.00 भकु्तानी भएको छ । आर्ोजनाको 
अर्न्िम म्र्ाद 2019 nov 30 सम्म रहेकोमा परामशादािालाई 2019 तडसेम्बरको समेि िलव 
रु.621500 र मलु्र् समार्ोजन रु.189756.38 समेि रु.811256.38 (म.ुअ.क.समेि) 
भकु्तानी भएकोले अर्न्िम म्र्ाद भन्दा बढी समर्को भकु्तानी  रकम असलु गनुापने रु............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

811256.38 
88.  पेश्की बाकँी- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४(३) मा पेश्की ददईएको रकम 

िोर्कएको म्र्ाद तभर फछर्ौट गनुा गराउन ुपेश्की तलने ददने दवैु थररको किाव्र् हनु ेउल्लेख छ । 
कार्ाालर्ले र्वतभन्न तनमाार् व्र्वसार्ी, पदातधकारी र कमाचारीलाई ददएको पेश्की आतथाक वषाको 
अन्त्र् सम्म फछर्ौट नभई वाँकी रहेको देर्खर्ो । नगरपातलकाले उपलब्ध गराएको एकीकृि 
र्ववरर् अनसुार गि वषा सम्मको अद्यावतधक पेश्की वाँकी र्स्थति उल्लेख गरेको छैन । चाल ुवषाको 
र्वतनर्ोजन िफा  रु.2,10,08,096.00 र कार्ासंचालन िफा  कोरोना भार्रस कोष िफा  
रु.5181700.00 समेि रु.2,61,89,804.00 पेश्की बाँकी उल्लेख गरेको छ । गि वषाको 
लेखापररक्षर् नभएको कारर् गि सम्म बाँकी रहेको पेश्की एकीन गरी फर्छ्यौट गनुा पदाछ । चाल ु
वषामा ददएको तनम्नानसुारको पेश्की फछर्ौट गना वाँकी रहेकोले तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार  
फछर्ौट गनुापने देर्खएको रु......... 26189796.00 

 शस.नं. पेश्की शलएको पेश्कीको पववरि पेश्की शलने ब्यक्ती, फिग  
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शितत वा कम्पनीको नाि रकि 

१ 

१ ०६/१६/२०७६ पविेष सरसफाई कायगक्रि (दिैं ततहार पववाह पञ्चिी िेला सिेत) उपेन्र साह १,००,००० 

२ ०७/०७/२०७६ पविेष सरसफाई कायगक्रि (दिैं ततहार पववाह पञ्चिी िेला सिेत) उपेन्र साह ४,००,००० 

३ १२/१२/२०७६ पवपवध कायगक्रि खचग नर बहादरु िर्र २०,००० 

४ १२/२९/२०७६ औषधीखररद खचग उिेि कुिार राय १०,००,००० 

५ ०१/३१/२०७७ आयुवेद सेवा कायगक्रि आिेश्वर िहासेठ ३,५०,००० 

६ ०३/१८/२०७७ भैपरी योजाना परिानन्द झा १,००,००० 

७ ०३/३१/२०७७ सभा सञ्चालन खचग राि सुन्दर दास २,२५,००० 

    2195000 
२ 

१ ११/३०/२०७६ आवासीय भवन तनिागि/खररद िार्गदेवी । जेशसका जे.भी. ० 

२ ०३/१७/२०७७ 
भानु चाैैकिा रहेकाैे नर्रपाशलकाकाैे जग्र्ािा व्यवसातयक भवन 
तनिागि । पवकोइ श्री नरशसहं जे.भी. ४४,००,००० 

३ ०३/१०/२०७७ नर्रपाशलकाकाैे प्रवेिद्वारिा िटहद र्ेट तनिागि । र्ौरी पावगती साप जे भी ३६,००,००० 

    ८०,००,००० 
     
३ 

१ ०३/२२/२०७७ िैथली भाषा र साटहत्यको लागर्-िैथली पवकास कोष िैथली पवकास काैेष १,५०,००० 

    १,५०,००० 
४ 

१ ०८/२८/२०७६ 
राधवेन्र ठाकुरको घर देखी उत्तर िन्सफिगर सम्िको सडकिा 
पप.शस.शस. तनिागि र्ने कायग 

श्री हनुिान सडक 
पप.शस.शस. ढलान 
उपभाैेक्ता सशितत 

६,५९,८६९ 

२ ११/२१/२०७६ 
उपेन्र प्रसाद हुिलता किल पररवार िोक्षद्धारको सेड तनिागि तथा 
सौन्दयगकरि कायग 

श्री उपेन्र प्रसाद हेिलता 
किल पररवार उपभोक्ता 
सशितत 

४,९४,९९१ 

३ ११/२३/२०७६ 
जाैेगर्न्र साहकाैे घर देणख दास जीकाैे घर सम्ि पाइप नाला र 
सडक पप.शस.शस. ढलान कायग 

राजदेवी उपभोक्ता सशितत ३,९५,९७२ 

४ १२/०२/२०७६ वडा शभत्र बबशभन्न ठाउुँिा खानेपानी काैे लागर् चापाकल तनिागि 
र्ंर्ा िां उपभाैेक्ता 
सशिती 

३,२९,९८७ 

५ १२/२०/२०७६ जानकी पतंजली योर् शिपवरको अधुरो भवन तनिागि 
जानी पतञ्जली उपभाैेक्ता 
सशिती १,९७,९७८ 

६ ०२/०४/२०७७ 

धताटोल देणख पष्ट्श्चि दधुिती नटद ककनारिा रहेको सििान घाट 
जाने बाटो परिे राउतको घरदेणख रिनन्दन राउतको घर हुदैँ 
सििान घाट सम्ि िाटो र ग्राभेल १ कक.शि. 

बाटाैे तनिागि उपभाैेक्ता 
सशिती जनकपुर १३ 

९८,०८४ 

७ ०२/०४/२०७७ 
िहेश्वर साहको घरदेखी पुवग बसटहया सडकसम्िको सडक पप.शस.शस. 
कायग 

दक्षक्षिकाली उपभाैेक्ता 
सशिती जनकपुरधाि ७ 

२,९६,८९५ 

८ ०२/०६/२०७७ 
ककून्ती िहराको घरदेखी अिात्य धिगिाला सम्िको सडक ििगत 
तथा नाला तनिागि कायग 

िहारानी उपभाैेक्ता 
सशिती जनकपुरधाि २१ 

२,६३,९६७ 

९ ०२/०९/२०७७ 
सहदेव साह को स शिलदेखी पूवग दक्षक्षि बनारसी देवीको घरसम्िको 
सडक पप.शस.शस. कायग 

लक्षिी िार्ग उपभोक्ता 
सशितत 

४,९४,८०२ 

१० ०२/१०/२०७७ िहेन्र शिट हाउस देणख कवडगहल जाने सडक पुरा र्ने कायग ितन िण्डप उपभोक्ता 
सशितत 

१३,१९,८३४ 

११ ०२/१०/२०७७ हाइवे देणख पष्ट्श्चि अरुि साहको घर जाने सडक तनिागि कायग सायपबत्र उपभोक्ता सशितत २,६३,९३७ 

१३ ०२/१४/२०७७ 

श्री सकल भवन कन्या िा. पव. भवन ििगत तथा 
रङरोर्न,कम्पाउण्ड वाल ििगत तथा रङर्रोर्न र चौरिा िाटो हासने 
कायग 

रुपशिनी उपभाैेक्ता 
सशिती जनकपुरधाि ११ 

२,६३,५४८ 

१४ ०२/१६/२०७७ 
ककिोरी र्ोयन्काको घर देखी रािानन्द ठाकुरको घर हुुँदै लक्षििको 
स्कुल सम्ि बाटोिा पप.शस.शस. र्ने कायग 

श्री लक्ष्िि आखाडा 
उपभोक्ता सशितत 

२,२६,०१५ 

१५ २०७७/०२/२९ 
ककून्ती िहराको घरदेखी अिात्य धिगिाला सम्िको सडक ििगत 
तथा नाला तनिागि कायग 

िहारानी उपभाैेक्ता 
सशिती जनकपुरधाि २१ 

२,६३,९६७ 

१६ २०७७/०२/२९ 
राधवेन्र ठाकुरको घर देखी उत्तर िन्सफिगर सम्िको सडकिा 
पप.शस.शस. तनिागि र्ने कायग 

श्री हनुिान सडक 
पप.शस.शस. ढलान 
उपभाैेक्ता सशितत 

६,५९,८६९ 

१८ ०३/१७/२०७७ 
बसटहया सडक देखी पष्ट्श्चि सरबररयाको घर हूुँदै अरूि ठाकुरको 
घरसम्िको सडक पप.शस.शस. कायग 

दक्षक्षिकाली उपभाैेक्ता 
सशिती जनकपुरधाि ७ 

२,९६,८९५ 

१९ ०३/२०/२०७७ िहेन्र शिट हाउस देणख कवडगहल जाने सडक पुरा र्ने कायग ितन िण्डप उपभोक्ता 
सशितत 

१३,१९,८३४ 

 जम्िा  10413095 
५ 
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कार्ाालर्:- श्री जनकपरु उप-महानगरपातलका, धनषुा ।                                     आतथाक वषा:- 2076/77 

दफा नं लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम 

१ ०८/१२/२०७६ पविेष सरसफाई कायगक्रि (दिैं ततहार पववाह पञ्चिी िेला सिेत) िो. सजरुल हक २,००,००० 

२ ११/२३/२०७६ अन्य भ्रिि खचग टदपेस साह ५०,००० 

  जम्िा  २,५०,००० 
  कुल जम्िा  21008096  

 पेश्की सलएको समतत पेश्कीको वििरण पेश्की सलने ब्यक्ती, र्मस िा कम्पनीको नाम 

रकम 

१ ३ ४ ८ 

१२/२९/२०७६ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि उिेि कुिार राय १,००,०००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि िनोज कुिार झा १,२५,४००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि राजेि ढकाल ९४,५००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि अतनल शिश्र ८१,०००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि र्  र्ा प्रसाद ििाग ३,०८,७००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि चन्देश्वर प्रसाद साह ३,७०,५००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि हरीनारायि यादव १,३५,६००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि जिुना भुजेल ८९,७००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि रािबाबु साह १,८४,५००.०० 

०२/०२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि पवजय साह ५०,०००.०० 

०१/३१/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि सरद लाभ ३६,०००.०० 

०१/२९/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि पवजयकान्त ठाकुर १,६३,८००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि र्ौरीि कर साह १,८४,५००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि िहेन्र यादव १,६२,३००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि राि चन्र यादव २,८२,३००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि पवजयकान्त ठाकुर १,७८,५००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि अरबबन्द कुिार िण्डल २,२५,०००.०० 

०२/२७/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि पवजयकान्त ठाकुर २०,०००.०० 

जम्िा  २७,९२,३००.००  
०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि प्रभाकर झा ४४,१००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि प्रिोद साह १,७६,४००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि िाधव कुिार राय २,२६,२००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि कृरि कुिार झा १,७६,७००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि देव नारायि यादव २,२७,४००.०० 

०१/३०/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि िदन िहतो १७,४००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि संजय िहतो १,३६,२००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि सुशिल गर्री १,८३,६००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि सरोज यादव ३,८३,७००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि नपवन कुिार शिश्र ३,६०,०००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि जैसी लाल िण्डल १,६६,८००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि िरद लाभ १,३०,५००.०० 

०१/१२/२०७७ पवपद व्यवस्थापन तथा राहत पवतरि कायगक्रि िदन िहतो १,५५,४००.०० 

२०७७/०२/३० पवपद व्यवस्थापन कोष िदन िहतो ५,०००.०० 

जम्िा  2389400 
कुल जम्िा  5181700   

89.  अनगुमन तनररक्षर्: गि वषाको प्रतिवेदनमा आर्ोजना कार्ाान्वर्न, सोझै खररद, तबल भरपाई, बैङ्क 
समार्ोजन, अतग्रम कर, बढी भकु्तानी, अधरुो तनमाार्, नभएको कामको भकु्तानी, कर वीजक, सवारी 
साधन खररद र ठेक्का स्वीकृति लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ार्एकोमा र्ो वषा पतन सधुार गरेको पार्एन 
। बेरुजूको व्र्होरा पनुरावृर्त्त नहनुे गरी कार्ासम्पादन गनुापने देर्खन्छ। 

 

90.  सम्पररक्षर्: स्थातनर् सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 84 मा वेरुज ुफछार्ौट गने व्र्वस्था 
रहेको छ । सोर्ह ऐनको दफा 84(2)(घ) मा वेरुज ुफर्छ्यौट गने गराउने काम किाव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा पातलकाले  सम्परीक्षर्को लातग 
अनरुोध गरेको छैन । बाँकी वेरुज ुतनर्मानसुार फर्छ्यौट गनुापदाछ  । 

 

91.  संर्चि कोष िथा वेरुजकुो र्स्थति: पातलकाको संर्चि कोषको र्ववरर्, वेरुज ुबतगाकरर् र अद्यावतधक 
वेरुजकुो र्स्थति क्रमश: अनसुचुी -१, अनसुचुी - 2 र अनसुचुी - 3 मा समावेश गररएको छ । 
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अनसूुची- 1 

स्थानीर् िह संर्चिकोष र्ववरर् 

आतथाक वषा 2076/77 

(रु.हजारमा) 

क्र.स स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षर् 

रकम 
बेरुजू 
रकम 

प्रतिशि 
गिवषाको 
र्जम्मेवारी 

आर् व्र्र् 
मौज्दाि 
बाँकी संघ िथा प्रदेश 

अनदुान 
राजस्व वाँडफाँट 

रकम 
आन्िररक 
आर् 

अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचा पूंजीगि खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

१ 
जनकपरु उप-
महानगरपातलका, धनषुा 

2783598 355772 12.78 277204 853414 244694 96140 302044 1496292 213978 237395 835933 1287306 486190 

 

 

अनसूुची- 2 

जनकपरु उप-महानगरपातलका 
बेरुजू वगीकरर् (र्वतनर्ोजन, राजश्व, धरौटी र अन्र् कारोवार) 

आतथाक वषा 2076/77 

(रु.हजारमा) 

अनसूुची- 3 
अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

आतथाक वषा 2076/77 

(रु.हजारमा) 

क्र.स स्थानीर् िह 

गि बषा 
सम्मको वाँकी 

वेरुज ु

समार्ोजन 

गि वषा 
सम्मको र्थाथा 

बेरुज ु

सं प को लातग 

अनरुोध भर् 
आएको रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

संपरीक्षर् गना 
नतमलेको रकम 

कारवाही गना 
बाँकी रकम 

गि वषासम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

५८ औ ँप्रतिवेदन 

सम्मको वाकँी 
वेरुज ु

५८ औ ँप्रतिवेदन 

सम्मको वाकँी वेरुज ु
मध्रे् पेश्की 

1 जनकपरु उपमहानगरपातलका 452203 0 452203 0 0 0 0 452203 355732 807935 45718 

 

क्र.स स्थानीर् िह 

प्रारर्म्भक बेरूज ू प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू बाँकी बेरुज ू
दफा संख्र्ा 

जम्मा 
दफा संख्र्ा 

जम्मा 
दफा संख्र्ा 

जम्मा 
असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 

सैर्द्ार्न्िक लगति सैर्द्ार्न्िक लगति सैर्द्ार्न्िक लगति 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् कागजाि 
पेश नभएको 

राजश्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 
कमाचा
री 

अन्र् जम्मा 

१ 
जनकपरु उप-
महानगरपातलका, धनषुा 

38 68 355732 0 0 0 38 68 355732 17483 70793 221738 0 0 292531 0 45718 45718 
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प्रस्तुतत सामग्री (पावरप्वाइन्ट स्लाइड) 

 



MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िव�ीय संघीयता र िव�ीय सुशासन

P >>> +977 (1) -5522004, -5521051

F >>> +977(1) - 5521521

E >>> ldta.org.np@gmail.com

W>>> www.ldta.org.np

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 

Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 

Local-Self Governance."

LDTA >>> नेपाल सरकार
स	 घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�िश�ण शुभार�भ

P >>> +977 (1) -5522004, -5521051

F >>> +977(1) - 5521521

E >>> ldta.org.np@gmail.com

W>>> www.ldta.org.np

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 

Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 

Local-Self Governance."

LDTA >>> नेपाल सरकार
स	 घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�िश�ण औपचा�रकता 

� प�रचय
� नामः
� ठेगानाः
� पदः
� काय  अनुभवः 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

साधारण उ$े%य 

� गाउँपािलका र नगरपािलका तहमा िव�ीय संघीयता तथा 

िव�ीय सुशासन �भावकारी *पमा काया +वयन गन  स�म 

ह,नेछन ्।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िनिद 0 उ$े%यह1
� 2थानीय तहको िव�ीय संघीयता काय +वयन अव2था र �भावकारी वनाउन के के गनु पछ  

आ धारभुत सुधारका प�ह1 बु6न स7नेछन ्।

� स�पि� तथा दािय8वको विग करण र स�प�ी 9याव2थापनका मह8वपण  प�ह1 बारे जानकारी 

�ा; ग�र साव जिनक स�पि� र दािय8व �ित कम चा�रह1 िज�मेवार ब+न स7नेछन ्।

� 2थानीय तहमा िवभा<य कोष स�ब+धी 9याव2था, स?चालन स�व+धमा सरकारी कारोवार 

िनद@िशकामा ग�रएको 9यव2था र ज�मा ह,नेकोष र Bा+2फर �कृयाका स�व+धमा िव2तृत 

सै$ाि+तक साथसाथ 9यावहा�रक Fान �ा; गन  स7नेछन ्।

� 2थानीय तहको काय �कृितका आ धारमा आ +त�रक िनय+Gण �णाली पिहचान र काया +वयन 

गन  स�म ह,नेछन ्।

� 2थानीय तहको काय  �कृितका आ धारमा आ +त�रक लेखापरी�ण �णाली 9यव2थापन र 

काया +वयन गन  स�म ह,नेछन ्।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िनिद 0 उ$े%यह1
� 2थानीय तहमा िव�ीय सुशासन कायम गन  आ िथ क �शासन शाखाको भुिमका लगायतका 

िवषयको अि+तम लेखापरी�ण गदा  आ िथ क �शासन शाखाको तयारी, भुिमका र अि+तम 

लेखापरी�णको स?चालन गन@ िसप िवकास ह,नेछन ्।

� 2थानीय तह िव�ीय सुशासन जोिखम मुIयाकंन काय िविध,२०७७ का मुMयमुMय 

9यव2थाह1को काया +वयनका लािग यथे0 Fान र सीप िवकास ह,नेछन ्।

� संघीयताको मम  र भावना अनु1प अ+तर सरकारी िव� सम+वयको वैधािनक आधार र अवल�वन 

ग�रएका िस$ा+त लगायत 9यवहारीक प�मा जानकारी �ा; गदN राज2व प�रचालन र साव जिनक 

िव� 9यव2थापनमा यथे0 Fान र सीप िवकास ह,नेछन ्।

� नेपालमा वैदेिशक सहायता �ाि; र प�रचालन, 2थानीय तहको �भावकारीता लगायतका 

िवषयमा थाहा पाउनुको साथै सहायताको उिचत सदुपयोगका लािग माग दश न �ा; ह,नेछन ्।

� 2थानीय तहको अि+तम लेखापरी�ण गदा  आ िथ क �शासन शाखाको तयारी, भुिमका र 

अि+तम लेखापरी�णको स?चालन गन@ सीप िवकास ह,नेछन ्।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िनिद 0 उ$े%यह1
� महालेखा परी�कबाट �ारि�भक �ितवेदनमा लेिखएका मPये मुMयमुMय सैQाि+तक, िनयिमत 

ह,ने तथा असूल उपर ह,ने बे1जूह1 फSयौट ह,ने गरी �ारि�भक �ितकृया िदन स7नेछन ्।

� महालेखा परी�कबाट अि+तम �ितवेदनमा लेिखएका मPये मुMयमुMय सैQाि+तक, िनयिमत ह,ने 

तथा असूल उपर ह,ने बे1जूह1 फSयौट लािग अनुरोध गन  स7नेछन ्।

� U0ाचार ज+य गितिविधह1बारे �0 भई य2ता काया बाट समाजमा पान@ कु�भाव र कुशासनवारे 
Fान �ा; गदN कम चारीह1मा सदाचारयुW 9यवहार कायम गदN साव जिनक सेवा �वाहमा 
2वXछता, िनYप�ता, पारदिष ता U0ाचारमुW, जनउ�रदायी र सहभािगतामुलक 9यावहार कायम 
गन  स7नेछन ्।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

अपे�ा संकलन
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�िश�णका िवषयव2तु 
� िव�ीय सघंीयताको प�रचय

� िवभा<य कोष (दािय8व) तथा स�पित विग करण र 9याMया

� िवभा<य कोषको प�रचय, कोष खाता तथा 9यव2थापन

� आ+त�रक िनय+Gण �णाली

� आ+त�रक लेखापरी�ण

� िव�ीय सशुासनको लेखाजोखा

� 2थानीय तहमा िव�ीय सशुासनका लािग जोिखम +यूिनकरण 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�िश�णका िवषयव2तु 
� नेपाल सरकार तथा �देश सरकारबाट ह,ने िव�ीय ह2ता+तरण

� वैदेिशक अनुदान,वैदेिशक ऋण तथा आ+त�रक ऋण 9यव2थापन

� अि+तम लेखापरी�ण, बे1जू तथा महालेखा परी�क काया लयको 
भूिमका

� बे1जू  फ]यौट अ^यास �थम (�ारि�भक �ितकृयाबाट) 

� बे1जू फ]यौट अ^यास ि_�ीय(अि+तम �ितवेदन उपर) 

� भ0ाचार िनय+Gण र अिMतयार दु1पयोग अनुस+धान आयोग

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�िश�ण िविध
� मि�त�क म�थन, समुह अ�यास, लघ�ुवचन, ��ो�र आिद । हरेक िदनको 

अ�तमा िदनभर छलफल भएका िवषयव�तुको सं%पेीकरण गन* ।  

� दो+ो िदन पिहलो िदन संचालन भएका गितिविधको पनुरावलोकनबाट स/ 
श1ुवात गन* ।  

� 2यवहा3रक अ�यासको लािग आव4यक फाराम अ�यास िसटह1 तयार गन* ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

समय तािलका

०७३० – ०८३० १ घ;टा िचया र ना�ता

०८३० – ०९०० ३० िम अिध=लो िदनको पनुरावलोकन

०९०० – ११०० २ घ;टा पिहलो स/

११०० – १२०० १ घ;टा िदवा भोजन िव@ाम

१२०० – १४०० २ घ;टा दो@ो स/

१४०० – १४३० ३० िम िचया िव@ाम 

१४३० – १६३० २ घ;टा त@ेो स/
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

समूह मा+यता

� समय तािलकाको पालना ........

� मोबाईल साईल�ेट मोडमा ...............

� ...................

�  

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

पूव  जानकारी

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध+यवाद

15 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िव ीय संघीयताको प रचय

P >>> +977 (1) -5522004, -5521051

F >>> +977(1) - 5521521

E >>> ldta.org.np@gmail.com

W>>> www.ldta.org.np

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 

Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 

Local-Self Governance."

LDTA >>> नेपाल सरकार
स	 घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय

147



MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
१. संघीयताको अवधारणा र संघीय संरचनामा िव ीय 

े ािधकारका िवषयमा तहगत सरकार िवचको अ तरस व ध 
बु न स े ,

२. थानीय तहमा िव ीय संघीयताको भावकारी बनाउन 
कानुनी ाव थाह  पिहचान गन,

३. सवल थानीय तह िनमाणका लािग अपनाएको राज व 
े ािधकार र साझा अिधकारको े मा बाँडफाँट स व धी 

िस ा त र ावहा रक प  जा  स े   र
४. वैदे दक ऋण र अनुदानमा थानीय तह के कसरी समेन टद ै

आएको छ सो स ब धमा ान ा  गन स े छन् ।
17 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
� ;+3Lotfsf] kl/ro
� ;+3Lotf lgdf{0fsf] tl/sf
� g]kfndf ;+3Lotf 
� ;+3Lotfsf cfofdx?
� ljQLo ;+3Lotfsf] kl/ro
� ljQLo ;+3Lotfsf d'Vo kIfx?
� ljQLo ;+3Lotf;DaGwL संवैधािनक व था
� राज व  बाँडफाटँ
� ljQLo x:tfGt/0f
� वैदेिशक अनुदान
� वैदेिशक C0f

18

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;+3Lotf lgdf{0fsf] tl/sf
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking
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21 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

g]kfndf ;+3Lotf ========
� �5�� ����
	 �F7��
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

g]kfndf ;+3Lotf ========
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23 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

g]kfndf ;+3Lotf ========

�

24

संघ दशे थानीय
कायपािलका नेपाल सरकार 

मि प रषद
दशे मि प रषद कायपािलका

व थािपका संसद दशे सभा सभा
यायपािलका सव  अदालत र 

मातहतका अदालतह
- -

� थानीय तहमा कायपािलका र सभाको अ य ता एउटै ि  

अ य / मुखले गन ।

� थानीय तहको याियक सिमित अदालतको संरचनािभ  नरहकेो ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;+3Lotfsf cfofdx?

25

राजनैितक

शासिनक

िव ीय 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ljQLo ;+3Lotfsf] kl/ro

� स घीयतामा सिंवधान र सो अ तरगतका कानुनमा ग रने िव ीय व था 
र सोको काया वयन समते िव ीय स घीयता हो । यसमा तीनै तहको 
सरकारका खच, राज व, राज व बाँडफाटँ, िव ीय ह ता तरण, सावजिनक 
ऋण व थापन, यीनको ितवेदन तथा िनयमन समेत पदछ ।
� आ दानी र खच गन अिधकार सिंवधानबाटै तहगत सरकारमा बाडँफाँट 
ने व था ।

� आ दानी गन (कर लगाउने, ऋण िलने)।
� खच गन ।
� िनयमन गन ।

26

MoFAGALDTA>>> 
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ljQLo ;+3Lotfsf d'Vo kIfx?

� काय िज मेवारी सिहत ोतको व था

� राज वको बाँडफाँट 

� अ तरसरकार िव ीय ह ता तरण 

� ऋण िलन पाउने

27 MoFAGALDTA>>> 
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संवैधािनक 9यव2था 

28

एकल अिधकार 

सघं

� भ�सार महसलू

� 2यिGगत आयकर

� स�ंथागत आयकर

� पा3र@िमक कर

� राहदानी श=ुक

� िभसा श=ुक 

2थानीय

�सHपि� कर

�घरबहाल कर

�2यवसाय कर

�भिूम कर (मालपोत

�देश

• कृिष आयमा कर
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संवैधािनक 9यव2था…..

29

साझा अिधकार 

�देश र 2थानीय तहको साझा 
अिधकार

�घरजKगा रिज� Lशेन श=ुक

�सवारी साधन कर

�मनोरMजन कर

�िवNापन कर

संघ, �देश र 2थानीय तीनै तहले आ-आd नो 
िकिसमले लगाउनस7 ने

�पयOटन द�तरु

�सवेा श=ुक

�द;ड ज3रवाना

MoFAGALDTA>>> 
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राज व  बाँडफाटँ

30

k|fs[lts ;|f]tsf] /f]oN6Lsf] afF8kmfF8 -jflif{s ?kdf k|fKt x'g]_
qm=;+= /f]oN6Lsf] zLif{s g]kfn ;/sf/ ;DalGwt k|b]z ;DalGwt :yfgLo tx

! kj{tf/f]x0f %) % @%% @%%

@ ljB't %) % @%% @%%

# jg %) % @%% @%%

$ vfgL tyf vlgh %) % @%% @%%

% kfgL tyf cGo 
k|fs[lts ;|f]t

%) % @%% @%%

मू य अिभबिृ  कर र अ तशु कको बाँडफाटँ (मािसक पमा ा  न)े

g]kfn ;/sf/ ;DalGwt k|b]z :yfgLo tx

&)% !%% !%%
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�थानीय सरकारको िव�ीय +ोतह1

�संघ र �दशेबाट िव�ीय ह�ता�तरण हPन ेअनदुान

�िव�ीय समानीकरण अनदुान, सशतO अनदुान, समपरूक अनदुान, िवशषे अनदुान

�संघीय सरकार र �दशे सरकारबाट राज�व बाँडफाँट अ�तरगत �ाS त हPन ेरकम

��ाकृितक +ोतबाट �ाS त हPन ेरोय=टीको बाँडफाँटबाट �ाS त हPन ेरकम

�पवOतारोहण, िवTतु, वन, खानी तथा खिनज, पानी तथा अ�य �ाकृितक +ोत

��ाकृितक @ोतको प3रचालन (लगानी) बाट �ाW आHदानी

�आ�त3रक राज�व प3रचालन

�संघीय सरकारको पवूOि�वकृतीमा िलनसXन ेवैदिेशक ऋण तथा सहायता

�नपेाल सरकारबाट िलनसX न ेऋण, आ�त3रक ऋण

151



MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

	
71 �
�' ��� K�� ��
 7�_= 3���
 �
.�2
� �!�� �
�*� �,��+, �!��%� ��
�= ��%
/ P!�� 7�_= �,
���	6 

���!
� �L� �,
 �!��%
/ ��;
<	� ��&  
� �!�� �
�*� �,��+, �!��%� ��
�= ��%
/ �!
� ��& ���. ���!
��� 

3�
	 �
	 �	#  �!��%
/ ��;
<	� ��&  
� ��4
% �	�
	, �!�� 	 ��
�= ���=Z 	
+���� �
9:;
9:  �L� �,
 

(g� �� 7��
!�� �,
�
� ��. 3�C� ��+=�	6  	 ���� ��&  
� ��4
% �	�
	%� �!�� ��
 ��
�= ��%
/ P!�� ���!
� �L� �,
 ��4
% 

�	�
	%
/ ��[
� P!��  
� ��4
% �	�
	  ��
 �!��%� 	
+�� �
9:;
9:�
 �L� �,
 �� �) ��[
� ,
� 

�	�,
 3�C� ��[
� P!��  
� �,����� 3��.� 7��%%�Y6 �<	 �FT ,�!�� 	 ��
�= ��%� �%� �h�� 

3 �<	� i6�� �=,
 ��;
<	� ��&  
 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

7�_= ���
 �	6 7��
����
�� ��24�
 
��FT= �	�
	�� ��
��
<	�
 
�Addressing Vertical Fiscal Imbalance

�Addressing Horizontal Fiscal Imbalance 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ljQLo x:tfGt/0f

35

• िव ीय 
समानीकरण 
अनुदान

सशत 
अनुदान

समपुरक 
अनुदान

िवशेष 
अनुदान
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िव�ीय ह2ता+तरणका लािग आयोगले अवल�बन गरेको िवधी र ढाँचाह1

िव�ीय समानीकरण अनुदान
आधारह थानीय सरकार
राज व मता र खचको आव यकता ७०
खचको आव यकता ०
मानव ग रवी सुचकांक १०
व आयािमक ग रवी सुचकांक ०
सामािजक तथा आ थक िवभेद सुचकांक
     आ थक िवभेद  ५०
     सामािजक िवभेद ४५
     जलवायु प रवतन जोिखम  ५

५

पूवाधार सुचकांक
     

१५
(सडक घन व ५०, िव ुत उपल धता ३०, सूचना 
तथा संचार िविध प ँच २०) 

ज मा १००
युनतम अनुदान कूल  ६ करोडमा नघ ने गरी छु ाछु ै तो कएको 
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राज व वाँडफाँड
�संघबाट दशे र थानीय तहलाई VAT र आ त रक अ त 

शू कको 70  दशे संघ, 15 % दशे र 15 थानीय तहलाई 
जाने व था छ 

� दसेबाट थानीय तहमा सवारी साधन कर दसे ६० 
ितशत र ४० ितशत थानीय तहलाइ : थानीयको सवारी 

साधन कर जनसं या ४५ %, सडक ५० %, र बनले ढाकेको 
े  ५ % सू मा बाँडफाँड 

�पवतारोहण, िव दतु,वन , खानी तथा खिनज, पानी तथा 
अ य ाकृितक ोतको रोयि टको बाँडफाँट गदा ५० % 
नेपाल सरकार, २५ % स बि धत दशे, र २५ ितशत 
स बि धत थानीय तहलाई। 
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संघ तथा �दशे सरकारबाट �थानीय सरकारलाई िव� ह�ता�तरणका आधारह1……

राज2व वाँडफाँट गदा  िलईने आधारह1

�जनसं\या र जनसांि\यक िववरण

�%/ेफल

�मानव िवकास सचूकाङ्क

�खचOको आव4यकता

� राज�व संकलनमा गरेको �यास

�पवूाOधार िवकास

� िवशषे अव�था

MoFAGALDTA>>> 
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केही कानूनह

�अ तर सरकारी िव  व था एन, २०७४
�राि य ाकृितक ोत तथा िव  आयोग ऐन, २०७४
�नेपालको संिवधान
� थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४
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िव ीय समानीकरण अनुदानको रकम 

• ावण २५, काितक २ , माघ २ र बैशाख २ गरी ४ 
क तामा पाउने १-१ चौथाईका दरले 

• िव ीय समानीकरण अनुदान वापत खच भएको रकम 
दसे र थानीय तहले कोलेिनकमा का तक-१, माग-

१ , बैशाक-१ र असार मसा तस म बुझाउनुपन ।
• सशत, समपुरक अनुदान, र िबशेष अनुदानको रकम 

ज ने गदछ र ज नगरेमा Grant intercept को 
व था छ। 
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आ त रक ऋण

44

नेपाल सरकार, दशे तथा 
थानीय तहले राि य 

ाकृितक ोत तथा िव  
आयोगले िसफा रस गरेको 
सीमािभ  रही आ त रक 

ऋण िलन स े  । 

दशे तथा थानीय 
तहले ऋण िलनु 

अिघ नेपाल 
सरकारको सहमित 

िलनु पन । 

पूँजी िनमाण ने 
काय मका लािग 
मा  आ त रक 

ऋण उठाउन स े  ।
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आ�त3रक ऋणको 2यव�था र सीमा  
� आ+त�रक ऋण: संिघय सरकारको सहमती आव%यक

� सीमा: संघीय सिM चत कोष र �दशे सिM चत कोषबाट �ाS त हPन ेराज�व बाँडफाँट र �थानीय तहको 
आ_नो आ�त3रक +ोतबाट �ाS त हPन ेराज�वको योगफलको १० �ितशतमा नबढ्न ेगरी ।

� ऋणको प3रचालन पूँजी िनमाOण र दीघOकालीन लाभका %/ेमा गन* ।

� साधारण �कृितका र �शासिनक खचOका लािग उपयोग नगन* ।

� संघले आगामी आिथ क वष  २०७५-७६ को अनुमािनत कुल GDP को ५ �ितशत सीमामा नबढने गरी 
आ+त�रक ऋण उठाउने  र य2तो ऋणको रकम बढी भ+दा बढी पूजी प�रचालनमा �योग गन@ । 

� �देशले आगािम आिथ क वष  २०७५-०७६ मा संघीय सरकारबाट �ा; ह,ने राज2व बाँडफाँडको रकम र  
�देस तहको आdनो आ+त�रक mोतबाट �ा; ह,ने योगफलको १० �ितशतमा नबढने गरी आ+त�रक 
ऋण उठाउने । आ+त�रक ऋणको  प�रचालन पूजी िनमा ण र दीघ कालीन लाभका �ेGमा उपयोग गन@। 
साधारण �कृितका �शासिनक खच मा आ+त�रक ऋण प�रचलन गन  नपाईने। 

� रररद्◌ाि◌काIनरलाभूकार�ेरमारगने। (ग) 
साधारणर�कृितकाररर�शासतनकरखिचकारलातगरआनि्◌ररकरऋणरउपयोगरनगने।र
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वैदेिशक अनुदान

48

नेपाल सरकार, दशे तथा 
थानीय तहले राि य 

ाकृितक ोत तथा िव  
आयोगले िसफा रस गरेको 
सीमािभ  रही आ त रक 

ऋण िलन स े  । 

दशे तथा थानीय 
तहले ऋण िलनु 

अिघ नेपाल 
सरकारको सहमित 

िलनु पन । 

पूँजी िनमाण ने 
काय मका लािग 
मा  आ त रक 

ऋण उठाउन स े  ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध+यवाद

49 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िवभा य कोष (दािय व) तथा 
स पित व गकरण र ा या

P >>> +977 (1) -5522004, -5521051

F >>> +977(1) - 5521521

E >>> ldta.org.np@gmail.com

W>>> www.ldta.org.np

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 

Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 

Local-Self Governance."

LDTA >>> नेपाल सरकार
स	 घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
१. बाँडफाँट ने राज वको व गकरण  र स पि को व गकरण के 

कसरी ग रएको छ भ े बारे जानकारी ा  गन,
२. िवभा य कोषमा ा  राज वलाई दािय व अ तगत रा ुको 

कारण पिहचान गन ,
३. भौितक र अभौितक स पि  र ितिनह को ब गकरण बारे 

जानकारी ा  गन र
४. थानीय तहमा ख रद ईकाइ र स पि को भावकारी 

ाव थापनमा अपनाउनुपन आधारभुत प ह  
५. सं प ी संर ण र ाव थापनमा आ थक शासनको भुिमका 

बारे ान ा  गन ान ा  गन स े छन् ।
51 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
 

� ��
�= 7��
� ��Y,
 	��� !
7M� 
	�,

� ,��	 +� �	
� 7�m
4� �	
� T	 +n�
 	�+1��� ��>�
� !�_	 ��_	 ��>�
� �  �
9:;
9: ���� 	
+�� �F�%�
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�
9:;
9� ���� 	
+�� 
JJJHH �
9:;
9� ���� 	
+�� 
 JJJoH �
9:;
9� ���� ,�> ����'7Q �	 
 JJJJH �
9:;
9� ���� � ���>�

 JJJWH �
9:;
9� ���� �	, 	�+1��� ��>�, �  
��
���� ���
 ��>� 

JJJIH �
9:;
9� ���� �
�' ��� p���� 	�>�# 
JJJXH �  �
9:;
9� ���� 	
+�� 

53 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�
9:;
9� ���� 	
+��========== 
 JJJoH �
9:;
9� ���� ,�> ����'7Q 
�	

 

� व तु तथा सेवाको उ पादन, आयात, िब , 

िवतरण तथा ह ता तरण एवं अ य 
कारोवारमाला  ेसरकारका िविभ  तहबीच 
बाँडफाडँ ने मू य अिभबिृ  कर यसमा 
पदछ ।

� यसमा रकम ज मा गन िम दनै ।
54

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�
9:;
9� ���� 	
+��========== 
JJJoo ,*. �. �	–(M4
!�
 

� उ पादनकताले व तु उ पादन गरी िब  गदा 
ला े मू य अिभवृि  कर यसमा पदछ ।

JJJoG ,*. �. �	–3
� 
�आयातकताले मालसामान पैठारी गदा भ सार 

िव दमुै ितनुपन मू य अिभवृि  कर 
यसमापदछ ।

55 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�
9:;
9� ���� 	
+��========== 
JJJoJ ,*. �. �	–���� ��8� 	 7��	6
�  थोकतथा खु ा िब े ताबाट मू य अिभवृि  कर 

वापत ितनु पन रकम यसमा पदछ ।
JJJoW ,*. �. �	–4	
,�. ��
 g� k
 
�सबै कारका ठे ा ावसाय तथा परामश सेवामा 

ला े मू य अिभवृि  कर यसमापदछ ।  मू य 
अिभवृि  कर लागु नु अगािड असुल न बाँक  
रहकेा ठे ा कर असुलभएमा यसैमा ज मा गनु 
पदछ । 
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�
9:;
9� ���� 	
+��========== 
JJJoV ,*. �. �	– 4.�� ���
 �F�%�
�  पयटन वसायसँग स बि धत होटल, ाभल एजे सी, पदया ा 

( े कङ), जलया ा (  याि टङ) समेतका वसायमा ला े मू य 
अिभवृि  कर यसमा पदछ । मू य अिभवृि  कर लागु नु अगािड 
असुल न बाँक  रहकेा होटल कर असुल भएमा यसैमा ज मा गनु पदछ 
।

JJJoI ,*. �. �	– �FZ
	 ���
, 7�,
, ��
/ (:
� 	 �  
���
 �F�%� 

� सबै कारका स ार सेवा (सरकारी लाक सेवा बाहके), बीमा र 
तो कएका अ य सेवाको िब मा लगाइने मू य अिभवृि  कर र हवाई 
उडान कर वापत् को रकम यसमा पदछ ।  मू य अिभवृि  कर लागु नु 
अगािड असुल न बाँक  रहकेा मनोर जन कर असुल भएमा यसैमा 
ज मा गनु पदछ ।

57 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�
9:;
9� ���� 	
+��========== 
JJJoU ,*. �. �	– ��!�
.�
%
�
� ��& �F�%�
�  नेपाल बािहरको दता नभएको कुनै ि बाट सेवा ा  

गदा उठाउनु पन मू य अिभवृि  कर, काठ िब मा लगाइने 
मू य अिभवृि  कर, थानीय तह वा नेपाल ि थत 
अ तराि य संघ सं था वा िनयोग वा सरकार वा मू य 
अिभवृि  कर नला े व तुको कारोवार गन सावजिनक 
सं थानले स कलन/दािखला गन मू य अिभवृि  कर यसमा 
पदछ ।

58

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�
9:;
9� ���� 	
+��========== 
JJJJH �
9:;
9: ���� � �:��>�
� िविभ  कारका मालव त ुउ पादन गदा ला े अ तःशु क 

यसमा पदछ ।
� यसमा रकम ज मागन िम दैन ।
 
JJJJo �
9:;
9: ���� � �:��>�-���b+  4!
�.
� सबै कारका सुत ज य पदाथको उ पादनमा ला े अ तःशु क यसमा 

पदछ ।
JJJJG �
9:;
9: ���� � �:��>�- ,P!	

� म दरा (वाईन र ह का पेय पदाथ समेत) को उ पादनमा ला े अ तःशु क 

रकम यसमा पदछ । 
59 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�
9:;
9� ���� 	
+��========== 
JJJJJ �
9:;
9: ���� � �:��>�-7�	 

� िवयरको उ पादनमा ला े अ तःशु क यसमा पदछ ।
 
JJJJW �
9:;
9: ���� � �:��>�-�  rs���� (M4
!� 

� मािथ उ लेिखत उपशीषक ३३३३१, ३३३३२ र ३३३३३ मा परेको 
बाहके अ य औ ोिगक उ पादनमाला े अ तःशु क यसमा पदछ ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�
9:;
9� ���� 	
+��========== 
JJJWH �
9:;
9� ���� �	, 	�+1��� ��>� 
��
 �  ��
���� ���
 ��>� 

� यसमा सकारका िविभ  तहह बीच बाँडफाँड ने कर, 

रिज शेन तथा अ य शासिनक सेवा शु करकम यसमा 
समावेश छ ।

� यसमा रकम ज मा गन िम दनै।
 
JJJWo �
9:;
9: ���� ��
	# �
�� �	 
� सवारी साधनमा ला े कर यसमा समावेश छ ।

61 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

��
�= 7��
� ��Y,
 	��� !
7M� 	�,
	
+��(!
7M�) �F�� � 	
+��(!
7M�)  �=Y.�

JJJWG ,��	 +� �	

JJJWJ 7�m
4� �	

JJJWW T	 +n�
 	�+1��� ��>�

JJJII !�_	 ��_	 ��>�

JJJXo �  �
9:;
9: ���� 	
+�� 
�F�%�

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�
9:;
9� ���� 	
+��========== 
JJJWo �
9:;
9: ���� ,��	t� �	  

� चलिच  घर, िभिडयो घर, सां कृितक दशन थल, क सट, 

ना शाला, फन पाक, मेला, उ ान, खेलकूद, वनभोज थल ज ता 
मनोर न थलमा ला े मनोर न कर बापतको रकम यसमा समावेश 

छ।

JJJWJ �
9:;
9: ���� 7�m
4� �	  

� हो ड ग बोड, साईन बोड, ाई िभजन बोड, लो बोड, टल, 

िव ुतीय मा यमबाट काशन र शारण ग रने िव ापन, िडिजटल 
बोड ज ता िव ापन सामा ीमा ला े िव ापन कर बापतको रकम 
यसमा समावेश छ ।

63 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�
9:;
9� ���� 	
+��========== 
JJJWo �
9:;
9: ���� T	+n�
 	�+1���  

� घर, ज गा वा घरज गा  रिज सेन पास गदा ला े घरज गा रिज शेन 
शु क यसमा समावेश छ ।

JJJWJ �
9:;
9: ���� 4.�� �*>� 

� पयटकले िलएर आएको हातहितयारको अ थायी अनुमित (लाइसे स) 
द तुर, वृ िच  िख ने द तुर,चलिच  िनमाण र िख ने शु क, 

िचिडयाखाना वेश शु क र पवतारोहण तथा पदया ा शु क बाहकेका 
अ य पयटन स ब धी सेवा शू कबाट ा  ने रकम यसमा समावेश 
गनु पदछ ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�
9:;
9� ���� 	
+��========== 
JJJIH �
9:;
: ���� �
�' ��� K���� 	�>�# 
� यसमा सकारका िविभ  तहह बीच बाँडफाँड ने 

ाकृितक ोतको रोय टी रकम यसमा समावेश छ ।
� यसमा रकम ज मा गन िम दनै।

३३३६१ बाँडफाँड ने वन रोय टी
� वन तथा वन पैदावार िब  वापत ा  रकम, चरी चराई, 

खरखडाइ तथा वन स ब धी अ य रोय टी रकम यसमा 
पदछ । 

65 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�
9:;
9� ���� 	
+��========== 
JJJIG �
9:;
9: ���� A
�= ��
 A��+ �L� �= 	�>�#
� खानी उ खनन अनुमितप  द तुर, सव ण द तुर, खानीको रोय टी 

बापत  ा  ने रकम यसमा पदछ । साथै यसमा खानीबाट िन कने 
ढु गा, िग ी, बालुवा, माटो र लेट संकलनको रकम समेत पदछ ।

JJJIJ �
9:;
9: ���� +%K�� �L� �= 	�>�# 

� जल िव ुत बाहके जल ोत े बाट ा  रोय टी रकम यसमा पदछ ।

66

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�
9:;
9� ���� 	
+��========== 
JJJIW �
9:;
9: ���� 7�s�� �L� �= 	�>�# 

� िव ुत उ पादन वापतको रोय टी रकम यसमा पदछ।

JJJIV �
9:;
9: ���� 4�.�
	��6 	�>�# 

�पवतारोहण इजाजत वापत ा  ने शु क/सलामी रकम यसमा 
समावेश गनु पदछ ।

67 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�
9:;
9� ���� 	
+��========== 
JJJII �
9:;
9: ���� !�_	 ��_	 ��>�
 
�ढु गा, िग ी, बालुवा, दह र र बह रको संकलन  िब मा ला े शु क 

बापतको रकम यसमा पदछ ।

३३३६९ बाँडफाँड ने अ य ाकृितक ोतको आय तथा 
रोय टी

� मािथ नपरेका ाकृितक ोतको आय तथा रोय टी यसमा समावेश 
ग र छ ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�
9:;
9� ���� 	
+��========== 
JJJXH �  �
9:;
9: ���� 	
+��
 
�मािथ उ लेख भएका शीषकह  बाहके सरकारका तहह बीच 

बाँडफाँड ने गरी ा  ने अ य कारका कर, द तुर, शु क आ द 
यसमा समावेश छन् । 

� यसमा रकम ज मा गन िम दनै ।
JJJXo �  �
9:;
9: ���� 	
+��
� मािथ उ लेख भएका शीषकह  बाहके सरकारका 

तहह बीच बाँडफाँड ने गरी ा  ने अ य कारका कर, 

द तुर, शु क आ द यसमा समावेश छन् । 

69 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध+यवाद

70

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िवभा य कोषको प रचय, कोष 
खाता तथा व थापन

P >>> +977 (1) -5522004, -5521051

F >>> +977(1) - 5521521

E >>> ldta.org.np@gmail.com

W>>> www.ldta.org.np

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 

Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 

Local-Self Governance."

LDTA >>> नेपाल सरकार
स	 घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
१. िवभा य कोष भनेको के हो र यस कोषमा ने कारोवारह को 

िव तृत जानकारी ा  गनु ,
२. संघ, दशे र थानीय तहमा िवभा य कोष स ब धी व था 

बारे ान ा  गनु,
३. थानीय िवभा य कोष र कोषमा ज मा गनुपन राज व 

पिहचान गनस ु र
४. िवभा यकोषमा ज मा भएको रकमको िवभाजन र ा सफरका 

स व धमा आव यक जानकारी ा  गन स ब धमा ान ा  
गन स े छन् ।

72

161



MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
� िवभा य कोषको प रचय
� ;+3Lo, k|b]lzs / :yfgLo ;/sf/sf] ljefHo sf]if 
� ;+3Lo, k|b]lzs / :yfgLo ;/sf/sf ljefHodf hDdf 

x'g] /fh:jx?

� िवभा य कोषको :yfkgf

� िवभा य कोषको स ालन

73 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िवभा य कोषको प रचय
� g]kfnsf] ;+ljwfgsf] ;femf clwsf/ k/]sf ;/sf/x?df p7fpg 

/fh:jx? p7fO{ afF8kmfF6 ug{ sfg'g cg';f/ clwsf/ ;"rL
cg';f/sf] ;/sf/sf gfddf :yfkgf ePsf sf]if g} ljefHo sf]if xf] 

. 

� cGt/ ;/sf/L ljQ Joj:yfkg P]g, @)&$ tyf ;/sf/L sf/f]af/ 
lgb]{lzsf, @)&^ cg';f/ /fh:j afF8kmfF6 ug{ :yfkgf ePsf sf]if 

g} ljefHo sf]if xf] . 

� afF8kmfF6 x'g] /fh:j afF8kmfF6 geP;Dd hDdf ul/g] bfloTj vftf
xf] .  

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;+3Lo, k|b]lzs / :yfgLo ;/sf/sf] ljefHo sf]if

75

� k|b]z ljefHo sf]if

�:yfgLo ljefHo sf]if

�;+3Lo ljefHo sf]if

� k|b]z ljefHo sf]if

� :yfgLo ljefHo sf]if
� :yfgLo ljefHo sf]if

;+3Lo ljefHo sf]if k|b]z ljefHo sf]if ljefHo sf]if

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;+3Lo, k|b]lzs / :yfgLo ;/sf/sf ljefHo sf]if vftfx?  

;+3Lo ;/sf/sf ljefHo sf]if vftfx?  
क-४ िवभा य कोष खाता
क-४.१ स घीय िवभा य कोष खाता

क-४.१.१ स घीय िवभा य कोष खाता– मू य अिभवृि  कर तथा अ तःशु क
क-४.१.२ स घीय िवभा य कोष खाता – रोय टी

क-४.२ दशे िवभा य कोष खाता
क-४.२.१ दशे िवभा य कोष खाता – मू य अिभवृि  कर तथा 

अ तःशु क
क-४.२.२ दशे िवभा य कोष खाता – रोय टी

क-४.३ थानीय िवभा य कोष खाता
क-४.३.१ थानीय िवभा य कोष खाता – मू य अिभवृि  कर तथा 

अ तःशु क
क-४.३.२ थानीय िवभा य कोष खाता – रोय टी

76
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;+3Lo, k|b]lzs / :yfgLo ;/sf/sf ljefHo sf]if vftfx?=========  

क-४.२ दशे िवभा य कोष खाता
ख-४ िवभा य कोष खाता

ख-४.१ दशे िवभा य कोष खाता
ख-४.२ थानीय िवभा य कोष खाता

ग-६ थानीय िवभा य कोष खाता

ग-६.१ िवभा य कोष खाता

77 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;+3Lo, k|b]lzs / :yfgLo ;/sf/sf ljefHodf hDdf x'g] /fh:jx?  

78

;+3Lo ljefHo sf]if  k|b]z ljefHo sf]if :yfgLo ljefHo sf]if 

## lzif{s cGt/utsf s/x?

� D"fNo cleljl4 s/
� cfGtl/s pTkfbgdf
nfUg] cGtz'Ns

## lzif{s cGt/utsf s/x?

� ###$! ;jf/L 
;fwg s/

## lzif{s cGt/utsf s/x?

� lj1fkg s/
� dgf]/~hg s/
� bxt/ axt/

## lzif{s cGt/utsf
u}/s/x? -k|fs[lts >f]taf6 
k|fKt x'g] /f]oN6L_
� Jfg /f]oN6L
� vfgL /f]oN6L
� kj{tf/f]x0f /f]oN6L
� hn>f]t /f]oN6L

� 3/ hUuf /lhi6«]zg b:t'/

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िवभा य कोषको थापना
� ;+3Lo ljefHo sf]if g]kfn /fi6« a}+s, a}+lsË sfof{nodf dxfn]vf

lgoGqs sfof{nosf gfddf sf]if :yfkgf / ;~rfng x'G5 .

� k|b]lzs ljefHo sf]if g]kfn /fi6« a}+s, ;DalGwt k|fb]lzs
sfof{nodf k|b]z n]vf lgoGqs sfof{nosf gfddf sf]if :yfkgf / 
;~rfng x'G5 .

� :yfgLo ljefHo sf]if dxfn]vf lgoGqs sfof{nosf] ;xdltdf
g]kfn /fi6« a}+sn] tf]s]sf] jfl0fHo a}+s -s ju{ _ sf ;DalGwt
:yfgLo txsf gfddf sf]if :yfkgf / ;~rfng x'G5 .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िवभा य कोषको स ालन
� ;+3Lo ljefHo sf]if g]kfn /fi6« a}+s, a}+lsË sfof{nodf /x]sf]  vftf

dxfn]vf lgoGqs lg0f{o cg';f/ dxfn]vf lgoGqs sfof{nosf] sf]if 
k|zf;g tyf k|0ffnL ljsf; zfvf k|d'v / n]vf clws[tsf] ;+o'St
b:tvtaf6 x'G5 .

� k|b]z ljefHo sf]if g]kfn /fi6« a}+s, ;DalGwt k|fb]lzs sfof{nodf
/x]sf] vftf k|b]z n]vf lgoGqs lg0f{o cg';f/ k|b]z n]vf lgoGqs / 
n]vf clws[tsf] ;+o'St b:tvtaf6 x'G5 .

� :yfgLo ljefHo sf]if ;DalGwt :yfgLo txsf k|d'v sfo{sf/L clws[t 
tyf cfly{s zfvfsf k|d'vsf] ;+o'St b:tvtaf6 ;~rfng x'G5 .
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िवभा य कोषको स ालन
� ;+3Lo ljefHo sf]if, k|b]z ljefHo sf]if / :yfgLo ljefHo sf]ifdf

/sd hDdf a}+s ef}r/ -;/sf/L sf/f]af/ lgb]{lzsf, @)&^ cg';"rL @$_ 
e/]/ dfq hDdf ug'{ kb{5 .

� ;+3Lo ljefHo sf]if, k|b]z ljefHo sf]if / :yfgLo ljefHo sf]ifdf vr{ 
ubf{ 6«fG;km/ cfb]zaf6 dfq hDdf ug'{ kb{5 . r]ssf] k|of]u ug{ x'b}g . 
o:tf] 6«fG;km/ cfb]zaf6 clgjfo{ ?kdf r]s /fO6/sf] k|of]u ug' kb{5 
. 

� 6«fG;km/ cfb]z SuTRA af6 g} tof/ ug{' kb{5 .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध+यवाद

82

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

आ त रक िनय ण णाली
P >>> +977 (1) -5522004, -5521051

F >>> +977(1) - 5521521

E >>> ldta.org.np@gmail.com

W>>> www.ldta.org.np

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 

Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 

Local-Self Governance."

LDTA >>> नेपाल सरकार
स	 घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
!= cfGtl/s lgoGq0fsf] kl/ro, If]q, p2]Zo, l;4fGt, k|sf/, tTjx? 

tyf 9fFrfaf/] cfjZos 1fg / ;Lk hfgsf/L u/fpg',
@= g]kfndf cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL ;DaGwL df}h'bf gLltut tyf

sfg"gL cfwf/x? jf/] hfgsf/L u/fpg',
#= cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnLsf] cj:yf ;DaGwdf hfgsf/L u/fpg' 

/
$= g]kfndf cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL k|efjsf/L agfpg cfjZos
;'emfj k|bfg ug{] स ब धमा ान ा  गन स े छन् ।

84
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
� cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M kl/efiff
� cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M If]q (Scope)

� cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M l;4fGt
� cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M p2]Zo
� cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M sfg"gL cfwf/
� COSO Components

� cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL lbUbz{g, @)&%
� ljleGg txsf kbflwsf/Lx?sf] e"ldsf
� g]kfndf cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M cj:yf
� cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL : k|efjsf/L gx'g'sf sf/0fx?
� cfly{s lgoGq0fsf If]qx?

85 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M kl/efiff

� cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnLn] ;fj{hlgs lgsfon]

cfkm\gf] p2]Zo k|flKtsf] nflu sfo{ ;+rfngut kIfdf
/xg] hf]lvdx?sf] klxrfg / ltgsf] ;d'lrt ;Daf]wg
ug]{ k|0ffnL jf k4ltnfO{ a'emfpF5 .

� o;n] sfo{ ;+rfngdf k|efjsfl/tf jf sfo{s'zntf
clej[l4 tyf ;|f]t ;fwgsf] glthfd"vL kl/rfng ug]{

lalw xf] .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M If]q (Scope)

� s]Gb|Lo lgsfo, ljefu, sfo{no / k|To]s sfd

� k|b]z tyf :yfgLo txsf ;j} sfof{no, sfd

� sfo{ ;+rfng, k|ltj]bg / kl/kfngf (ORC)

� (Committee of Sponsoring Organization of the

Trade way Commission (COSO)1992)

87 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M If]q (Scope)……
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M l;4fGt

� p2]Zo k|flKtdf ;+nUg JolQmsf] lhDd]jf/L / st{Jo :ki6           

-/]:kf]G;laln6 / 8\o"6L_ kfg]{ 

� hf]lvdnfO{ k4ltd"ns tj/n] lgoGq0f ug]{ .

� lqmofsnfksf] l;nl;n]jf/ ?kdf clen]v /fVg]

� hf]lvd cg';f/ lgoGq0fsf pkfo nfu' ug]{ .

89 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M l;4fGt =======

� lgoldt :jtGq n]vfk/LIf0f u/fpg] .

� lqmofsnfkdf kf/blz{tf clej[l4 ug]{ .

� glthfd"vL cg'udg ljlw nfu' ug]{ .

� sd{rf/LnfO{ clgjfo{ ?kdf cfnf]kfnf] u/]/ sfd u/fpg]

90

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M p2]Zo

� ;fj{hlgs lgsfosf] sfo{ ;+rfng qmdj4, g}lts, 
ldtJooL, sfo{s'zn / k|efjsf/L?kdf sfof{Gjog
u/fpg'

� hjfkmb]xLtfsf] clej[l4 ug'{,
� JolQmaf6eGbf k4ltaf6 ;+u7gnfO{ ;+rfng ug'{
� ;DalGwt P]g sfg"gsf] kl/kfngf ug'{

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M p2]Zo=====

� ;fwg >f]tsf b'?kof]u, Iflt / gf]S;fgLaf6 
arfpg'
� ljQLo k|ltj]bgsf] ljZj;gLotf clej[l4 ug'{
� ;+u7gdf hf]lvd 36fpg', 
� pknlAwnfO{ glthfd"vL / cg'dfgof]Uo agfpg'
� sfg"gsf] kl/kfngf u/fpg' 
� ;'zf;g clej[l4 ug'{ .
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M sfg"gL cfwf/

g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@
� s/ nufpg jf C0f lng] Joj:yf, 
� ;+lrt sf]if
� ;+lrt sf]ifdfly Jojxf/
� /fh:j / Joosf] cg'dfg
� cfly{s sfo{ljlw sfg'g

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M sfg"gL cfwf/=====
cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj P]g, @)&^
bkmf #! -!_ ;+3, k|b]z / :yfgLo txsf ;j} ;/sf/L 
sfof{non] cfkm\gf] / cGtu{tsf sfof{nosf] cfGtl/s 
lgoGq0f k|0ffnL tof/ u/L nfu' ug'{ kg]{5 .
-@_ n]vf pQ/bfoL clws[tn] cfkm} jf cfkm" dftxtsf] 
al/i7 clws[t dfkm{t sfof{nosf] cfGtl/s lgoGq0f 
k|efjsf/L ?kdf sfof{Gjog eP jf gePsf] ;DaGwdf 
lgoldt ?kdf lg/LIf0f tyf ;'k/Lj]If0f ug'{ jf u/fpg' 
kg]{5 .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M sfg"gL cfwf/=====
n]vfk/LIf0f tyf cfGtl/s lgoGq0f ;ldlt 
cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL, cfGtl/s / clGtd n]vfk/LIf0f k|ltj]bgsf] sfof{Gjogsf nflu 
k|To]s dGqfno jf lgsfon] b]xfo adf]lhd cfGtl/s lgoGq0f ;ldlt /xg]5 M
�;DalGwt dGqfno jf lgsfosf] n]pclws[t jf lghn] tf]s]sf] clws[t ;+of]hs
�;DalGwt lgsfosf] of]hgf dxfzfvf k|d'v ;b:o
� ;DalGwt lgsfosf] k|zf;g dxfzfvf k|d'v ;b:o
� ;+of]hsn] tf]s]sf] ;DalGwt lgsfosf] 1fg cg'ej kbflwsf/L        ;b:o
� ;DalGwt cg'udg dxfzfvf k|d'v ;b:o
� ;DalGwt lgsfosf] cfly{s k|zf;g k|d'v ;b:o ;lrj

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M sfg"gL cfwf/=====

cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj lgodfjnL @)&&

�dGqfno / s]GbLo lgsfon] sfdsf] k|s[lt cg';f/ Ps aif{leq
cflgk| tof/ u/L nfu' ug'{kg]{ 5 .
�o;df lgoGq0fsf] jftfj/0f, ;+efljt hf]lvd, lgoGq0fsf] pkfo, 

;"rgf tyf ;+rf/ / cg'udg ljlw nufot ljifo ;d]6g'kg]{ 5 .
� cflgk|sf] 9fFrf / sfo{ljlw dn]lgsfn] agfPsf] lbUbz{g adf]lhd

x'g]5 .
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M sfg"gL cfwf/=====

k|b]z cfly{s sfo{ljlw P]g, @)&$
;j} n]vf pQ/bfoL clws[tn] sfdsf] k|s[lt cg';f/ cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL tof/ u/L
P]g k|f/De ePsf] Ps aif{ nfu' ug]{ Joj:yf sfof{Gjog ug]{ .

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$
:yfgLo txn] sfg"g adf]lhd cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL tof/ u/L nfu' ug]{ . 
dn]k kmf/fd M nua's, e|d0f clen]v, gd"gf b:tvt kmf/fd

:yfgLo txsf cfly{s sfo{ljlw sfg'g agfO{ 
cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL ;DaGwL Joj:yf u/L nfu' ug]{ .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

COSO Components

98

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

COSO Components…….

99

lgoGq0fsf] jftfj/0f ;+efljt
hf]lvd
klxrfg

lgoGq0fsf
pkfo

;"rgf tyf
;+rf/

cg'udg
ug]{ lgsfo
/ tl/sf

cflgk|sf] hu . 
cflgk|nfO{ k|efj kfg]{ 
d"n gLlt, ;+u7g
;+/rgf, k|s[of, k]zfut
cfr/0f, pRr txsf] 
d"NodfGotf / dfgj
;+zfwg Joj:yfkgsf] 
cj:yf s:tf] 5 .

;+rfng ug'{kg]{ 
lqmofsnfkdf
cGt/lglxt
hf]lvd
klxrfg tyf
ljZn]if0f
-;fg]{, 6fg]{, 
;xg], cGt, 
pkrf/_

klxrfg
ul/Psf hf]lvd
lgoGq0f ug]{ 
pkfox? 
-clVtof/L, 
lhDd]jf/L, 
k|0ffnL ljsf;, 
clen]v, hfFr, 
ldnfg tyf
k'g/fjnf]sg_

;"rgf k|fKt ug]{ 
tl/sf tyf
;+rf/ ug]{ ljlw
pNn]v ug]{ 
-pko'Qm, 
;doj4, 
cWofjlws, ;xL
/ kxF'rof]Uo_

cg'udg
ug]{ 
clwsf/L, 
lgsfo / 
tl/sf
tf]Sg]

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL lbUbz{g, @)&%
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

pbfx/0f : sfo{d"ns n]vfk/LIf0fnfO{ k|efjsf/L agfpg

ljifo tTj 5'6\ofpg]

sfo{d"ns n]ksf] nflu k|efjsf/L of]hgf, bIf tyf kof{Kt hgzlQm, k/LIf0fsf nflu
kof{Kt ;do k|bfg / sfo{ut :jfoQtfsf] gLlt cjnDag ug]{ .

lgoGq0fsf] jftfj/0f

;dod} cfly{s ljj/0f, k|df0fx?, cfof]hgf ag]sf] :yfg / ;/f]sf/jfnf;Fu kof{Kt
5nkmn gx'g], k|ltj]bgsf] hjfkm ;dodf glbg]

hf]lvd

sfg"gn] tf]s]sf ;doleq ;j} k|ltj]bg k]z ug]{, tf]lsPsf] ;doleq n]vfk/LIf0fsf] 
hjfkm pknAw u/fpg]

lg pkfo

dflyNnf] lgsfodf k|ltj]bg ug]{, clGtd k|ltj]bg k|sfzg tyf k|;f/0f ug]{ . ;";

dxfn]vfk/LIfsn] lg/Gt/, ;doa4 / hf]lvddf cfwfl/t cg'udg ug]{ cd" ljlw

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ljleGg txsf kbflwsf/Lx?sf] e"ldsf

tx lhDd]jf/L

cfGtl/s 
n]vfk/LIfs

cflgk|sf] k/LIf0f, k|efjsf/Ltf d'Nof+sg / 
;'wf/sf] l;kmfl/; ug]{ .

clGtd
n]vfk/LIfs

cflgk| :yfkgf ug{ k|f]T;fxg / ;xof]u . 
;jf]{Rr n]ksf] ?kdf kl/kfngf, ljQLo / 
sfo{d"ns n]k ubf{ cfn]k|sf] d"Nof+sg ug]{

cGo
sd{rf/L

lqmofsnfksf] ;+rfng, k|ltj]bg, cfrf/;+lxtf
kl/kfng

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

g]kfndf cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M cj:yf

-s_ ;jn kIfx?
�gLltut tyf sfg"gL Joj:yfx? .
�:ki6 e'ldsf ;lxtsf] ;+:yfut ;oGqsf] Joj:yf .
�cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL lbUbz{g, @)&% hf/L ePsf] 5 
ljQLo lgoGq0fnfO{ gLltut ?kdf hf]8 lbO{Psf] 5 .
�cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL th'{df ug{ sd{rf/Lsf] Ifdtf
ljsf;sf] ;'?jft ePsf] 5 .
�ljQLo lgoGq0fsf cGo tdfd ljlwx? k|of]u ePsf 5g\ .

103 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

g]kfndf cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL M cj:yf====

-v_ sdhf]/ kIfx?
cflgk| k|efjsf/L ePg . pbfx/0f a]?h' a9bf] 5 . tLgj6}
txdf tof/ eO{ nfu' ePg . lgsfodf nfu' x'g ;s]g .
sfo{ ;Dkfbg ;emf}tf sfof{Gjo ePg . ;dodf ah]6 tof/
gx'g], ;|f]t JolQmut k|of]u x'g] qmd a9of], cfof]hgf
Joj:yfkg xr'jf eof] . hgljZjf;sf] cefj 5 . g]kfndf
e|i6frf/ gful/sn] cg'e't x'g] u/L 36g ;s]g . -dn]ksf]
%& cf} k|ltj]bg _

104
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL : k|efjsf/L gx'g'sf sf/0fx?

� cfsfljp P]g, @)&^ cg';f/sf] n]k tyf cflgk| ;ldlt u7g  x'g 
;s]sf] 5}g . th'{df tyf sfof{Gjogsf] cg'udg x'g ;s]sf] 5}g .
� k|b]z cfly{s sfo{ljlw, @)&$ ;'? ePsf] Ps aif{leq nfu' ug]{ 
k|fjwfg sfof{Gjog cfPg .
� clws+fz :yfgLo txdf hf]lvdsf] klxrfg u/L ;+jf]wg ug]{ 
jftfj/0f jg]g .
� ;j} ;+u7gsf] tyf ;j} kbsf] :ki6 sfo{ljj/0f tof/ x'g g;s]sf] 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL : k|efjsf/L gx'g'sf sf/0fx?

� x/]s lqmofsnfksf] sfo{ k|jfx (workflow) tyf sfo{ ;+rfng
sfo{ljlw (Standard Operating Procedure-SOP) sfof{Gjogdf gcfPsf] 
� cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnLdf g g]t[Tj tx -/fhgLlts / 
k|zf;lgs_ sf] k|fyldstfdf 5, g kof{Kt Ifdtf 5 . g /fd|f] / g/fd|f] 
sfo{ 5'6\ofpg tTk/tf .
� g}lts d"No / k4ltdf cfwfl/t ;+:yfut ljsf; ePg .
� pQ/bfloTj / glthfd"vL sfo{ ;+:s[lt ljsf; x'g ;s]g .
� cg'udg / d"Nof+sg k|0ffnL cf}krfl/s / tby{jfb eof] .
� gLlt -af]nL_ / Jojxf/-u/fO{_ km/s 5 .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfly{s lgoGq0f

k|s[of

ljQLo nIo÷dfkb08

lgwf{/0f ug]{,

nIosf] 
dfkg

km/s kQf
nufpg]

;'wf/ ug]{ ]{

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfly{s lgoGq0fsf If]qx?

Area

Planning & 
budgeting

Accounting

Auditing

Reporting
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MoFAGALDTA>>> 
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efjL sfo{lbzf

�sfg"gsf] kfngf ug]{ .
�;+u7gsf] :ki6 p2]Zo, x/]s kbsf] glthfd"vL 
sfo{ljj/0f tof/ ug]{ .
�sfg"gL k|fjwfg, ;+u7gsf] p2]Zo / sd{rf/Lsf] sfo{
ljj/0fnfO{ lqmofsnfkdf kl/jt{g u/L cfGtl/s lgoGq0f
jftfj/0f, hf]lvd klxrfg / hf]lvd ;+jf]wg tyf
cg'udgsf] :ki6 9fFrf :jLs[t tyf nfu' ug]{ .
�x/]s lqmofsnfksf] sfo{ k|jfx tyf sfo{;+rfng sfo{ljlw
agfO{ sfdnfO{ dfkgof]Uo, kf/blz{ / pQ/bfoL agfpg] .

MoFAGALDTA>>> 
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efjL sfo{lbzf=========
� g]t[Tj txnfO{ k|ltj4, Odfg / ;Ifd agfpg] M k|lzIf0f, 1fg Joj:yfkg

tyf gful/s bjfj dfkm{t cfGtl/s lgoGq0f tof/ u/L nfu' ug]{ jftfj/0f
l;h{gf ug]{ .
� ;'zf;go'Qm sfo{ jftfj/0f l;h{gf M g}ltstfd d"No k|j4{g, sfdnfO{
k'/:s[t ug]{ k4ltdf s8fO{, pQ/bfloTj / glthfd"vL sfo{ ;+:s[lt ljsf;
ug]{ .
� cflgk| th'{df tyf sfof{Gjog eP gePsf] glthfd"vL cg'udg /
d"Nof+sg ug]{ .
� k|fKt k[i7kf]if0f tyf l;sfO{sf] k|of]u .
� gful/s ;xeflutfM cflgk| jf/] r]tgf, hfgsf/L, ;"rgfdf kx'Fr /
;fdflhs pQ/bfloTj dfkm{t gful/s zf;g k|j4{g .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध+यवाद

111 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

आ त रक लेखापरी ण
P >>> +977 (1) -5522004, -5521051

F >>> +977(1) - 5521521

E >>> ldta.org.np@gmail.com

W>>> www.ldta.org.np

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 

Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 

Local-Self Governance."

LDTA >>> नेपाल सरकार
स	 घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय
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lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
१. cfGtl/s n]vfkl/If0fsf] kl/ro, If]q, p2]Zo, l;4fGt, k|sf/, 

tTjx? tyf 9fFrfaf/] cfjZos 1fg / ;Lk hfgsf/L u/fpg] ,
२. g]kfndf cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|0ffnL ;DaGwL df}h'bf gLltut 

tyf sfg"gL cfwf/x? af/] hfgsf/L u/fpg],
३. cfGtl/s n]vfk/LIf0f  k|0ffnLsf] cj:yf ;DaGwdf hfgsf/L 

u/fpg] र
४. g]kfndf cfGtl/s n]vfk/LIf0f  k|0ffnL k|efjsf/L agfpg] 

cfjZos ;'emfj k|bfg ug]{ स ब धमा ान ा  गन स े छन् ।

113 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
� n]vfk/LIf0fsf] kl/ro
� n]vfk/LIf0fsf l;4fGt ( Principles)

� n]vfk/LIf0fsf k|sf/x? ( Types Of Audit)

� cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] kl/ro 
� cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] sfg"gL cfwf/
� cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] cfjZostf / dxTj
� n]vfk/LIf0f k|lqmof
� cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] If]q
� cfGtl/s / cGtLd n]vfk/LIf0fdf km/s
� n]vfk/LIf0f sfo{;Dkfbg sfo{ljlw
� cfGtl/s  n]vfk/LIf0f ;~rfng
� hf]lvd d'NofFsg

� cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|ltj]bg k|:t'tLs/0f

114
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n]vfk/LIf0fsf] kl/ro 
� cfly{s sf/f]jf/;Fu ;DalGwt n]vf, sfuhft / clen]vsf] 

:jtGq Pj_ lgikIf ?kn] ul/]g] k/LIf0f g} n]vfk/LIf0f xf] .
� o:tf] k/LIf0fn] n]vfsf] hfFr / ;f]sf] cfwf/df ul/g] d"Nofsg 

tyf laZn]if0f ;d]tnfO+ hgfpF5  .

� Auditing starts when the accounting ends
� of] k/LIf0fsf nflu k|rlnt P]g, sfg"g, gLlt, lgod, sfo+qmd, 

k|zf;lgs lg0f+o, ;Demf}tf tyf n]vfk/LIf0f dfgb08nfO+ cfwf/ 
dflgG5 .

115
MoFAGALDTA>>> 
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Financial Attestation

cfly+s ljj/0fsf] k|dfl0ftLs/0f

sfo+d'ns n]vfk/LIf0f
Performance Audit

lgoldttfsf] 
n]vfk/LIf0f

Regularity Audit

n]vfk/LIf0f (Audit)

cfly+s ljj/0f 
;lx Pj_ oyf+yk/s

9+un] tof/ eP gePsf]

cfDbfgL Pj_ vr{
sfg'g;Ddt 9|+ujf6
ul/Psf] 5 5}g,

;|f]t ;fwgsf] 
k|fKtL Pj_ pkof]u

ubf+ ldtJooLtf, sfo+bIftf
/ k|efjsf/Ltf /x] g/x]sf]
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MoFAGALDTA>>> 
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n]vfk/LIf0fsf l;4fGt ( Principles)

�n]vfk/LIf0fsf nflu ;_j}wflgs Pj_ sfg"gL cfwf/ x'g'kb+5
(Constitutional and Legal Framework)

�n]vfk/LIf0f If]q, tl/sf / k4lt lgwf+/0fdf n]vfk/LIfsnfO+ k"0f+
:jfoQtf Pj_ k'0f+ clwsf/ /x'g' kb+5 (Mandate and Full

Discretion)

�n]vfk/LIfsnfO+ ;"rgfdf ljgf cj/f]w kx'_r /xg'k5+
(Unrestricted Accesses to Information)

�k|ltj]bg ug]+ bfloTj (Obligation to Report)- k|lts=of jf
:kli6s/0fsf] df}sf lbO+ k|ltj]bg lbg],

�k|ltj]bgsf] ;do / ljifoj:t' lgwf+/0f ug]+ :jtGqtf (Freedom
to Decide Timing and Content of Report)

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

n]vfk/LIf0fsf l;4fGt ( Principles) Cont..
� ;|f]t / ;fwgdf :jfoQtf (Autonomy and Resources)- n]vfk/LIfsnfO+ cfly+s

>f]t tyf sd+rf/L Joj:yfkg ;DjGwdf :jtGqtf x'g'k5+ .

�n]vfk/LIf0f ;_:yfn] n]vfk/LIf0fsf] k|lqmof Pj_ sfo+ljlw pNn]v u/L
dfgb08 tyf lgb]+lzsf tof/ ug'+kb+5 .

�n]vfk/LIf0f ;_:yfsf sd+rf/Lx?df k]zfut of]Uotf, Ifdtf / cg'ej
/xg'kb+5 / k]zfut ljsf;sf] dfWodaf6 gjLgtd k|ljlwx?sf] 1fg xfl;n
ug'+kb+5 .

�n]vfk/LIfsn] O+dfGbf/Ltf, lgikIftf, j:t'k/stfsf cfwf/df sfd
sf/jfxL ug+ kb+5 / k|fKt ;'rgfsf] uf]klgotf sfod /fVg'kb+5 .

�n]vfk/LIf0fsf] sfd k]zfut tyf g}lts dfkb08df cfwfl/t x'G5 .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

n]vfk/LIf0fsf k|sf/x? ( Types Of Audit)

cfGtl/s n]vfk/LIf0fYsfo+sf/L cGtu+tsf lgsfon] u/]sf] cfDbfgL, vr+
sfo+sf/L cGtu+ts} csf]+ lgsfon] k/LIf0f, ljZn]if0f d"Nofsg ug]+ k|lqmof g}
cfGtl/s n]vfk/LIf0f xf]\ .
jfXo . cGtLd n]vfk/LIf0f ( External / Final Audit )Y s'g}klg lgsfosf]
ljlQo ljj/0fn] sf/f]jf/sf] ;lx Pj_ oyf+y l:ylt lrq0f u5+ jf ub}+g,
sf/f]jf/df q'6L 5 jf 5}g, cfly+s sf/f]jf/ ubf+ lgoldttf, ldtJooLtf,
sfo+bIftf / k|efjsf/Ltf pk/ Wofg lbPsf] 5 5}g egL jfXo :jtGq JolSt
;_:yfjf6 k/LIf0f d'NofFsg Pj_ ljZn]if0f ug]+ sfo+ jfXo jf cGtLd
n]vfk/LIf0f xf] . of] cfly+sjif+ Joltt e};s] kl5 ;Dkfbg ul/G5 .
ljlQo n]vfk/LIf0fY s'g}klg lgsfosf] ljlQo ljj/0fn] cfly+s sf/f]jf/sf]
;lx Pj_ oyf+y l:ylt lrq0f u5+, ub}+g sf/f]jf/df q'6L 5 5}g egL :jtGq
JolSt ;_:yfjf6 k/LIf0f d'NofFsg Pj_ ljZn]if0f ug]+ sfo+ xf] .

MoFAGALDTA>>> 
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n]vfk/LIf0fsf k|sf/x? ( Types Of Audit)  cont..

� lgoldttfsf] n]vfk/LIf0f cfly+s sf/f]jf/ ubf+ P]g lgod sfg'g ;Ddt
9+un] u/] gu/]sf] ;DjGwdf k/LIf0f d'NofFsg ug]+ sfo+ lgoldttfsf]
n]vfk/LIf0f xf] .

�sfo{d'ns n]vfk/LIf0f n]vfk/LIf0f u/fpg] lgsfon]] cfkm\gf] bfloTj k'/f
ug+sf] nflu pknJw ;|f]t ;fwgnfO+ ldtJolotf, sfo+bIftf / k|efjsf/Ltf
Nofpg] 9_un] k|fKtL Pj_ pkof]u ul/Psf] 5 5}g elg :jtGq k/LIf0f
d"Nofsg Pj_ ljZn]if0f ug]+ sfo+nfO+ sfo+d"ns n]vfk/LIf0f elgG5 .

�k|fljlws n]vfk/LIf0f s'g} lgdf+0f sfo+ ubf+ dfkb08 :k]zLlkms]zg cg';f/
sfd ePsf] 5 5}g sfd u'0f:t/o'St 5 5}g elg k|fljlws bIftf ePsf
JolStjf6 hf_r d'NofFsg ug]{ sfo+ k|fljlws n]vfk/LIf0f xf] .
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MoFAGALDTA>>> 
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n]vfk/LIf0fsf k|sf/x? ( Types Of Audit)  cont..

�jftfj/0fLo n]vfk/LIf0fY cGt//fl6|o ;GwL ;Demf}tf / /fHon] hf/L u/]sf
jftfj/0f ;DjlGw sfg'g lgb]+zLsf cg';f/ k|To]s lgsfon] cfkm\gf sfd
sf/jfxL ;~rfng u/] gu/]sf], jftfj/0f ;_/If0f ;j+wgdf Wofg k"/\ofP
gk'/\ofPsf] d'NofFsg / ljZn]if0f ug]+ sfo+ g} jftfj/0fLo n]vfk/LIf0f xf] .

�;fdflhs n]vfk/LIf0fY s'g} klg lgsfo . cfof]hgfsf] ;du| ultljlw,
sfo+qmd ;~rfng / >f]t kl/rfngdf lgoldttf, ldtJooLtf, kf/bzL+tf,
sfo+bIftf / k|efjsf/Ltfsf] jf/]df clwsf/jfnf Pj_ ;/f]sf/jfnfjLr cfkm\gf]
j'emfO+ / b=li6sf]0fsf] cfwf/df 5nkmn, ljZn]if0f, d'NofFsg, l6Kk0fL Pj_
k[i7kf]if0f ug]+ k|s=of ;fdflhs n]vfk/LIf0f xf] . :yflgo lgsfo tyf u}/
;/sf/L lgsfojf6 ;~rflnt sfo+qmddf jl9 k|of]u ul/G5 .

MoFAGALDTA>>> 
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n]vfk/LIf0fsf k|sf/x? ( Types Of Audit)  cont..

km/]G;Ls n]vfk/LIf0fY cfly+s sf/f]jf/df hfn;fhLjf6 eP u/]sf] d:of}6 lxgfldgf jf
xfgLgf]S;fgL e|i6frf/ kQfnufpg] ljwL tyf k|s=of cjnDjg ug]+ / To; pk/ sfg'gL
sf/jfxL ug+ cg';Gwfg ug],+ 5fgljg ug]+ / cbfntdf d'4f bfo/ ;d]t ug]+ k|s=of
km/]G;Ls n]vfk/LIf0f xf] .
;'rgf k|ljlw n]vfk/LIf0fY n]vfk/LIfsn] n]vfk/LIf0f cf}hf/sf] ?kdf sDKo'6/sf] pkof]u
ug]+, sDKo'6/ dfkm+t ;Dkfbg u/]sf sfo+x?sf] k/LIf0f ug]+ k|s=of xf] . sDKo'6/df
clen]lvt ;'rgf, tL ;'rgfsf] k|zf]wg / k|zf]wg dfkm+t lgsflnPsf] kl/0ffdsf]
ljZj;lgotfsf] :t/ 7Ls 5 5}g ;'rgf k|ljlwsf] pkof]u u/L hf_Rg] sfo+ ;du|df ;'rgf
k|ljlw n]vfk/LIf0f xf] .
Joj:yfkg n]vfk/LIf0fY s'g} klg lgsfon] p2]Zo k|fKt ug]+ qmddf ;Dkfbg u/]sf
Joj:yfkgsf sfo+x? of]hgf, ;_u7g, lgoGq0f, lgb]+zg pko'St Pj_ bIftfk"0f+ tj/n]
;~rfng eP gePsf] k/LIf0f d'NofFsg ug]+ sfo+ Joj:yfkg n]vfk/LIf0f xf] . o;n]
Joj:yfkgsf gLlt, sfo+ljlw, s=ofsnfksf] k'g/fjnf]sg tyf d'NofFsg ug]+ sfo+ ub+5 .
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MoFAGALDTA>>> 
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cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] sfg"gL cfwf/
� cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj P]g, @)&^ adf]lhd

cfGtl/s n]vfk/LIf0f ;DaGwL Joj:yfx? .
� cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj P]g, @)&& adf]lhd

cfGtl/s n]vfk/LIf0f ;DaGwL Joj:yfx? .
� cfGt/Ls n]vfk/LIf0faf6 lg:s]sf a]?h' jf q'6Lx? clGtd

n]vfk/LIf0f x'g' cuf8Lg} lgoldt jf k|df0f k]z u/L jf c;'n
pk/ u/L km5of}{6 ug'{kg]{ .

125 MoFAGALDTA>>> 
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cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] sfg"gL cfwf/
� k|b]z cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj P]g, adf]lhd

cfGtl/s n]vfk/LIf0f ;DaGwL Joj:yfx? .
� k|b]z cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj lgodfjnL

adf]lhd cfGtl/s n]vfk/LIf0f ;DaGwL Joj:yfx? .
�] cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj ;DaGwL :yfgLo

sfg'gn] u/]sf Joj:yfx? .

126

MoFAGALDTA>>> 
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cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] cfjZostf / dxTj
!= cfly{s sf/f]jf/sf e"n q'6L jf hfn;fhL kQf nufO{ t'?Gt} 
/f]syfd ug{,

@= ;+u7gsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL ;'b[9 ug{,

#= cfly+s sf/f]af/sf] oyfy+tf k|dfl0ft ug+ .

$= ;DklQsf] ;+/If0f / s'zn pkof]udf ;3fpg,

%= ldtJooL Pj+ lgoldt tj/n] sfo{ ;~rfng u/fpg,

^= ;|f]t kl/rfngdf bIftf clej[l4 ug{,

&= Joj:yfkgnfO{ cfjZos ;"rgf k|bfg u/L lg0f{o k|lqmofdf 
;3fpg, 

*= ;+u7gsf] p2]Zo k|flKtdf of]ubfg k'¥ofpg

(= cfly+s cg'zf;g sfod ug+ ;xof]u k'Ub5 .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] If]q
� ljQLo sf/f]af/sf] ul0ftLo z'¢tfsf] k/LIf0f,

� k|rlnt sfg"gsf] kfngf eP÷gePsf] k/LIf0f,

� ljQLo ;fwgsf] pkof]u ldtJooL, bIf / k|efjsf/L ?kdf eP
gePsf] k/LIf0f .

� :jLs[t aflif{s sfo{qmddf lgwf{l/t nIo k|flKt u/] gu/]sf]
k/LIf0f .

� ljQLo k|ltj]bgx?n] cfly{s sf/f]af/sf] ;xL / oyfy{ lrq0f
k|:t't u/] gu/]sf] k/LIf0f,

� ;+u7gn] ckgfPsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnLsf] d'Nof+sg .

� ;Dkltsf] ;+/If0f tyf pkof]u
128
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MoFAGALDTA>>> 
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n]vfk/LIf0f k|lqmof

�n]vfk/LIf0f of]hgf (Audit Planning)

�n]vfk/LIf0f sfof+Gjog (Audit execution)

�k|lta]bg (Reporting)

�u'0f:t/ lgoGq0f (Quality control)

�cg'udg n]vfk/LIf0f (Follow up Audit)

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s / cGtLd . jfXo n]vfk/LIf0fdf km/s
cfGtl/s n]vfk/LIf0f cGtLd . jfXo n]vfk/LIf0f

!- ljQLo ljj/0fx?n] oyfy+ l:ylt lrq0f u5+
ub}+g / k|rlnt lgod cg';f/ sf/f]af/
ul/Psf] 5/5}g k/LIf0f ul/G5 .

!- cfly+s ljj/0fsf] z'4tf, lgoldttf / ;|f]t
;fwgsf] k|flKt Pj_ pkof]udf ldtJolotf,
sfo+bIftf / k|efjsf/Ltfsf] b=li6sf]0faf6
k/LIf0f ul/G5 .

@- cfGtl/s n]vfk/LIf0f sfo+sf/L cFu leqsf]
lgsfojf6 ul/G5 . g]kfn ;/sf/sf] xsdf
sf]-n]-lg-sfjf6 ;Dkfbg x'G5 .

@- b]zsf] ;_ljwfg jdf]lhd :yflkt :jtGq
;_j}wflgs lgsfo dxfn]vfk/LIfsjf6 
;Dkfbg x'G5 .

#- rfn' cfly+s jif+df g} ;DkGg ug'+kg]+
ePsfn] jif+sf] z'? b]lv g} eO+ /xG5 .

#- cfly+s jif+ JotLt ePkl5 ;Dkfbg ul/G5

$- n]vfk/LIfs sfo+sf/L lgsfok|lt
hjfkmb]xL x'G5 .

$- n]vfk/LIfs ;_;b jf Joj:yflksf k|lt
hjfkmb]xL x'G5
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cfGtl/s / cGtLd . jfXo n]vfk/LIf0fdf km/s 
(Difference)  cont--

cfGtl/s n]vfk/LIf0f cGtLd . jfXo n]vfk/LIf0f

%- cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] p2]Zo
Joj:yfkgnfO+ cfjZos kg]+ ljlQo
Pj_ sfo+;~rfng ;DjGwL ;'rgfx?
pknJw u/fpg' / cfGtl/s lgoGq0f
k|0ffnLnfO+ dhj"t jgfpg' /x]sf] x'G5 .

%- cGtLd n]vfk/LIf0fsf] p2]Zo
kf/zL+tf Pj_ ;fj+hlgs hjfkmb]xLtf
k|j+4g ub}+ ;'zf;g sfod ug+ ;xof]u
ug'+ /x]sf] x'G5 .

^- t'ngfTds ?kdf :jtGq x'b}g ^- t'ngfTds ?kdf :jtGq x'G5
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cfGtl/s / cGtLd . jfXo n]vfk/LIf0fdf km/s cont---

cfGtl/s n]vfk/LIf0f cGtLd . jfXo n]vfk/LIf0f

&- cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] k|ltj]bg ;DjGwLt
lhDd]jf/ JolStnfO+ pknJw u/fpg] / lghn]
cGtLd n]vfk/LIf0f ;dIf k]z ug+'kb+5 .

&- cGtLd n]vfk/LIf0fsf] k|ltj]bg /fi6|klt
dfkm+t Joj:yflksf ;_;bdf k]z eO+
;fj+hlgs n]vf ;ldltdf 5nkmn x'G5 .

*- cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] j]?h" cGtLd
n]vfk/LIf0f ePkZrft km5of}+6 x'G5 .
cfjZos b]v]df cGtLd n]vfk/LIfsn]
cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] j]?h" sfod ug+;S5

*- cGtLd n]vfk/LIf0fn] cf}NofPsf] j]?h' 
lhDd]jf/ JolStn] km5of}+6 ul/ 
dxfn]vfk/LIfssf] sfof+nojf6 ;Dk/LIf0f 
u/fpg' k5+  .

(-cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] cGtLd
n]vfk/LIf0fnfO+ ;xof]u k'/\ofp_g] p2]Zo x'G5

(- cfGtl/s n]vfk/LIf0fnfO+ ;xof]u ug'+
cGtLd n]vfk/LIf0fsf] p2]Zo x'b}g .
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;/sf/L n]vfk/LIf0fsf ;d:of / r'gf}tL 
� n]vfk/LIfsn] sfo+d'ns eGbf lgoldttfsf] n]vfk/LIf0fdf hf]8 lbg] u/]sf],

� ;fj+hlgs n]vf;ldltn] n]vfk/LIf0f k|ltj]bg 5nkmndf vf;} Wofg glbg],

� jx';Lko'St Multidisciplinary / Ifdtfjfg sd+rf/Lsf] cefj

� n]vfk/LIf0f dfu+bz+g lgb]+zLsfx? k|efjsf/L ?kn] sfof+Gjogdf gcfPsf],sltko
lgb]+zLsf dfu+bzgx? cWffjlws ug'+kg]+ cj:yfdf /x]sf,

� n]vfk/LIf0fsf] nflu dfu eP cg'?k >f]t ;fwg pknJw gx'g], jh]6df :joQtf
gePsf],

� cGtLd n]vfk/LIf0f s]lGb|s=t /x]sf],

� cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|efjsf/L gx'g', k]zfut bIftfsf] sld, hgzlStnfO+ tflnd
kof+Kt gx'g', bf]xf]/f] lhDd]jf/Lsf sf/0f :jtGq gx'g', cfGtl/s n]vfk/LIf0f dfgb08
gx'g', hf/L lgb]+lzsf cjnDjg gx'g', cg'udgsf] sld,

� cfGtl/s lgoGq0f k|efjsf/L gx'g',
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;/sf/L n]vfk/LIf0fsf ;d:of / r'gf}tL  qmdz--

� j]?h" cf}+Nofpg] k|s=ofdf n]vfk/LIfsx? jLr Ps?ktf sfod ug+
g;lsPsf],

� hgzlSt ljsf;sf] kof+Kt cj;/ gx'g', sd+rf/LnfO+ pTk|]l/t ug+
g;lsPsf],

� hf]lvddf cfwfl/t nufot n]vfk/LIf0fsf cfw'lgs cjwf/0ffsf]
k|of]u x'g g;s]sf]

� ;j} ;fj+hlgs vr+ /sd n]vfk/LIf0fsf] If]qdf gkg]+
� jh]6 tyf sf/f]jf/df ePsf] j=l4 ;u}_ n]vfk/LIf0f hgzlStdf

j=l4 gx'g'

� n]vfk/LIf0fdf cf}NofO+Psf Jof]x/fx? pk/ sf/jfxL gx'g] cj:yf
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n]vfk/LIf0f j]?h" j9b} hfg'sf sf/0fx? 
� clwsf/ k|fKt clwsf/Lsf] pbfl;gtf

� k|efjsf/L cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnLsf] cefj
� cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|efjsf/L gx'g'
� P]g lgod sfo+ljlw ;do ;fk]If gx'g'

� tfn's sfof+non] cfly+s Jojxf/ ;DjGwdf cGt/utsf lgsfosf]
kof+Kt /]vb]v lgoGq0f ug]+ gu/]sf]

� bIf ;Ifd n]vfhgzlStsf] cefj, n]vfk/LIfsdf ;d]t k]zfut
bIftfsf] cefj

� j]?h"nfO+ sfo+;Dkfbg d'Nof_sg ;_u cfj4 ug]+ Joj:yfsf] cefj

� clgoldt ug+], j]?h" ug]+ t/ plrt b08 ;hfo gx'g] Joj:yf,
� k/Dk/fut >]:tf k|0ffnL
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cfGtl/s  n]vfk/LIf0f ;~rfng
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PEFA - Assessment

PFM performance indicator 2008 2014
Scoring 

Method

Comparable 

ratings

Change

Since 

2008

PI-21 Effectiveness of internal Audit D+ D+ M1 Yes
No

change

Dimension(i) Coverage and quality of the 

internal audit function: There is little or no 

internal audit focused on system monitoring

D D
No 

change

(ii) Frequency and distribution of reports C C
No 

change

(iii) Extent of management response to 

internal audit findings: usually ignored
D D

No 

change
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PEFA framework-2016-Internal 

audit

� PI-26 Internal Audit

� 26.1 Coverage of internal audit

� 26.2 Nature of audits and Standard applied

� 26.3 Implementation of internal audit and 

reporting 

� 26.4 Response to internal audits
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IIA standards- Audit planning at 

Auditor’s office
2010.A1

आ त रक लेखापरी ण काययोजना अिभलेखाि कत जोिखम मू या कनमा आधा रत न ुपदछ । य तो अिभलेखा कन 
कि तमा वषको एक पटक गन ुपदछ । जोिखम अिभलेख गदा उ  व थापन र लखेा उ रदायीबाट ा  सचूना र 
जानकारी समावशे गनु पदछ ।
2010.A2

मखू आ त रक लखेापरी कल ेउ  व थापन, लखेा उ रदायी र अ य सरोकारवालाह ले आ त रक लेखापरी णबाट 
गन अपे ा पिहचान तथा पया  यान पु  याउन ुपदछ ।
2010.C1

The Head Internal Audit should consider accepting proposed consulting engagements based on the

engagement’s potential to improve management of risks, add value and improve the organisation’s

operations. Accepted engagements must be included in the plan.

2010.N1

आ त रक लखेापरी णको वा षक ितवदेन सहायक ने गरी जोिखममा आधा रत योजना तयार गनु पदछ । यो 
सं थागत उ े य र ाथिमकता समतेलाई यान दई आ त रक लखेापरी ण बडाप को प रधीमा रहने गरी तयार गन ु
पदछ ।
2010.N2

आलपेका लािग उपल ध न े ोतल ेधा  ेगरी मखू आ त रक लखेापरी कल ेकाननुी र पशेागत आव यकता अनु प 
जोिखममा आधा रत योजना बनाउन स दछ। हा ोमा छैन तर यो मानल ेsampling procedure follow िम छ
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जोिखम िव ेषण
2120.A1

लखेापरी ण ग रन ेकायालयको सशुासन, स ालन र सचूना प ितमा िन  िवषयका जोिखम 
बारेमा आ त रक लेखापरी णल ेमू या कन गनु पदछः

� सं थागत रणनिैतक उ े य ाि का बारेमा;

� आ थक र स ालन सूचनाको िव सनीयता र इमा दा रताका बारेमा;

� काय स पादनको काय द ता र भावका रताका बारेमा;

� स पित सुर ा ब धका बारेमा; र

� िनयम, कानून, नीित, कायिवधी र स झौताको पालनाका बारेमा ।

2120.A2

स भा  जालसाजीज य घटना र यसमा लखेापरी ण ग रन ेकायालयको स बोधनको तरीका 
बारेमा आ त रक लेखापरी णल ेमू या कन गनु पदछ ।
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जोिखम िव ेषण
2120.C1 During consulting engagements, internal auditors must

address risk consistent with the

engagement’s objectives and be alert to the existence of other

significant risks.

2120.C2

Internal auditors must incorporate knowledge of risks gained

from consulting

engagements into their evaluation of the organisation’s risk

management processes.

2120.C3

लखेापरी ण ग रन ेकायालयल ेजोिखम व थापन कृयाको शु वात वा 
सधुार गन व थापनलाई सहयोग गदा आ त रक लखेापरी कल े आफू 
य ता व थापक य भूिमकामा स ल  न न े व था िमलाउन ुपदछ । 
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Office level Audit Planning(Engagement Planning)

� २२०० लेखापरी ण योजना (Engagement Planning) 

� आ त रक लेखापरी णका हरेक कायह  (engagement) को योजना बनाइ अिभलेख रा ु 
पदछ । लेखापरी ण योजनामा सो कामको उ े य, े (scope), अविध र उपल ध ोतको 
बाँडफाँड पिन समावेश गनु पदछ । योजनामा लेखापरी ण ग रने कायालयको रणनीित, 
उ े य र स ब  जोिखमको पिन िबचार ग रएको नु पदछ ।

� २२०१ योजनामा यान दनपुन कुरा (Planning Considerations) 

� योजनामा आ त रक लेखापरी कले देहायका कुरामा यान दनु पदछः
� रणनीित र उ े यह  अ ययन गरी ितनको काया वयनको िनय ण णाली,
� िवशेष खालका जोिखमह , ोत र स ालन एवं ती जोिखमका स भा  भाव र 

ितनीह लाई युनतम तरमा रा  ग रएका कामह ,

� सुशासन, जोिखम व थापन र िनय ण णाली स बि धत नमूना (framework or 

model) स ग तुलना मक अ ययन र ितनको भावका रता र पया ता, र
� सुशासन, जोिखम व थापन र िनय ण णाली उपर उपल ध मूख सुधारका अवसरह
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Audit planning
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२३३० अिभलेख (Documenting Information) 

2330.A1

मखू आ त रक लखेापरी कल ेलखेापरी ण ग रने अिभलखेह मा पाउने प ँचलाई आव यकता 
अनसुार िनय ण गन ुपदछ । उ  व थापन वा कानून शाखाको अि म वीकृितमा मा  य ता 
अिभलखे ते ो प लाई उपल ध गराउन स क छ ।
2330.A2

जुनसकुै मा यममा रािखएको भएता पिन मखू आ त रक लखेापरी कल े आ ना कामस ग 
स बि धत अिभलखे कसरी रा  ेभ  ेतरीका िवकास गनु पदछ । अिभलखे रा े य तो तरीका 
सं थागत मागदशन वा कानूनी वा िनयमनकारी वा अ य व था स गत नु पदछ । 
2330.C1 

मखू आ त रक लखेापरी कल े परामशज य कायका अिभलखेह मा प ँच र ती अिभलखे 
आफूकहा ँरा  ेतरीकाको नीित बनाउन ुपदछ । यसमा ती अिभलखे आ त रक वा बा  ि लाई 
कसरी र कित प ँच दन ेहो सो कुरा पिन खलुाउन ुपदछ । अिभलखे रा  ेय तो तरीका सं थागत 
मागदशन वा कानूनी वा िनयमनकारी वा अ य व था स गत नु पदछ । 
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लेखापरी ण क तो नुपन ???????
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n]vfk/LIf0f sfo{of]hgf 

l;=g+= sfof{no÷cfof]hgfsf] gfd
ah]6 pk
lzif{s g+=

sf/f]jf/sf] 
cjlw

cfn]k ;DkGg ug]{ sfo{of]hgf cfn]k ug{ 
tf]lsPsf] 
sd{rf/Lsf] 
gfd, y/ / 

kb

s}lkmot
k|yd q}dfl;s låtLo

q}dfl;s
t[tLo

q}dfl;s

चौथो q}dfl;s

! @ # $ % ^ & * (

cfGtl/s n]vfcg';"rL–!
sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no, ==========

k/LIf0fsf] sfo{of]hgf
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lgsfosf ls|ofsnfk af/]  hfgsf/L 
n]vfk/LIf0f ug'{kg]{ O{sfOn] sfof{no k|d'vn]vf k|d'v;+Fu k|ToIf ;Dks{ /fvL
;f] O{sfOsf] sfo{ ;Dkfbgsf ;DaGwdf lgDglnlvt kIfx?sf] hfgsf/L k"j{ 
?kdf lng'kb{5 M

� sfof{nosf] p2]Zo

� sfof{non] ;Dkfbg ug'{kg]{ lqmofsnfkx?

� sfof{nosf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL

� sfo{qmdx?sf] nIo / k|ult ljj/0f

� sfo{qmd sfof{Gjog of]hgf

�;+efljt hf]lvdsf] Go"gLs/0f nflu ckgfO{Psf] k|0ffnL

�cfGtl/s n]vf k/LIf0f ljlw / ;DkGg ug{ nfUg] ;do
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Cont…..

-v_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f ug{ hfg'eGbf klxn] n]vfk/LIfsn] 
lgDglnlvt kIfx?sf] hfgsf/L /fVg' kb{5M

� cfly{s sfo{ljlw P]g / lgodx?,

� ;fj{hlgs v/Lb P]g tyf lgodx?,

�;DalGwt cfly{s jif{sf] cfly{s P]g,

� lghfdtL ;]jf P]g / lgodx?,

� ;}lgs, k|x/L tyf z;:q k|x/L;DaGwL P]g / lgodx?,

� :jf:Yo ;]jf P]g tyf lgodx?,

� e|i6frf/ lgjf/0f P]g tyf lgodx?,

� ;/sf/L vr{df ldtJooLtf sfod ug]{ lgb]{lzsf

� sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{nosf] sfo{ ;+rfng lgb]{lzsf, 
Psn vftf sf]if k|0ffnL

lgsfosf ls|ofsnfk af/]  hfgsf/L 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

hf]lvd d'NofFsg
/0fgLlts tx (Strategic Level)

�Volume of transaction

�Complexity of system

�Sensitivity

�Control Environment
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hf]lvd d'NofFsg
sfof{no jf lgsfout tx (Entity level)

�;f/e"ttf (Materiality)-ah]6, sfo+qmd ;~rfng, k"lhut ah]6, al9 vr+, Go'g

vr+, Go'g k|ult

�;+j]bgzLntf ( Sensitivity) al9 a]?h" x'g], ;/f]sf/kIfsf] cg'/f]w, l;sfot jf

;~rf/df cfPsf] l6Kk0fL

�sf/f]jf/sf] hl6ntf (Complexity)- hl6n k|slt, ljleGg lgsfosf] ;+nUgtfdf

;~rfng x'g], :jljj]sLo cfwf/df lg0f+o x'g], Non routine k|sltsf] sf/f]jf/ jf
jif{sf] cGTodf lgsf;f vr{ jf cfo cfh{g x'g]

�lgoGq0f jftfj/0f (Control Environment)- cfGtl/s lgoGq0fsf] kof+Kt

Joj:yf gePsf] a]?h" km5of}+6 gug]{, Go"g ug]{ jf tfn's lgsfoaf6
cg'udg / d"Nofsg Pj_ lgb]{zg gx'g] jf Go"g x'g]

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lgsfosf]
hfgsf/L

hf]lvdsf] klxrfg
lgoGq0f aftfa/0f 

/ sfo+lalwsf] laZn]if0f

lgoGq0fsf] 
k|efasfl/tf klxrfg

;_Defagf
/ c;/sf] d'NofFsg

hf]lvdsf] k|fyldlss/0f Pa_
n]vfk/LIf0f s]lGb|t ug'+kg]+ 

ljifo lgwf+/0f

n]vfk/LIf0f of]hgf 
tof/L
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Hff]lvd k"jf{g'dfg / clen]vfÍg
�sf]if k|d'vn] k|To]s jif{ sfo{If]q leqsf sfof{nox? / cfly{s k|zf;g;+Fu 

;DalGwt sd{rf/Lx?sf] nut cBfjlws u/L /fVg' kg]{5 .

� =sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{non] cfkmgf] sfo{If]q leqsf sfof{nox?sf] 
nut /fVbf tL sfof{nox?sf] p2]Zo, ug'{kg]{ k|d'v sfo{x?, vr{ ug]{ 
k|lqmofx? / vr{ x'g] If]qsf af/]df hfgsf/L lnO{ /fVg' kg]{5 . ;fy} tL 
sfof{nox?df x'g;Sg] ;fj{hlgs >f]t ;fwg tyf ;DklQsf] lxgfldgf, 
d:of}6, b'?kof]u tyf r'xfj6sf ;+efljt If]q tyf hf]lvdx?sf af/]df 
k"jf{g'dfg u/L n]vf k/LIfsnfO{ ;f] af/]df hfgsf/L u/fpg'kb{5 .

� o:tf ;DaGwL hf]lvdx?sf] k"jf{g'dfg ul/Psf] sfuhft P+j k|df0fx?nfO{ 
clen]vLs[t u/L /fVg nufpg' kb{5 .

MoFAGALDTA>>> 
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n]vfk/LIf0f sfo{;Dkfbg sfo{ljlw

�clen]v Pa+ n]vf;|]:tfsf] k/LIf0f

�canf]sg, lg/LIf0f

�u0fgf – cÍu0fLtLo

�k'li6s/0f – a}Í:6]6d]G6

�laZn]if0f –tYofÍ,k|ZgfjnL,;"rgf

�cGt/jftf{, k|ZgfjnL, ;/f]sf/jfnf ;+u 5nkmn

�:t/dfkg – ;f]xL k|s[ltsf] cGo sf/f]jf/;+u t'ngf

�gd'gf cWoog
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k/LIf0f ;"rL / l6kf]6
�cfGtl/s n]vfk/LIfsn] n]vfk/LIf0f sfo{ ;Dkfbg ubf{ 

cg';"lr–# adf]lhdsf] k/LIf0f ;"rL eg'{kg]{5 .

�k/LIf0f ;"rL ebf{ cfly{s sf/f]jf/sf] k|s[lt cg'?k 
cg';"lrsf ;a} a'Fbfx? jf cfslif{t x'g] a'Fbf k|of]u ug'{ 
kb{5 .

�cfGtl/s n]vfk/LIf0f sfo{ ;Dkfbg ubf{ cjnf]sg tyf 
kl/If0faf6 b]lvPsf ljifox?sf] l6kf]6 sfuhft -
Working Document_ csf]{ cfly{s jif{ ;Dd 
;'/lIft /fVg' kb{5 .

MoFAGALDTA>>> 
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k/LIf0f ;"rL / l6kf]6
� cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|ltj]bgnfO{ clGtd ?k lb+bf k/LIf0f 

;"rL / cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] qmddf b]lvPsf s}lkmotx? 

l6kf]6 ul/Psf] sfuhftnfO{ klg cfwf/ lng'kg]{5 .

� cfGtl/s n]vfk/LIf0f sfo{sf] cg'udg ubf{ k/LIf0f;"rL / 
l6kf]6 sfuhftnfO{ cfwf/ lng'kg]{5 .

� k|d'v÷sf]if lgoGqsn] cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|ltj]bg
k|dfl0ft ubf{ cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] l;nl;nfdf tof/ 
u/]sf l6kf]6 sfuhft tyf kl/If0f ;"rLsf] ;d]t cfwf/ 
lng'kg]{5 .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|ltj]bg k|:t'tLs/0f

�n]vfk/LIf0fsf] d:of}bf k|ltj]bg tof/L

�Joa:yfkg;+u 5nkmn ug{]

�cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] k|ltj]bg ;DalGwtnfO{ pknJw u/fpg]

�k|df0f tyf hjfkm k|fKt u/L a]?h" km5{\of}6 ug{]

�cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] PsLs[t lhNnfut k|ltj]bg k]z ug{]

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ितवेदन ढांचा -gd'gf_

sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no

cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|ltj]bgsf] 9fFrf
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l;=g+= uf]=ef}=g+= ldlt ;|]:tf k/LIf0faf6 b]lvPsf] Joxf]/f -a]?h'_
a]?h' x'g] sfg'gL

cfwf/

lgoldt

ug'{kg]]{

c;'n

ug'{kg]{
k]ZsL afFsL

!#= k/LIf0faf6 b]lvPsf Joxf]/fx?M–

!= dGqfno÷ljefu÷sfof{nosf] gfd M–

#= sfof{nosf] p2]ZoM–

-s_

-v_

-u_

%= k|d'v lqmofsnfkx?

-s_

-v_

-u_

&= sfof{no k|d'vsf] gfd M–

(= n]vf k|d'vsf] gfd M–

!)= k/LIf0f ul/Psf] ldlt

!@= ;DalGwt P]g, lgod, lgb]{lzsf / sfo{ljlw

-s_===================

-v_===================

-u_ =================

@= ah]6 pk lzif{s g+=M–

$= jflif{s ah]6M

-s_ g]kfn ;/sf/ ?

-v_ a}b]lzs >f]t ?

^= k|ltj]bg cjlw ;Ddsf] lgsf;f M

*= k|ltj]bg cjlw ;Ddsf] vr{ M

-s_ g]kfn ;/sf/ ?

-v_ a}b]lzs >f]t ?

!!= k/LIf0f ul/Psf ;|]:tfx? -lrGx nufpg]_

-s_ uf]:jf/f ef}r/ tyf ;+nUg jLnx?, a}s  

gubL lstfa, ah]6 ;L6 / vr{sf]   

kmf+6jf/L

-v_ ;xfos vftfx?

-u_ v/Lb ;DaGwL lg0f{o kmfO{nx?

-3_ e'QmfgL cfb]zx?

cfly{s jif{ M–================sf] ==================dlxgf b]lv ================ ;Ddsf] cf=n]=k= k|ltj]bg

!$= ljut cjlwdf ePsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0fsaf6 lbPsf ;'emfj
sfof{Gjog÷;'wf/÷km5\of}{6sf] cj:yfM

MoFAGALDTA>>> 
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ध+यवाद
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िव ीय सुशासनको लेखाजोखा

P >>> +977 (1) -5522004, -5521051

F >>> +977(1) - 5521521

E >>> ldta.org.np@gmail.com

W>>> www.ldta.org.np

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 

Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 

Local-Self Governance."

LDTA >>> नेपाल सरकार
स	 घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n] थानीय तहमा 
िवभा य कोष स ब धी ाव था, स ालन स व धमा 
सरकारी कारोवार िनदिशकामा ग रएको ाव था र 
ज मा नेकोष र ा फर कृयाका स व धमा िव तृत 
सै ाि तक साथसाथ ावहा रक ान ा  गन 
स ेछन्।
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;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
� सशुासनको प
रचय 

� ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg
� ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgsf] cjojx?
� िव�ीय सशुासनको प
रचय 
� िव�ीय सशुासनका आधारभुत सत�ह�
� िव�ीय सशुासनका लािग स�चालनमा रहकेा �णालीह�
� िव�ीय सशुासनका लािग SuTRA

� िव�ीय सशुासनका लािग स�चालनमा रहकेा �णालीह� 

165 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सशुासनको प3रचय 

166 सशुासन भ�नाले शासन �णालीमा िन�न अनसुारका िवशेषताको िव�मानता हो ।

� पारदिश�ता ( Transparency )  * सहभािगता (Participation)

� उ�रदािय5व (Accountability) * काननुी शासन (Rule of Law)

� जवाफदेयी(Responsive) * सहमितउ>मखु(Consensus Oriented)

� साधन Cोतको उपयोग (Value for Money) 

� समतामखुी र समावेशी (Equitable & Inclusive)

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgsf # efu

�;fj{hlgs vr{

�/fh:j kl/rfng jf ;|f]t kl/rfng

�hjfkmb]lxtf -k|ltj]bg / hjfkm_ 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgsf] cjojx? 
� gLlt, of]hgf / sfo{qmd

� ah]6 k|0ffnL

�/fh:j jf cGo k|fKtLsf] Joj:yfkg

�vr{ Joj:yfkg

� lgsf;f, vr{ / vr{ >f]t Joj:yfkg

�sf]if Joj:yfkg -vftf k|jfx, ;dli6 cfly{s sf/f]jf/ ;dfj]z_

�;fj{hlgs vl/b Joj:yfkg,

�cfGtl/s lgoGq0f, 

�C0fsf] Joj:yfkg

� n]vfFsg, k|ltj]bg tyf ljQLo k|ltj]bg

� cGtLd n]vfk/LIf0f, cfGtl/s tyf afXo lgu/fgL 
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िव�ीय सशुासनको प3रचय 

� सशुासनको मह�व पूण� प� 

�  स थागत सशुासनको एक आयाम

� सम& िव'ीय अनशुासन (Overall Fiscal Discipline) को 
पालनाको अव था 

�  साव�जिनक िव'ीय 8यव थापनका ६ आधारभूत �े;(Six 
Critical Area of PFM) मा सारभूत Eपमा सशुासनको 
िव�मानता

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िव�ीय सशुासनका आधारभतु सतOह1

�  साव�जिनक िव'ीय साधन Fोतको िम�य8ययी, काय�द� र 
�भावकारी  उपयोग

�  साव�जिनक िव'ीय साधन Fोतको िववके स�मत उपयोग

�  साव�जिनक िव'ीय साधन Fोतको िविध स�मत �योग

�  साव�जिनक िव'ीय साधन Fोतको पारदशJ र जवाफदहेी �योग

�  पद, शिL,स�पित र िव'ीय Fोतको दEुपयोग िवहीनता 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िव�ीय सुशासनका लािग स�चालनमा रहकेा �णालीह�

Systems in 
FCGO

FMIS

TSA/EFT

CGAS

RMIS

SuTRA

PAMS

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िव�ीय सशुासनका लािग SuTRA 
172

Jथानीय सि�चत कोष MयवJथापन �णाली (सूO)
Subnational Treasury Regulatory Application (SuTRA)

काय�Qमगत बजेट
 (Program-based Budgeting)

काय�Qमगत लेखाङ्कन
 (Program-based Accounting)

काय�Qमगत �ितवदेन
 (Program-based Reporting)
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SuTRA को िवकास तथा काया�>वयनको आधार 

� संिवधानको धारा २२९ र  थानीय सरकार सPचालन ऐनको दफा ६९ बमोिजम सिPचत कोषको 

सPचालन, 8यव थापन र �ितवेदन �णालीमा एकTपता कायम गन� िवकास गUरएको । 

� स;ुको िवकास अथ� म�;ालयको िनदVशनमा PEFA ले मलेिनका र संघीय मािमला तथा सामा�य 

�शासन म�;ालयसगँको सहकाय�मा गरकेो ।

� नेपाल सरकार मि�;पUरषदको िमित २०७६/०१/१७ को िनण�यबाट   वीकृत ।

� आ.ब.२०७६/७७ को नीित तथा काय�aममा  थानीय तहको बजेिटङ्ग, लेखाङ्कन र 

�ितवेदनमा स;ुको �योगलाई अिनवाय� बनाईएको ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

SuTRA िवकासको आधार

� नेपालको संिवधान २०७२ (धारा २२९)

�  थानीय सरकार सPचालन ऐन २०७४ (दफा ६९)

� अ�तर सरकारी िव' gयव थापन ऐन २०७४

�  थानीय तहको योजना तजु�मा िदhदश�न २०७५

�  थानीय तहमा बजेट तजु�मा, काया��वयन, आिथ�क gयव थापन तथा स�पि' ह ता�तरण 
स�ब�धी िनदVिशका २०७४

� महालेखा परी�कको काया�लयको लेखा ढाचँा पिु तका (म.ले.प.फारामहE) 

� एकkकृत आिथ�क संकेत तथा बगJकरण र gयाlया २०७४

� नेपाल सरकारको लेखा िनदVिशका २०७३

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

SuTRA काया�>वयनको अवJथा

आ.ब.२०७६/७७ आ.ब.२०७७/७८

MoFAGALDTA>>> 
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SuTRA ले के मZत गछ� ?

� वैoािनक तथा 8यवि थत राजp तथा 8यय अनमुान �णाली

� �ाq हrने सघंीय अनदुानको रकम �णालीमै �िवsी भई आउने 8यव था

� 8यवि थत अिlतयारी र खच� �णाली

�  वत�; र िनtप� भई काम गन� र पेशागत आचरण पUरपालना गन� मuत

� लvय तथा �गित र माग� िच; एवं �विृ' िवwेषण गन� 

�  वचािलत �ितवेदन �णाली (Multi-Dimensional Reports)

� लि�त बग�, �े;, उप�े;, काय�aम, खच� शीष�क, लैङ्िगक आिद आधारमा 
�गित तथा �ितवेदन
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SuTRA ले के मZत गछ� ?

� Red Book, िविनयोजन ऐन तथा बजेटका अनसुूिचहE आफँै तयार हrने

� एकkकृत लेखाङ्कन तथा  वचािलत �ितवेदन सभंव हrने

� एकEपता कायम भई तलुनायोhय िव'ीय सूचना �वाह गन� सिकने

� मापद�ड बमोिजम खच�, पारदिश�ता तथा बजेट अनशुासन पUरपालना

� राजp चहुावट िनय�;ण तथा 8यवि थत धरौटी अिभलेख

� साव�जिनक खच�को गणुा�मकता अिभविृ� कायम हrने

� साव�जिनक स�पि' तथा कोषको सदपुयोगमा सहयोग

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

योजना तथा वजेट तजु�माका चरणह� र समय सीमा

चरणह1 समय सीमा

चरण १. बजटेको पूवO तयारी

� आय2ययको �%पेण ग3रएको तcयांक सिहतको िववरण सङ्घीय सरकारमा पशे गन* पौष मसा�त िभ/

� सघं र �दशेबाट बजटेको सीमा �ाW गन* । चै/ मसा�त िभ/

चरण २. +ोत अनुमान तथा बजटे सीमा िनधाOरण बशैाख १० िभ/

चरण ३. ब�ती तहका योजना छनौट वैशाख मसा�त 

िभ/

चरण ४. वडा तहमा योजना छनौट तथा �ाथिमकdकरण जeे १५ िभ/

चरण ५. बजटे तथा कायOgम तजुOमा असार ५ िभ/

चरण ६. गाउँ वा नगर कायOपािलकाबाट बजटे तथा कायOgम �वीकृित असार १० िभ/

चरण ७.  गाउँ वा नगर सभाबाट बजटे तथा कायOgम �वीकृित

� बजटे तथा कायOgम ��तुती असार १० िभ/

� बजटे तथा कायOgम �वीकृित असार मसा�त िभ/

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सOु �णालीमा बजेट तजु�माका चरणह�

१. राज व तथा आ दानी ाि को अनुमान                                         

२ . आ त रक तफको खच  अनुमान । 

३ . अनुदान तफको एकमु  खच अनुमान । 

४ . अनुदान तफको रकमको िव तृत अनुमान । 

५ . बजेट तथा काय मको वीकृित । 

MoFAGALDTA>>> 
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Jथानीय तहका �ाि]का Cोत समहू 

१. संघीय सरकार ।                                        

२ . दशे सरकार  ।

३ . राज व बाँडफाँड ।

४ . आ त रक आ दानी । 

७ . जनसहभािगता .

५ . बैदिेशक ोत । 

६ . अ तर थानीय तह । 

८ गत बषको मौ दात
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अनुदान (अ>तरसरकारी िव�ीय हJता>तरण) 

१. संघीय सरकार ।                                        

२ . दशे सरकार ।

३ . अ तर थानीय तह । 

१ समािनकरण अनुदान। 

२ शसत# अनुदान ।

३ %वशेष अनुदान ।

४ समपूरक अनुदान । 

५ अ�य अनुदान । 

MoFAGALDTA>>> 
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१. नगद

२ . नगद अनुदान 

३ . सोझै भु ानी अनुदान 

४ . सोधभना ने अनुदान  

७ . नगद ऋण 

५. ब तुगत अनुदान 

६ . म सहायता

८ . सोझै भु ानी ऋण 

९. सोधभना ऋण 

१० . व तुगत ऋण 

आ^दानी �ाि] गन_ त
रका
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आ>त
रक आ^दानीका आधार र मलू शीष�कह� 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

बजेट उपशीष�क

�बजेट तजु�मा तथा खच�को लेखाङ्कन गनV मूल आधार। 

�बजेट िशष�क तथा उपिशष�कलाइ िसsममा नै पUरभािषत ।  

� थानीय तहको वडाको आधारमा बजेट िशष�कको gयव था

�आव�यकताअनसुार बजेट उपशीष�क थप गन� स�ने ।

�संघीय सरकारको सशत� अनदुानको बजेट शीष�क र �यसको 
बजेट तथा काय�aम िसsममा नै अपडेट गUरने ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

`ेOगत अवधारणा (Sectorial Approach)

� �े;, उप�े;, िaयाकलाप, उपिaयाकलाप, काय�aम, आयोजना 

�े;  – सामािजक सेवा 

उप�े; – िश�ा 

िaयाकलाप - अनौपचाUरक िश�ा 

उपिaयाकलाप -  सा�रता काय�aम

काय�aम/आयोजना -  �ौढ िश�ा काय�aम 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

बजेट िविनयोजन - खच�का `ेO

१. आिथ�क िवकास 

२. सामािजक िवकास 

३. पूबा�धार िवकास 

४. सशुासन तथा अ�तरस�बि�धत �े;

५. काय�लय सPचालन तथा �शासिनक खच� ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सूOः रणनीितक बजेट वगbकरण अवधारणा

�ल�िगक बजेट सकंेत

�जलवाय ुबजेट सकंेत

�गUरबी �यूनीकरण सकंेत

�आविधक योजनाका रणनीित

�िदगो िवकास लvय सकंेत 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सूOः रणनीितक बजेट वगbकरण अवधारणा
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

लि`त `ेOगत अवधारणा (Target group Concept)

� लाभाि�वत हrने समूह अथा�त् 
लि�त समूह आधारमा बजेटको 
बगJकरण ।

  

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सOुमा बजेट Jवीकृित
राज व एब ंखच� अनमुान

अथा�त् बजेट स�बि�धत  थानीय तहको सभाबाट

 पाUरत अथा�त्  वीकृत भएपिछ

सOुमा बजेट Jवीकृत गन_  

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

लेखाङ्कनका लािग SuTRA को �योग

� सिPचत कोष तथा लेखाङ्कन

� खच� गनV अिlतयारी �वाह

� िविनयोजनको तफ� को खच� लेखाङ्कन

� काय�सPचालन कोष तफ� को खच� लेखाङ्कन

� अ�तर सरकारी अिlतयारी तफ� को लेखाङ्कन (आ.ब.२०७६/७७ 
स�म)

� राजp तफ� को लेखाङ्कन (िवभा�य कोष, आ�तUरक राजp)

� धरौटी तफ� को लेखाङ्कन

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Jथानीय सि�चतकोष (दफा ६९)

���येक गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको आ�नो एउटा  थानीय सिPचत कोष रहनेः

�गाउपँािलका तथा नगरपािलकाको कोषमा ज�मा हrन आउने सबै रकम कुनै (क वग�को 

वािण�य) ब�कमा खाता खोली ज�मा गनु�पनV

� थानीय सिPचत कोषमा ज�मा भएको रकम खच� गनVस�ब�धी 8यव था  थानीय 

कानून बमोिजम हrने (कानूननमा अिनवाय� Eपमा उ�लेख गनु�पनV कुरा)
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Jथानीय सि�चतकोषमा ज^मा हdन ेरकमह�

ग -४.१ 
 थानीय सि त 

कोष

संघीय सरकार

देश सरकार

राज ब 
बाँडफाडँ

आ त रक आयवैदेिशक ोत

अ तर 
थानीय तह

जनसहभािग
ता

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Jथानीय सि�चतकोषको (खाता) स�चालन

सिंवधानको धारा २२९ (दफा ६९) अनसुारको  थानीय सिPचत कोषको 
सचंालन गाउपँािलका वा नगरपािलकाको �मखु �शासकkय अिधकृत र लेखा 

�मखुको सयंLु द तखतबाट हrने 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Jथानीय सि�चत कोषबाट हdन ेखच�ह� 

१. सभाबाट  वीकृत बािष�क बजेट बमोिजमको रकम ।

२. बजेट िवचाराधीन रहेको अब थामा दैिनक काय� सPचालनको लािग पे�कkको Eपमा 

खच� गUरने एक तृतीयांस रकम ।

३. अदालतको फैसलाबमोिजम  थानीय तहले बझुाउन ुपनV रकम 

४. आकि मक कोषको लािग सभाले तोिकिदएको रकम । 

५.  थानीय तहले िलएको ऋणको साबँा र gयाजको रकम ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Jथानीय सि�चत कोषबाट हdन ेखच�ह�

ग -४.१ 
 थानीय सि त कोष

ग -४.१ 
 थानीय सि त कोष

ग २.१ / ग २.२ चालू 
खच खाता

ग २.१ / ग २.२ चालू 
खच खाता

ग २.३ / ग २.४ पूिँजगत 
खच खाता 

ग २.३ / ग २.४ पूिँजगत 
खच खाता 

ग २.५ / ग २.६ िवतीय 
व था खच खाता 

ग २.५ / ग २.६ िवतीय 
व था खच खाता 

ग ५.१ थानीय तह 
िविवध कोष खाताह
ग ५.१ थानीय तह 

िविवध कोष खाताह

ग ७.१ थानीय 
आकि मक कोष खाता

ग ७.१ थानीय 
आकि मक कोष खाता

ग ७.२ कोप व थापन 
कोष खाता

ग ७.२ कोप व थापन 
कोष खाता

स+ब,�धत सभाबाट 0वीकृत 
काय#2म तथा बजेट बाँडफाँड 

अनुसार काय# स7चालन 
खातामा रकम िनकासा हुने 
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

खच� स^ब>धी �कृया   

� खच� गनV अिlतयारी �ाq गनV

� सिPचत कोषबाट खच� खातामा �ा�सफर 

� सभाबाट  वीकृत योजना तथा काय�aममा मा; स�बि�धत शीष�कमा 
मा;ै खच� लेlने

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

खच� गन_ अिeतयारी

 थानीय सभाबाट बजेट 
 वीकृत भएको सात िदन िभ;

�मखु वा अ�य�ले 

 मुख शासक य 
अिधकृत

महाशाखा वा 
शाखा मुख र 
वडा सिचव

अि तयारी ा  
भएको प  दन िभ

 मुख शासक य 
अिधकृतले

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

SuTRA मा �ितवेदनस^ब>धी MयवJथा

� बजेट स�ब�धी �ितवेदनहE

� लेखाङ्कन स�ब�धी �ितवेदनहE

� बािष�क �ितवेदनहE

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सOुमा बजेट स^ब>धी �ितवेदनह�
� िविनयोजन ऐन

� अनसुूची-१: आय 8ययको िववरण

� अनसुूची-२: राज व तथा अनुदान �ािqको अनुमान

� अनसुूची-३: 8यय अनुमान

� अनसुूची-४: िव'ीय 8यव था अनुमान

� अनसुूची-५: �े;गत 8यय अनुमान

� अनसुूची-६: िaयाकलाप गत 8यय अनुमान

� अनसुूची-७: वािष�क काय�aम  वीकृित फारम

� �ोत िमलान �ितवेदन
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सOुमा बजेट स^ब>धी �ितवेदनह�

• बजेट उपशीष�क अनसुार बजेट िबिनयोजन

• काय�aम / पUरयोजना अनसुार बजेट िबिनयोजन

• चौमािसक बजेट िबिनयोजन

• लि�त समूह अनसुार बजेट िबिनयोजन

• Fोतगत बजेट िबिनयोजन

• अनसुूचीः रणनीित अनसुारको बजेट िविनयोजन

• सशत� अनदुानको �ितवेदन (काय�aम अनसुार, Breakdown, संि�q)

• रकमा�तर स�ब�धी �ितवेदन

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

लेखापरी`णका लािग SuTRA को �योग

�  वीकृत ढाचँा र मापद�ड अनEुप समयमै बजेिटङ, लेखाङ्कन र �ितवेदन

� आ�तUरक िनय�;ण तथा जोिखम िवwेषण गन� सहज

� िज�मेवारीता, जवाफदेिहता तथा िव'ीय अनशुासन कायम 

� िनयिमतता िमत8यियता काय�द�ता �भावकाUरता औिच�यता पिुs गन�

� िव'ीय साधनको 3E उपयोग गन�

� िव'ीय कारोवार िवpसनीयता वनाउन

� �चिलत कानूनको पालनामा सघाउ पयुा�उन

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

SuTRA �योगको चुनौती

� राजp, खUरद, तलवी िववरण लगायतका Model हEलाई समावेश गरी SuTRA 

System को  तरो�नती गनु�पनV तथा Bug Fixing

� IT Infrastructure को सम या (भौगोिलक Eपले िवकट  थानमा Internet, 

Power Backup आिदको सम या तथा Server लाई Upgradation गनु�पनV)

� Political Challenges (SuTRA को Regulatory Framework)

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

SuTRA �योगको भावी काय�िदशा
� SuTRA �णालीमा Day Close  तथा Electronic Fund Transfer (EFT)को 8यव था गनV

� NPSAS बमोिजमको �ितवेदन र लेखाङ्कनलाई पूण�ता िदने

� तलवी िववरण तथा खUरद 8यव थापनको Model समावेश गनV

� राजpको Model लाई  तरो�नती गनV

� महानगरनगरपािलका तथा उपमहानगरपािलकामा स;ु �णालीलाई TSA Model मा  तरो�नती 
गरी Piloting गनV

� SQL Server मा रहेको Database लाई Oracle मा Migrate गरी अ�य �णालीसगँ 
Compatible बनाउने तथा System Optimization गनV ।

� Website Management (With Grievance Handling Model), Support Center को 
 तरो�ती (मानवीय Fोत तथा भौितक �ोत)
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध+यवाद

205 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तहमा िव ीय सुशासनका 
लािग जोिखम यूिनकरण

P >>> +977 (1) -5522004, -5521051

F >>> +977(1) - 5521521

E >>> ldta.org.np@gmail.com

W>>> www.ldta.org.np

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 

Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 

Local-Self Governance."

LDTA >>> नेपाल सरकार
स	 घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n] थानीय तह िव ीय सुशासन 
जोिखम मु याकंन कायिविध,२०७७ का मु यमु य 

व थाह को काया वयनका लािग यथे  ान र सीप 
िवकास नेछ।

207 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
� िव ीय सुशासन जोिखमको प रचय
� = थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखमको प रचय
� थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखमको प रचय
� थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम स ब धी कानुनी व थाह
�  थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम मु याकंन कायिविध,२०७७ का प रभािषत श दावलीह
� थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम मु याकंन कायिविध,२०७७ का मु यमु य व थाह

� मु याकंनका िवषय े
� योजना, बजेट तथा काय म व थापन
� काया वयन मता तथा व थापन
� लेखाकंन तथा ितवेदन
� अनुगमन, मु याकंन तथा लेखापरी ण
� राज व व थापन

� मु याकंनका सूचकह
� मु याकंन कृया र अंकभार
� मु याकंनका सूचकको तह र भार
� िव ीय सुशासन लेखाजोखाको व गकरण
� मु याकंन काययोजना
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िव ीय सुशासन जोिखमको प रचय
� ाचार, कृयाको पालना न ने र कमजोर 

व थापनका कारण सावजिनक िव ीय साधन 
तो कएका वग, ल य र योजनमा खच न ने र 
यसबाट अपेि त नितजा िन कन नस े  
स भावनालाइ स झनुपछ ।

� िव ीय अनुशासनको पालना न ने अव थाबाट 
शासक य व थामा पन जोिखम नै िव ीय 
सुशासन जोिखम हो ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखमको 
प रचय

�  थानीय तहमा रहने ाचार, कृयाको पालना न ने 
र कमजोर व थापनका कारण थानीय तहको 
िव ीय साधन तो कएका वग, ल य र योजनमा खच 
न ने र यसबाट अपेि त नितजा िन कन नस े  
स भावनालाइ स झनुपछ ।

� थानीय तहमा िव ीय अनुशासनको पालना न ने 
अव थाबाट थानीय तहको शासक य व थामा 
नस े  जोिखम नै थानीय तहमा िव ीय सुशासन 

जोिखम हो ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम स ब धी 
कानुनी व थाह

� g]kfnsf] ;+ljwfg

� n]vfk/LIf0f P]g @)&%

� cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj P]g, @)&^

� cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj lgodfjnL, @)&&

�;fj{hlgs vl/b P]g,@)^# / ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL,@)^$

�;'zf;g-Joj:yfkg tyf ;~rfng_ P]g,@)^$ / lgodfjnL,@)^%

� :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g,@)&$

� थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम मु याकंन कायिविध, @)&&

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम मु याकंन 
कायिविध,२०७७ का प रभािषत श दावलीह

�“नितजा जोिखम” भ ाले सावजिनक ोत साधनको योगबाट 
लि त वगको िजवन तरमा प रणाममुखी सकरा मक    प रवतन 
आउन नस े  स भावनाको जोिखम स झनुपदछ ।

�“ ितवेदन” भ ाले मु याकंनबाट ा  नितजालाइ स ेसन 
गनका लािग तो कएको ढाँचा बमोिजमको िववरणलाइ 
स झनुपदछ । सो श दले सूचना िविधमा आधा रत ढाँचाबाट 

ा  िववरणलाइ समेत जनाउँछ । 
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थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम मु याकंन 
कायिविध,२०७७ का प रभािषत श दावलीह ====

�“ कृयाको जोिखम” भ ाले सावजिनक ोत साधनको योग 
गदा चिलत कानुनले िनधारण गरेको िविध स मत कृयाको 
उ लंघनको स भावनाको जोिखम स झनुपदछ । 

�“िव ीय अनुशासनको जोिखम” भ ाले सावजिनक पद, शि  र 
ोत साधनलाइ िनजी फाइदाको लािग दु पयोग नस े  

स भावनाको जोिखम स झनुपदछ । 
�“सूचक” भ ाले कायिविधको अनुसूची २ अनुसारको नितजा 

सूचकह  स झनुपदछ । 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम मु याकंन 
कायिविध,२०७७ का प रभािषत श दावलीह ====

�“ थानीय तह” भ ाले गाउँपािलका, नगरपािलका, 
उपमहानगरपािलका र महानगरपािलका स झनुपदछ ।

�  “मू याकंन” भ ाले गाउँपािलका, नगरपािलका, 
उपमहानगरपािलका र महानगरपािलकाले दफा ३-!_
बमोिजमका िव ीय सुशासन जोिखमका े मा भएको उपल धी 
र सो हािसल गन अवल वन ग रएको कृयालाइ स झनुपदछ ।

�“िव ीय सुशासन जोिखम” भ ाले ाचार, कृयाको पालना 
न ने र कमजोर व थापनका कारण सावजिनक िव ीय साधन 
तो कएका वग, ल य र योजनमा खच न ने र यसबाट अपेि त 
नितजा िन कन नस े  स भावनालाइ स झनुपछ ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम मु याकंन 
कायिविध,२०७७ का मु यमु य व थाह

मु याकंनका िवषय े  :
� योजना, बजेट तथा काय म व थापन
� काया वयन मता तथा व थापन
� लेखाकंन तथा ितवेदन
� अनुगमन, मु याकंन तथा लेखापरी ण
� राज व व थापन

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम मु याकंन 
कायिविध,२०७७ का मु यमु य व थाह ======

मु याकंनका सूचकको तह :
� कृयाको जोिखम
� नितजाको जोिखम
�िव ीय अनुशासनको जोिखम

197



MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम मु याकंन 
कायिविध,२०७७ का मु यमु य व थाह ======

मु याकंनका सूचकह  : -अनुसूची ७ अनुसारका_
� स पित ाि  तथा सुर ा
� जालसाजी र भूलको पिहचान तथा ितरोध
� िज मेबारी बाँडफाँट
� काय िवभाजन
� योजना, अि तयारी, काय म र लेखापरी ण
� राज व, धरौटी र पे क
� मािसक र वा षक ितवेदन

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम मु याकंन 
कायिविध,२०७७ का मु यमु य व थाह ======

मु याकंनका सूचकह  : -अनुसूची ७ अनुसारका_
� आ त रक  तथा अ तीम लेखापरी ण र बे जू फ यौट
� तलवी ितवेदन, मण अिभलेख र सवारी साधन ममत अिभलेख
� िमक एवम् द तापूवक काय स ालन

� व थापक य दशन र काय शैली
� संगठना मक बनौट
� अिधकार र िज मेबारी
� मानव ोतसाधन नीित र काया वयन
�  कायस ालन 
� लेखा अिभलेखको यथाथता

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम मु याकंन 
कायिविध,२०७७ का मु यमु य व थाह ======

मु याकंन कृया र अंकभार
�मु याकंन कृया
� थानीय तहको भूिमका
� िज ला सम वय सिमितको भूिमका
� मु याकंन समय सीमा

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम मु याकंन 
कायिविध,२०७७ का मु यमु य व थाह ======

म ालयको िज मेबारी
�स टवेयर योगमा याउने
� मु याकंन कायको लािग सहयोग र सहिजकरण 

गन
� मु याकंनको िज मेबारी तो े
� नितजाको िव ेषण तथा पृ पोषण गन
� नितजाको समी ा गन
� मु याकंन ढाँचा हरेफेर गनस े
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थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम मु याकंन 
कायिविध,२०७७ का मु यमु य व थाह ======

िविवध व था
� िव ीय ह ता तरण गदा थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम 

मु याकंन कायिविध,२०७७ का सूचक अनसुारको नितजालाइ 
कायस पादनकव आधारका पमा िलन स कने 

� थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम मु याकंनका लािग आव यक 
बजेट व था म ालयबाट ने 

� मु याकंनको नितजाका आधारमा उ कृ  थानीय तह घोषणा ने
� मु याकंनको नितजाका गुण तर सिुनि तताको परी ण ग रने तथा 

मु याकंन ते ो प बाट ने 
� कायिविध संसोधन र बाधा अडकाउ फुकाउ म ालयबाट ने ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम मु याकंन 
कायिविध,२०७७ का मु यमु य व थाह ======

मु याकंनका सूचकको तह र भार :
सूचकह भार ितशत नितजा िव ेषण र अकंभार िनधारणका आधार कै फयत

कृयाको जोिखम ५३% येक सूचकको १ अकं िनधारणका 
ग रएको छ । भए नभएको आधार ०.५ 
देिख १ अकंस म दइने छ ।नितजाको जोिखम १३%

िव ीय 
अनुशासनको 
जोिखम

३४%

MoFAGALDTA>>> 
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थानीय तह िव ीय सुशासन जोिखम मु याकंन 
कायिविध,२०७७ का मु यमु य व थाह ======

िव ीय सुशासन लेखाजोखाको व गकरण :
अकंभार मू याकंन कै फयत

४० स म उ  जोिखम
४१ देिख ८० स म म यम जोिखम
८१ भ दामािथ यून जोिखम
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मु याकंनका िवषय े  : योजना, बजेट तथा काय म व थापन 

याको व थापन ( Process management)
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मु याकंनका िवषय े  : योजना, बजेट तथा काय म व थापन 

याको व थापन ( Process management)
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मु याकंनका िवषय े  : योजना, बजेट तथा काय म व थापन 

याको व थापन ( Process management)
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मु याकंनका िवषय े  : योजना, बजेट तथा काय म व थापन 

याको व थापन ( Process management)
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मु याकंनका िवषय े  : योजना, बजेट तथा काय म व थापन 

(ख) नितजा व थापन (Management Of Result)
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मु याकंनका िवषय े  : योजना, बजेट तथा काय म व थापन 

(ग) िव ीय अनुशासनका उपायह  (Fiscal Discipline

Measures)7��	6 �� �
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नेपाल सरकार तथा दशे 
सरकारबाट ने िव ीय ह ता तरण

P >>> +977 (1) -5522004, -5521051

F >>> +977(1) - 5521521

E >>> ldta.org.np@gmail.com

W>>> www.ldta.org.np

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 

Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 

Local-Self Governance."

LDTA >>> नेपाल सरकार
स	 घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय
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lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
१. अ तरसरकारी िव  व थापनमा संवैधािनक र कानुनी े ािधकारबारे 

ान ा  गनु,
२. संघ, दशे र थानीय तहका िव ीय ोत र ितनह को संकलन कृया बारे 

अथे  जानकारी नु,
३. अ तर सरकारी िव  व थापन ऐनले वाँडफाँट स व धमा गरेका 

ाव था र कानुनी आधारह  पिहचान गनु र
४. सहगत सरकारका राज व स वि ध साझा अिधकारका े मा ने अिधकार 

र वाँडफाँट स वि ध व था स व धमा िलईएको नीितगत व था 
सिहत िव ीय संघीयताले याएका अवसर र चुनौतीह  स ब धमा ान 

ा  गन स े छन् ।
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� ljz]if cg'bfg

� ah]6 k|jfx
� e'StfgL k|jfx
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>>> Learning-Researching-Networking

k|b]z tyf :yfgLo txn] k|fKt ;zt{ cg'bfg

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

k|b]z tyf :yfgLo txn] k|fKt ;dk'/s cg'bfg
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

k|b]z tyf :yfgLo txn] k|fKt ljz]if cg'bfg

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Flow of Budget 

LMBIS TSA CGAS

FMIS

PARTY

TSA

Payment 

order 

reporting

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ज मा 
गनुपन बैक

भु ानी 
दने 

कायालय

सरकारी 
कारोवार गन 

बैक

7�s��= � ��
�= 3!��

NCHL 
(NPI)

िबल
भुBानी 
पाउने

ज मा गन 
आदेश

बैक 
आ

देश

भु
ानीको 

जानकारी

�,
�6� � ��
�= 3!��

कोष तथा 
लेखा िनय क 

कायालय

भु ानी भएको सूचना

ज मा गरेको 
जानकारी

ज मा गन 
आदेश

ज मा गरेको 
जानकारी

ज+मा 
गनE 

ज+मा 
गनE 

सरकार? कारोवार गनE भ�दा 
िभ�न बैकमा खाता भएको 
अव0थामा बैक ज+मा

सरकार? कारोवार गनE बैकमा 
खाता भएको अव0थामा बैक 

ज+मा
MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ah]6, lgsf;f tyf vr{ k|0ffnLx? cGt/ cfa4 
(LMBIS-TSA-CGAS Integration)

.

vr{, lgsf;f, ljB'tLo e'StfgL tyf a}+s k|0ffnLx?sf] cGt/ cfa4 
(CGAS-TSA-EFT-NPI/RTGS/NPG- Designated Bank’s System-

Beneficiary’s System Integration)

LMBIS TSA CGAS

CGAS
TSA/STSA EFT NPI/RTGS

…CBS

Designated 
Banks

CBS…

Beneficiaries

Banks
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

��
�= ��%� %�
(� �h�� �	 ��
 �	) �	

(क) कर 

(१) सHपती कर, (२) घर बहाल कर, (३) घरजKगा रिज�Lसेन श=ुक , (४) 
सवारी साधन कर, (५) भमूी कर (मालपोत), (६) मनोरज�न कर, (७) 
िवNापन कर, (८) 2यवसाय कर । 

(ख) गैर कर 

(१) सवेा श=ुक द�तर, (२) पयOटन श=ुक, (३) द;ड ज3रबाना । 

(ग) �थानीय तहको अिधकारको िवषयमा �थानीय काननू र अ�य �चिलत 
काननू अनसुार लगाइन ेअ�य कर तथा गैर कर ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

बजटे िनकासा तथा कायाO�वयन सHब�धी 2यव�था
�आिथOक कायOिविध तथा िव�ीय उ�रदाियiव िनयमावली,२०७७ को िनयम 

२८(११) मा बजटे रकम भGुनी  िनकासा िददँा बैदिेशक सहायता समावशे भएको 
योजनाको सHब�धमा महालखेा िनय�/क कायाOलयवाट तोकेको कायOिवधी 
अनसुार िनकासा िदनपुन* 2यव�था रहकेो छ ।

�पिहलो चौमािसक भGुानी िनकासाको लािग भौितक �गित आव4यक पन* छैन। 
अ�य चौमािसकको भGुानी िनकासाका लािग भौितक �गित �यनूतम ५० 
�ितशत हPन ुपन*छ ।

�वदैिेशक ऋण वा अनदुान सHझौता �भावकारी नभएसHम वा बैदिेशक ऋण तथा 
अनदुान सHझौता �भावकारी भएपिन वदैिेशक +ोत फुकुवा नभएसHम उG 
आयोजनाको वदैिेशक +ोतको बजटे र नपेाल सरकारको समपरूक कोष समते 
खचO शीषOकगत आधारमा रोXका रहनछे ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

बजटे िनकासा तथा कायाO�वयन सHब�धी 2यव�था

�बैदिेशक +ोत समावशे भएका कायOgममा िविनयोिजत नगद ऋण तथा नगद 
अनदुान रकम िनकासा गनO महालखेा िनय�/क कायाOलयको +ोत फुकुवा 
आव4यक पन*छ।

�सोधभनाO हPन े अनदुान तथा ऋण समावशे भएको कायOgमको �थम 
चौमािसकको िवि�य ह�ता�तरण तथा भGुानी िनकासा गनO +ोत फुकुवा 
आव4यक नपन* तर दो+ो र त+ेो चौमािसक िवि�य ह�ता�तरण तथा भGुानी 
िनकासा गनO @ोत फुकुवा आव4यक पन*।

�स:शतO अनुदानमा िविनयोिजत रकम तोिकएका कायOgमका लािग खचO 
गनुOपन*छ। आिथOक वषOिभ/ खचO भई बाँकd रहकेो रकम सोही आिथOक वषOिभ/ 
िफताO गनुO पन*छ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�दशे र �थानीय तहको अ�तर सरकारी िव�ीय ह�ता�तरण सHब�धी 2यव�था

• �दशे र �थानीय तहल ेराज�व र 2ययको अनमुान सHबि�धत सभामा पशे गरी पा3रत 
गरकेो िववरण �ाW भएपिछ मा/ सबै �कारका अनदुान िदन े2यव�था िमलाउन।े

• िव�ीय समानीकरण अनदुानको एक चौथाईल े हPन आउन े रकम सHबि�धत सिMचत 
कोषमा �iयके वषOको भाl २ गत,े काितOक २ गत,े माघ २ गत ेर वशैाख २ गत ेगरी 
चार िक�तामा दािखला गन* 2यव�था िमलाउन।े

• िव�ीय समानीकरण अनदुानबाट खचO भएको रकमको िववरण सHबि�धत कोष तथा 
लखेा िनय�/क कायाOलयमा �iयके वषOको काितOक १ गत,े माघ १ गत ेर वैशाख १ 
गत रे वािषOक आिथOक िववरण आगामी आिथOक वषOको साउन मसा�त िभ/ पशे 
गनुOपन* छ।सो िववरण पशे भएपिछ मा/ िव�ीय समानीकरण अनदुान वापतको बाँकd 
रकम सHबि�धत सिMचत कोषमा दािखला गन* िमलाउन े।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�दशे र �थानीय तहको अ�तर सरकारी िव�ीय ह�ता�तरण सHब�धी 2यव�था

• सशतO अनदुान रकमको एक ितहाई रकम सHबि�धत सिMचत कोषमा 
भाl २ गत ेदािखला गन* 2यव�था िमलाउन।�दशे तथा �थानीय तहल े
सशतO अनदुानको िववरण मंिसर १५ गत,े च/ै १५ गत े र असार २५ 
गतिेभ/ कोष तथा लखेा िनय�/क कायाOलयमा पशे गनुOपन*।सशतO 
अनदुानको बाँकd रकम मंिसर १५ गत े तथा च/ै १५ गत े �ाW खचO 
िववरणका आधारमा चौमािसक 1पमा सोधभनाO िनकासा गन* 2यव�था।

• समपरुक, िवशषे र स:शतO अनदुामा िविनयोिजत रकम तोिकएका 
कायOgमका लािग खचO गनुOपन*छ। आिथOक वषOिभ/ खचO भई बाँकd 
रहकेो रकम िफताO गनुOपन* छ ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�ितवदेन तथा लखेाङ्कन
� नेपाल सरकार, �देश तथा 2थानीय तहमा भएको खच को िववरण 2वीकृत 
लेखा ढाँचामा राMनुपन@ छ ।
� नेपाल सरकारबाट िव�ीय ह2ता+तरण ह,ने सशत  अनुदान अ+तग तको बैदेिशक 
mोत समावेश भएको कुनै योजना तथा काय pम �देश तथा 2थानीय तहले 
काया +वयन गदा  बैदेिशक सहायता स�झौता बमोिजम नेपाल सरकारको स�बि+धत 
म+Gालयले िनिद 0 गरेको ढाँचामा खच  गन@ 
� �देश वा 2थानीय तहले छुqै अिभलेख राखी िनधा �रत समयमा नेपाल 
सरकारको स�बि+धत म+Gालय स�बि+धत शोधभना  माग गन@ िनकाय र स�बि+धत 
कोष तथा लेखा िनय+Gक काया लय वा �देश लेखा िनय+Gक काया लयमा 
�ितवेदन पेश गनु पन@ छ ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

नगद ऋण तथा नगद अनुदान rोत फुकुवा ह,न आव%यक िववरण

• LMBIS को �वीकृत कायOgम ।

• सHबि�धत खातामा रकम जHमा भएको हPनपुन* ।

• िनकासा फुकुवाको िनवदेन ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

वजटे कायाO�वयनमा दिेखएका सम�याह1
�काननु तथा िनद*शनह1को अ%रस पालना हPन ेनगरीएको ।
�बैदिेशक @ोत �ािW समयमानै �ाW नहPदाँ @ोत फुकुवामा सम�या रहकेो ।
�समयमा िव�ीय िववरण पशे नगरेको ।
��दशे तथा �थानीय तहबाट िफताOहPन ु पन* रकम समयमान ै िफताO हPन े

नगरेको।जसका कारण �दशे तथा �थानीय तहको वा�तिवक खचO FMIS
�ितवदेनमा फरक पनO गएको ।

��दशे तथा �थानीय तहबाट िफताO हPन ुपन* रकम समयमान ैिफताO हPदँा पिन 
सHबि�धत @ोतमा िफताO हPन ुपन*मा नपेाल सरकारको राज�वमा िफताO हPन े
सम�या रहकेो । 
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

समाधानको खोजी

• काननु तथा िनद*शनको पालना ।
• बैदिेशक @ोत �ािW तथा िनकासा फुकुवामा सHबि�धत िनकायल े

समयमा ताकेता गनुO पन* ।
• सHबि�धत िनकाय समयमानै िव�ीय िववरण पशे गन* ।
• �दशे तथा �थानीय तहल ेसोिह आ.व िभ/ नै रकम िफताO गन* ।
•  रकम िफताO गदाO खचO भई बाँकd रहकेो वैदिेशक @ोतको हकमा 

सHबि�धत @ोतमा नै िफताO गनुO पन* जसल े गदाO �दशे तथा �थानीय 
तहको बैदिेशक @ोत तफO को वा�तिवक खचO र FMIS �ितवदेनमा 
एक1पता कायम हPनछे । 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध+यवाद

278

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

वैदिेशक अनुदान,वैदिेशक ऋण तथा 
आ त रक ऋण व थापन

P >>> +977 (1) -5522004, -5521051

F >>> +977(1) - 5521521

E >>> ldta.org.np@gmail.com

W>>> www.ldta.org.np

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 

Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 

Local-Self Governance."

LDTA >>> नेपाल सरकार
स	 घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n] नेपालमा वैदिेशक 
सहायता ाि  र प रचालन, थानीय तहको भावकारीता 
लगायतका िवषयमा थाहा पाउनुको साथै सहायताको उिचत 
सदपुयोगका लािग मागदशन ा  नेछ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
� आ+त�रक ऋणको प�रचय
� वैदेिशक सहायताको प�रचय
�  वैदेिशक सहायत िलने अिधकार
� वैदेिशक सहायता र ऋण स�ब+धी 9यब2था
�  वैदेिशक सहायताको भुWानी िविध
� वैदेिशक नगद �ाि; तथा खच  
� बजेट िनकासा तथा काया +वयन स�ब+धी 9यव2था
� �देश र 2थानीय तहको अ+तर सरकारी िव�ीय ह2ता+तरणमा रहने वैदेिशक 

सहायता
� वैदेिशक सहायताको �ितवेदन तथा लेखाङ्कन

� शोधभना  rोत फुकुवा ह,न आव%यक बुँदाह1

281 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

वैदिेशक सहायता तथा आ�त3रक ऋण
१२ वैदेिशक सहायत िलने अिधकार 

(१) वैदिेशक अनदाुन वा ऋण िलन ेअिधकार नपेाल सरकारको हनछे । 
(२) नपेाल सरकारल े वैदिेशक अनदाुन वा ऋण िलँदा दशेको समsीगत आिथOक 
�थाियiव हPन ेगरी िलन ुपन*छ । 
(३) नपेाल सरकारल े �दशे तथा �थानीय तहबाट कायाO�वयन हन े योजना वा  
कायOgमको लािग वैदिेशक अनदुान वा सहयोग िलन सXनछे ।
(४) �दशे तथा �थानीय तहल े नपेाल सरकारको पवूO�वीकृित िबना कुनै पिन 
िकिसमको वैदिेशक अनदुान वा सहयोग िलन वा वैदिेशक अनुदान वा सहयोगमा 

कुनै योजना वा कायOgम कायाO�वयन गनO गराउन सXन ेछैन । 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

वदैिेशक सहायता तथा आ�त3रक ऋण…….
१४ . आ+त�रक ऋण 

१ नपेाल सरकार �दशे तथा �थानीय तहल ेराि�Lय �ाकितOक +ोत तथा िव� आयोगल े
िसफा3रस गरकेो सीमािभ/ रही आ�त3रक ऋण िलन सXनछे। तर �दशे तथा �थानीय 
तहल ेआ�त3रक ऋण िलन ुअिघ नपेाल सरकारको सहमित िलन ुपन*छ ।
२ नपेाल सरकार तथा �दशेल े �चिलत काननूको अधीनमा रही ऋणप/ जारी गरी 
आ�त3रक ऋण उठाउन सXनछे ।
३ �दशे तथा �थानीय तहल ेआ�त3रक ऋण िलन नपेाल सरकारको सहमित माग गदाO 
आ�त3रक ऋण िलन खोिजएको योजना योजनाबाट �ाW हPन सXन े�ितफल र उपलिuध 
ऋण भGुानी योजना ऋण िदन ेसं�थाको िववरण सिहतको ��ताव म�/ालय सम% पशे 
गनुO पन*छ ।
४ पशे भएको ��ताव कायाO�वयन योKय दिेखएमा नपेाल सरकारल ेसHबि�धत �दशे वा 

�थानीय तहलाई आ�त3रक ऋण िलन सहमित िदन सXनछे ।
MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking
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(क) कर (१) सHपती कर, (२) घर बहाल कर, (३) घर–जKगा रिजसटसेन श=ुक 
, (४) सवारी साधन कर, (५) भमूी कर (मालपोत), (६) मनोरज�न कर, (७) 
िवNापन कर, (८) 2यवसाय कर । 

(ख) गैर कर (१) सिे◌◌ा शल्◌ुक द�त1, (२) पयOटन श=ुक, (३) द;ड 
ज3रबाना । 

(ग) �थानीय तहको अिधकारको िवषयमा �थानीय काननू र अ�य �चिलत 
काननू अनसुार लगाइन ेअ�य कर तथा गैर कर ।
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• वैदेिशक सहायता दशे तथा थानीय तहले नेपाल सरकारको पूव 

वीकृित िबना कुनै पिन किसमको वैदिेशक अनुदान वा सहयोग िलन वा 

वैदिेशक अनुदान वा सहयोगमा कुनै योजना वा काय म काया वयन 

गनस े  छैन।

• आ त रक ऋणः  थानीय तहले आयोगले िसफा रश गरेको सीमािभ  रही 

२५ वषभ दा कम अविधको लािग आ त रक ऋण िलन स े  । तर 

आ त रक ऋण िलनु अिघ नेपाल सरकारको सहमित िलनु पनछ ।

बैदिेशक सहायता र ऋण स ब धी ब था

MoFAGALDTA>>> 
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• सहमित माग गदा आ त रक ऋण िलन खोिजएको 

योजना, योजनाबाट ा  न स े  ितफल र 

उपलि ध, ऋण भु ानी योजना, ऋण दने सं थाको 

िववरण सिहतको ताव पेश गनु पन ।

• पेश भएको ताव काया वयन यो य दिेखएमा नेपाल 

सरकारले आ त रक ऋण िलन सहमित दन स े  ।

मश ……
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वैदिेशक सहायताको भGुानी िविध

�नगद अनुदान 

�नगद ऋण

�सोधभनाO हPन ेअनुदान

�सोधभनाO हPन ेऋण

�सोझै भGुानी अनुदान

�सोझै भGुानी ऋण

�ब�तगुत सहायता
MoFAGALDTA>>> 
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वैदेिशक नगद �ाि; तथा खच  

डोनर

नेपाल 
सरकार 
केि य 
खाताआयोजनाको 

िवषेश खाता

आयोजना 
तथा 

काय म

िन
का
सासोझै 

भ ानी

खच 

बाँक  
रकम

नेपाल सरकार 
संिचत कोष
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बजटे िनकासा तथा कायाO�वयन सHब�धी 2यव�था
�आिथOक कायOिविध तथा िव�ीय उ�रदाियiव िनयमावली,२०७७ को िनयम 

२८(११) मा बजटे रकम भGुनी  िनकासा िददँा बैदिेशक सहायता समावशे भएको 
योजनाको सHब�धमा महालखेा िनय�/क कायाOलयवाट तोकेको कायOिवधी 
अनसुार िनकासा िदनपुन* 2यव�था रहकेो छ ।

�पिहलो चौमािसक भGुानी िनकासाको लािग भौितक �गित आव4यक पन* छैन। 
अ�य चौमािसकको भGुानी िनकासाका लािग भौितक �गित �यनूतम ५० 
�ितशत हPन ुपन*छ ।

�वदैिेशक ऋण वा अनदुान सHझौता �भावकारी नभएसHम वा बैदिेशक ऋण तथा 
अनदुान सHझौता �भावकारी भएपिन वदैिेशक +ोत फुकुवा नभएसHम उG 
आयोजनाको वदैिेशक +ोतको बजटे र नपेाल सरकारको समपरूक कोष समते 
खचO शीषOकगत आधारमा रोXका रहनछे ।
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बजटे िनकासा तथा कायाO�वयन सHब�धी 2यव�था

�बैदिेशक +ोत समावशे भएका कायOgममा िविनयोिजत नगद ऋण तथा नगद 
अनदुान रकम िनकासा गनO महालखेा िनय�/क कायाOलयको +ोत फुकुवा 
आव4यक पन*छ।

�सोधभनाO हPन े अनदुान तथा ऋण समावशे भएको कायOgमको �थम 
चौमािसकको िवि�य ह�ता�तरण तथा भGुानी िनकासा गनO +ोत फुकुवा 
आव4यक नपन* तर दो+ो र त+ेो चौमािसक िवि�य ह�ता�तरण तथा भGुानी 
िनकासा गनO @ोत फुकुवा आव4यक पन*।

�स:शतO अनुदानमा िविनयोिजत रकम तोिकएका कायOgमका लािग खचO 
गनुOपन*छ। आिथOक वषOिभ/ खचO भई बाँकd रहकेो रकम सोही आिथOक वषOिभ/ 
िफताO गनुO पन*छ।
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�दशे र �थानीय तहको अ�तर सरकारी िव�ीय ह�ता�तरण सHब�धी 2यव�था

• �दशे र �थानीय तहल ेराज�व र 2ययको अनमुान सHबि�धत सभामा पशे गरी पा3रत 
गरकेो िववरण �ाW भएपिछ मा/ सबै �कारका अनदुान िदन े2यव�था िमलाउन।े

• िव�ीय समानीकरण अनदुानको एक चौथाईल े हPन आउन े रकम सHबि�धत सिMचत 
कोषमा �iयके वषOको भाl २ गत,े काितOक २ गत,े माघ २ गत ेर वशैाख २ गत ेगरी 
चार िक�तामा दािखला गन* 2यव�था िमलाउन।े

• िव�ीय समानीकरण अनदुानबाट खचO भएको रकमको िववरण सHबि�धत कोष तथा 
लखेा िनय�/क कायाOलयमा �iयके वषOको काितOक १ गत,े माघ १ गत ेर वैशाख १ 
गत रे वािषOक आिथOक िववरण आगामी आिथOक वषOको साउन मसा�त िभ/ पशे 
गनुOपन* छ।सो िववरण पशे भएपिछ मा/ िव�ीय समानीकरण अनदुान वापतको बाँकd 
रकम सHबि�धत सिMचत कोषमा दािखला गन* िमलाउन े।
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�दशे र �थानीय तहको अ�तर सरकारी िव�ीय ह�ता�तरण सHब�धी 2यव�था

• सशतO अनदुान रकमको एक ितहाई रकम सHबि�धत सिMचत कोषमा 
भाl २ गत ेदािखला गन* 2यव�था िमलाउन।�दशे तथा �थानीय तहल े
सशतO अनदुानको िववरण मंिसर १५ गत,े च/ै १५ गत े र असार २५ 
गतिेभ/ कोष तथा लखेा िनय�/क कायाOलयमा पशे गनुOपन*।सशतO 
अनदुानको बाँकd रकम मंिसर १५ गत े तथा च/ै १५ गत े �ाW खचO 
िववरणका आधारमा चौमािसक 1पमा सोधभनाO िनकासा गन* 2यव�था।

• समपरुक, िवशषे र स:शतO अनदुामा िविनयोिजत रकम तोिकएका 
कायOgमका लािग खचO गनुOपन*छ। आिथOक वषOिभ/ खचO भई बाँकd 
रहकेो रकम िफताO गनुOपन* छ ।
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वैदिेशक सहायताको �ितवदेन तथा लखेाङ्कन
� नेपाल सरकार, �देश तथा 2थानीय तहमा भएको खच को िववरण 2वीकृत 
लेखा ढाँचामा राMनुपन@ छ ।
� नेपाल सरकारबाट िव�ीय ह2ता+तरण ह,ने सशत  अनुदान अ+तग तको बैदेिशक 
mोत समावेश भएको कुनै योजना तथा काय pम �देश तथा 2थानीय तहले 
काया +वयन गदा  बैदेिशक सहायता स�झौता बमोिजम नेपाल सरकारको स�बि+धत 
म+Gालयले िनिद 0 गरेको ढाँचामा खच  गन@ 
� �देश वा 2थानीय तहले छुqै अिभलेख राखी िनधा �रत समयमा नेपाल 
सरकारको स�बि+धत म+Gालय स�बि+धत शोधभना  माग गन@ िनकाय र स�बि+धत 
कोष तथा लेखा िनय+Gक काया लय वा �देश लेखा िनय+Gक काया लयमा 
�ितवेदन पेश गनु पन@ छ ।
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शोधभनाO @ोत फुकुवा हPन आव4यक बदुाह1को चकेिलs
� अिघ=लो चौमिसकसHमको शोधभनाO िलन बाँकd सवै रकम शोधभनाO �ाW भैसकेको हPनुपन*।

� दात ृिनकायल ेिनिदOs गरकेो आयोजना लखेा अिघ=ल ेआ.व को लखेा प3र%ण भएको पशे गनुO पन*।

� (IPR)Implementation Progress Reportर (FMR) Financial Monitoring Report दात ृ
िनकायलाई पशे भएकोमा मलिेनकामा एक �ित पशे हPनु पन*।

� िनकासा फुकुवा माग गदाO अिघ=लो चौमािसकको शोधभनाO माग गरकेो Withdrawl Application
एक �ित पशे गनुO पन*।

� दात ृ िनकायबाट शोधभनाO �ाW नहPन े धरौटी �ितत प/ प4ेकd आदी रकम भएमा सHबि�धत 
म�/ालयबाट फुकुवा िसफा3रस भै आएको हPनु पन*।

� ब�कल ेकिमसन िलएको भए सो पुs्याई हPन े िववरण सिहत सHबि�धत म�/ालयबाट फुकुवाको लािग 
िसफारीस भई आएको हPनु पन*।

� ब1ेज ुखातामा दािखला गरकेो रकमको ब�क भौचर पशे गनुO पन*।

� रकमा�तर /@ोता�तर भै रकम घटबढ भएको भए सो अनुसार िज=लागत र @ोतगत अि\तयारी र 
कायOgम समायोजन भैसकेको हPनु पन*।
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शोधभनाO @ोत फुकुवा हPन आव4यक बदुाह1
� @ोतगत 1पमा फरक पारी खचO भएको वा Joint Financing Agreement अनसुार संसोधन गरी वजटे िमलान गनुO 

पन* भए ग3रसकेको हPन ुपन*।

� आिथOक कायOिविध िनयमावली बमोिजमको अनसुचुी ४र८ को �ितवदेन पशे गनुO पन*।

� आयोजनाको नाममा खोिलएको िवशषे खाताको िहसाव पशे गनुO पन*।

� Disbursement Linked Indicator-DLI मा आधा3रत आयोजना/कायOgमह1को हकमा Progress
Report/DLI Rotation Plan सिहत Disbursement Schedule पशे गनुO पन*।

� Retroactive Financing भएको आयोजना/कायOgमह1को हकमा कुल आयोजना/कायOgम लागत Retroactive
Financing अनपुात/�ितशत र शोधभनाO हPन ेगरी भएको जHमा खचO खलुाई िववरण पशे गनुOपन*।

� नपेाल सरकार र दात ृ िनकाय वीच सहायता सHझौता भ ै�ापत भएको अनदुान/ऋण रकम नपेाल सरकाल ेसहायक 
ऋण सHझौता गरी �वाय� सं�थाह1मा ग3रएको लगानी रकम नपेाल सरकारबाट खचO भ ैगएकोल ेसोधभनाO वXयौता 
िहसावमा जिनएको तर सहायक ऋण सHझौता गन* स�ंथाल ेखचO नगरी मौ�दात रहकेो िहसावको �मािणत िववरण पशे 
ग3र सो रकम क�ा गरी िनकासा फुकुवा माग गन*।

� िव�ीय ह�ता�तरण भई �दशे तथा �थानीय तहमा सMचािलत आयोजनाको हकमा बजटे िनकासा तथा खचO @ोतगत 
िववरण सHबि�धत आयोजना सMचालन गन* िनकायल ेतयार गरी सHबि�धत लखेा उ�रदायी अिधकृतबाट �मािणत 
गराई पशे गनुOपन*।
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नगद ऋण तथा नगद अनुदान rोत फुकुवा ह,न आव%यक 
िववरण

• LMBIS को �वीकृत कायOgम ।

• सHबि�धत खातामा रकम जHमा भएको हPनपुन* ।

• िनकासा फुकुवाको िनवदेन ।

217



MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

वजटे कायाO�वयनमा दिेखएका सम�याह1

�काननु तथा िनद*शनह1को अ%रस पालना हPन ेनगरीएको ।

�बैदिेशक @ोत �ािW समयमानै �ाW नहPदाँ @ोत फुकुवामा सम�या रहकेो ।

�समयमा िव�ीय िववरण पशे नगरेको ।

��दशे तथा �थानीय तहबाट िफताOहPन ु पन* रकम समयमान ै िफताO हPन े
नगरेको।जसका कारण �दशे तथा �थानीय तहको वा�तिवक खचO FMIS
�ितवदेनमा फरक पनO गएको ।

��दशे तथा �थानीय तहबाट िफताO हPन ुपन* रकम समयमान ैिफताO हPदँा पिन 
सHबि�धत @ोतमा िफताO हPन ुपन*मा नपेाल सरकारको राज�वमा िफताO हPन े
सम�या रहकेो । 
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समाधानको खोजी
• काननु तथा िनद*शनको पालना ।
• बैदिेशक @ोत �ािW तथा िनकासा फुकुवामा सHबि�धत िनकायल े

समयमा ताकेता गनुO पन* ।
• सHबि�धत िनकाय समयमानै िव�ीय िववरण पशे गन* ।
• �दशे तथा �थानीय तहल ेसोिह आ.व िभ/ नै रकम िफताO गन* ।
•  रकम िफताO गदाO खचO भई बाँकd रहकेो वैदिेशक @ोतको हकमा 

सHबि�धत @ोतमा नै िफताO गनुO पन* जसल े गदाO �दशे तथा �थानीय 
तहको बैदिेशक @ोत तफO को वा�तिवक खचO र FMIS �ितवदेनमा 
एक1पता कायम हPनछे । 
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ध+यवाद

299 MoFAGALDTA>>> 
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अि तम लेखापरी ण, बे जू तथा 
महालेखा परी क कायालयको भूिमका

P >>> +977 (1) -5522004, -5521051

F >>> +977(1) - 5521521

E >>> ldta.org.np@gmail.com

W>>> www.ldta.org.np

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 

Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 

Local-Self Governance."

LDTA >>> नेपाल सरकार
स	 घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n] थानीय तहको अि तम 
लेखापरी ण गदा आ थक शासन शाखाको तयारी, भुिमका 
र अि तम लेखापरी णको स ालन गन सीप िवकास नेछन् 
।

301 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 

�n]vfk/LIf0fsf]  kl/ro
�n]vfk/LIf0fsf] p2]Zo, If]q, k|sf/, k|s[of, ljlw
�a]?h"sf] cj:yf
�a]?h" km5\of}+6sf] ;DaGwdf sfg'gL Joj:yf
�a]?h" sd ug]+ pkfo
�;Dk/LIf0f ;DaGwL Joj:yf

302

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

n]vfk/LIf0fsf] kl/ro

�n]vfk/LIf0f P]g, @)&% cg';f/ n]vfsf] hfFr, To;sf]
cfwf/df ul/g] d"NofÍsg / ljZn]if0fnfO{ n]vfk/LIf0f elgG5

�cfly+s sf/f]af;Fu ;DalGwt n]vf, sfuhft / clen]vx?sf]
:jtGq, lgZkIf Pj_ p2]Zod"ns hfFr ug]+ sfo+nfO+ hgfpF5 .

�cfly+s sf/f]af/df ljZj;gLotf, hjfkmb]xLtf / cg'zf;g
k|j4+g ePsf] 5 5}g elg :jtGq ?kdf ul/g] d"NofÍsg /
ljZn]if0f g} n]vf k/LIf0f xf] .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

n]vfk/LIf0fsf] p2]Zo

� cfly+s ljj/0f tf]lsPsf] 9fFrfdf tof/ ul/Psf] / sf/f]af/sf] oyfy+ l:ylt lrq0f u/]sf] .

� ljlgof]hg P]g adf]lhd :jLs[t ;Ldfleq /xL tf]s]sf] sfo+ / k|of]hgdf vr+ u/]sf] .

� /fh:j nufot ;d:t cfDbfgL c;"nL tyf bflvnf u/]sf] .

� ;/sf/L ;DklQsf] clen]v, pkof]u / ;+/If0fsf] kof+Kt Joj:yf u/]sf] .

� cfGtl/s lgoGq0f tyf cfGt/Ls n]vfk/LIf0f Joj:yf k|efjsf/L /x]sf]] .

� cfly+s sf/f]af/ ubf+ P]g sfg'gsf] kl/kfngf u/]sf] Pjd\ k'i6ofO+_ ug]+ k|df0f oy]i6
/fv]sf] .

� sfo{f+nosf] ;_u7g / Joj:yfkg tyf sfo+ ljefhg oy]i6 / ;d'lrt eP gePsf] / ;f]
cg';f/ sfo+ ;~rfng eP gePsf]

� sfo+qmd cg';f/ lgwf+l/t ;doleq k|ult xfl;n u/]sf] .

� ljutdf cf}_NofOPsf Joxf]/fsf] sfof+Gjog u/]sf] .
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

n]vfk/LIf0fsf] If]q

� g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ sf] wf/f @$! pkwf/f !, @ / % n]vfk/LIf0f P]g,
@)&%sf] bkmf ^ / & adf]lhd

� ;jf]+Rr cbfnt, ;+j}wflgs lgsfox? ;+3Lo ;+;b, k|b]z ;/sf/,
:yfgLo lgsfo nufot ;Dk"0f+ ;/sf/L sfof+no / cbfntx?sf]
n]vfk/LIf0f

� g]kfn ;/sf/sf] k"0f+ :jfldTj ePsf ;+ul7t ;+:yfx?sf] n]vfk/LIf0f

� sfg'g4f/f tf]lsPsf ljZjljBfno, k|flws/0f, k|lti7fg, ljleGg sf]if,
ljsf; ;ldlt tyf lhNnf ljsf; ;ldltx?sf] n]vfk/LIf0f .

� clwsf+z :jfldTj ePsf ;+ul7t ;_:yfsf] n]vfk/LIfs lgo'lQmdf
k/fdz+ k|bfg ug]{ .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

n]vfk/LIf0fsf cfwf/x?

�g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@

�n]vfk/LIf0f P]g @)&%

�cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj P]g, @)&^

�cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj lgodfjnL, @)&&

�;fj{hlgs vl/b P]g,@)^#

�;fj{hlgs vl/b lgodfjnL,@)^$

�n]vfk/LIf0f ul/g] lgsfo ;~rfngsf ljlzi6 sfg'gx?

�Joj:yflksf ;+;b tyf ;ldltjf6 ul/Psf lg0f{ox?,

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

n]vfk/LIf0fsf cfwf/x?========

�n]vfk/LIf0f dfgb08

�lgb]+lzsf / dfu+bz+gx?
�sfof{nosf] gLlt tyf lg0f{ox?
�n]vfk/LIf0f ul/g] lgsfo ;~rfngsf ljlzi6 sfg'gx?
�n]vfk/LIf0f ul/g] lgsfo ;~rfngsf nflu hf/L gLlt,

sfo{qmd, ;~rfng k|s[of, lgb]{zLsf, ;+u7gfTds sfo{k|0ffnL,
�bftf;+u ul/Psf ;Demf}tf tyf cfof]hgf d'NofFsg k|ltj]bg,
�g]kfn ;/sf/sf] tkm{jf6 ul/Psf lg0f{ox?,

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

n]vfk/LIf0fsf k|sf/
�cg'kfngfsf] n]vfk/LIf0f [Compliance Audit]

� lgod sfg'gsf] kl/kfngf

� :yflkt k|0ffnL tyf s/f/sf zt{x?sf] kfngf

� nufgLsf ;Demf}tfx?sf] kfngf,

� sfo{ljlwsf] kfngf,

� cfGtl/s lgoGq0f Joj:yfsf] d"NofÍsg

�ljQLo n]vfk/LIf0f [Financial Audit]

�ljQLo ljj/0fx? k|rlnt n]vfdfg cg';f/ tof/ u/] gu/]sf] / ljQLo
ljj/0fn] ;+:yfsf] cfly{s l:ylt, gub k|jfx / :jfldTj ;DaGwdf oyfy{
lrq0f u/] gu/]sf] d"NofÍsg u/L /fo JoQm ug]{
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

n]vfk/LIf0fsf k|sf/==========

� sfo{d"ns n]vfk/LIf0f [Performance Audit]

�ldtJolotfM [keeping the cost low] Go"gtd nfutdf, 7Ls ;dodf,
pko'Qm u'0f:t/ tyf kl/0ffdsf] dfgjLo, ljQLo, ef}lts / ;"rgf
;DaGwL ;fwg k|fKt u/] gu/]sf] lglZrt ug'{+

�sfo+bIftf [making the most of available resources] lglZrt
;fwg, dfgjLo, ljQLo, ef}lts / ;"rgfsf] k|of]uaf6 clwstd pknlJw
xfl;n ug{' jf lglZrt kl/df0f / u'0f:t/sf] pknlJw xfl;n ug{sf
nflu ;fwgdf sdL Nofpg] sfo{ eP gePsf] ;'lglZrt ug'{ .

�k|efjsf/Ltf [achieving the stipulated objectives] lgwf{l/t p2]Zo
xfl;n eP gePsf] / lqmofsnfksf] ;~rfngaf6 ck]lIft k|ltkmn
xfl;n eP gePsf] ;'lglZrt ug'{ .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

n]vfk/LIf0fsf k|sf/==========

� cfGtl/s n]vfk/LIf0f (Internal Audit) sfo+sf/L cGt/utsf
lgsfon] /fv]sf] n]vf sfo+sf/L cGt/utsf] csf]+ lgsfon] ug]+
n]vfk/LIf0f .

�cGtLd n]vfk/LIf0f . jfXo n]vfk/LIf0f [Final Audit/ External

Audit] AffXo :jtGq lgsfojf6 cfly+s jif{ Joltt e};s]kl5 ul/g]
n]vfk/LIf0f .

•

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

n]vfk/LIf0f ;DaGwL gofF cfofdx?

� Jfftfj/0fLo n]vfk/LIf0f

� Hffn;femLsf] n]vfk/LIf0f 

� ;fj{hlgs qm0fsf] n]vfk/LIf0f

� ;"rgf k|ljlwsf] n]vfk/LIf0f 

� ljkb Joj:yfkgsf] n]vfk/LIf0f

� n+}lus n]vfk/LIf0f

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

n]vfk/LIf0f ;DaGwL gofF cfofdx?===

� s/sf] n]vfk/LIf0f

� ;fdflos n]vfk/LIf0f

� zlSt n]vfk/LIf0f

� ;fdflhs n]vfk/LIf0f

� k|fljlws n]vfk/LIf0f

�
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

n]vfk/LIf0fsf] k|s[of

�n]vfk/LIf0fsf] of]hgf th'{df [audit planning]

�n]vfk/LIf0fsf] sfof{Gjog [audit execution]

�n]vfk/LIf0f k|ltj]bg [reporting]

�u'0f:t/ cfZj:ttf k'g/fjnf]sg[Quality Assurance

Review]

�;+k/LIf0f [follow up audit]

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

n]vfk/LIf0fsf ljlwx?

� t'ngf [Comparison]

� Uf0fgf [Computation]

� k'li6s/0f [Confirmation]

� ;f]wk'5 [Enquiry]

� lg/LIf0f [Inspection]

� cjnf]sg [Observation]

� Eff}lts kl/If0f [Physical Examination]

� ljZn]if0f [Analysis]

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

n]vfk/LIf0fsf ;d:ofx?
�k|s[ofd'vL sfo{z}nL /x]sf], glthfd'vL aGg g;s]sf]

�n]vfk/LIf0fdf Ps?ktf sfod ug{ g;s]sf]

�hf]lvddf cfwfl/t n]vfk/LIf0f k4lt cjnDjg ug{ g;s]sf]

� lgoldttfsf] n]vfk/LIf0fdf g} clNem/x]sf] sfo{d"ns n]vfk/LIf0fsf] If]q
lj:tf/ ug{ g;s]sf] .

�k|rlnt n]vfk/LIf0fdfgx?sf] k"0f{?kdf kfngf x'g g;s]sf],

�Jofj;flos cfrf/ ;+lxtfsf] kfngf x'g g;s]sf],

�kof{Kt k]zfut ljsf;sf] cj;/ gx'g'

�;/f]sf/afnfx?;Fusf] ;~rf/ k|efjsf/L agfpg g;s]sf],

�n]vfk/LIf0f k|ltj]bgnfO{ specific agfpg g;s]sf]
MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

“a]?h"”

�cfly+s sfof+ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj P]g, @)&^ sf] bkmf [@{ cg';f/
“a]?h"” eGgfn] k|rlnt sfg'gadf]lhd k'/\ofpg' kg]+ /Lt gk'/\ofO+ sf/f]af/
u/]sf] jf /fVg'kg]+ n]vf g/fv]sf] tyf clgoldt jf a]dgfl;a t/Lsfn]
cfly+s sf/f]af/ u/]sf] egL n]vfk/LIf0f ubf+ cf}_NofOPsf] jf 7x/\ofOPsf]
sf/f]af/ ;Demg'k5+ .

�a]?h"sf k|sf/

�c;"n ug'+{kg]+{

�lxgfldgf / d:of}6

�cGo c;'n ug'+kg'+kg]+
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

a]?h'sf] juL{s/0f

a]?h" juL{s/0f lgb]+lzsf, @)&) n] a]?h"nfO{ d'VotM b'O{ ju{df
juL{s/0f u/]sf] 5 .

�;}4flGts a]?h"

�nutL a]?h"

� ;}4flGts a]?h"

/sd/lxt cyf{t /sd ;dflji6 gePsf] a]?h" . o;n] gLlt, lgod, sfo{
k|0ffnL, k|efjsf/Ltf tyf Joj:yfkgsf] ;Ifdtf,cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL
cflb ljifodf b]lvPsf sdL sdhf]/Lx?nfO+ a]?h"sf] nut dxndf c+s
;dfj]z gu/L cf}_NofOPsf] Joxf]/fnfO+ hgfpb5 .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;}4flGts a]?h" sfod ug'{kg]+ Joxf]/fsf s]xL pbfx/0fx?

�cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL tof/ gu/]sf]

�cfGtl/s n]vfk/LIf0f gu/fPsf]

�lhG;L lg/LIf0f gu/]sf] jf lnnfd las|L, dd{t ;Def/sf] sfo{ 
gu/]sf]

�nIo cg'?k ef}lts k|ult xfl;n ug+ g;s]sf] 

�;dodf lg0f{o gu/]sf] jf k|ls|ofut l9nfO{sf] sf/0fn] ePsf] xfgL 
gf]S;fgL

�w/f}6Lsf] JolQmut vftf g/fv]sf]

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

nutL a]?h"

�nutL a]?h" eGgfn] /sd ;lxt cyf{t /sd ;dflji6 ePsf]
a]?h" ;Demg' kb{5 . o;n] cfly{s sf/f]af/ cfo, Joo jf w/f}6Ldf
q'6L / xfgL gf]S;fgL x'g uO{ s'g} lglZrt /sd c;'n pk/ u/]/
jf lgoldt u/]/ jf k|df0f sfuhft k]z u/]/ dfq km5\of}{6 ug'{kg]{
a]?h"nfO{ hgfpb5 . nutL a]?h"nfO{ klg lgDgfg';f/ juL{s/0f
ul/Psf] 5 .

�c;'n ug'{kg]{,

�lgoldt ug'{kg]{,

�k]:sL afFsL

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

c;'n ug'{kg]{ a]?h"

• k|rlnt sfg'g jf k|df0f sfuhftaf6 k'li6 x'g] eGbf 36L c;'nL
u/]sf], c;'n u/]eGbf sd cfDbfgL afFw]sf] jf a9L e"QmfgL lbPsf],
lxgfldgf jf xfgL gf]S;fgL kf/]sf] /sd ls6fg ul/Psf]
Joxf]/fx?nfO{ c;"n ug'{kg]{ a]?h"df juL{s/0f ul/Psf] 5 .
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lgoldt ug'{kg]{ a]?h"

�;DalGwt sfg'g4f/f lgwf{l/t k|lqmof, /Lt, cË k"/f gu/L lgsfon] u/]sf]
sf/f]af/sf ;DaGwdf bzf{OPsf Joxf]/fx? o; cGtu{t kb{5g\ .

�sfg'g4f/f lgwf{l/t clwsf/ jf ;Ldf gf3L vr{ u/]sf],

�;'lDkPsf] clVtof/Lleq /xL sf/f]af/ gu/]sf],

�Ps k|of]hgsf] nflu ljlgof]lht /sd cGo k|of]hgdf vr{+ u/]sf],

� lgoddf tf]lsP eGbf a9L slG6Gh]G;L vr{ u/]sf],

�cfjZostfsf] klxrfg g} gu/L a9L ;fdfg vl/b u/L df}Hbftdf /fv]sf] .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lgoldt ug'{kg]{ a]?h"=========

�k|df0f k]z gePsf] lgsfosf] sf/f]af/nfO{ k'li6 ug{ k|rlnt sfg'g jf
;DalGwt gLlt, lgb]{lzsfn] tf]s]sf] k|df0fsfuhftx?, e/kfO{, clen]vx?
g/fv]sf] Joxf]/fx? o; juL{s/0fdf kb+{5 .

� lhDDf]af/L g;f/]sf] lgodfg';f/ cfufdL jif{nfO{ lhDd]jf/L ;fg'{kg]{ gubL,
lhG;L, jSof}tf /fh:j nutsf] lhDd]jf/L g;f/]sf] jf 36L lhDd]jf/L ;f/]sf]
Joxf]/fx? o; juL{s/0fdf kb{5 .

�;f]wegf+ glnPsf] [lgsfon] ;fk6L lbPsf] tyf j}b]lzs ;|f]taf6 Joxf]l/g] u/L
ePsf] vr+ oyf;dodf ;fk6L lkmtf+ glnPsf] jf ;f]wegf+ glnPsf] Joxf]/fx?

�k]ZsL afFsL

�sd{rf/L k]ZsL

�cGo k]ZsL

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

a]?h"sf] cj:yf %%cf} k|ltj]bgsf] cfwf/df
juL{s/0f ;/sf/L sfof{no :yfgLo tx ;ldlt tyf cGo

;+:yf
hDdf s"n a]?h"sf] k|ltzt

hDdf a]?h" ($*!%$ !$@$^) !!*$*& !@)(!)! !))

c;'"n ug'{kg]+{ !&@%($ &)@$ &$^! !*&)&( !%-$&

lgoldt ug'{kg]{ ###%)& &$^(% &*(*% $*&!*& $)-@(

lgoldt ug'{kg]{]+ &$^(^ #*(&& !!#^&# (-$)

k|df0f sfuhft
k]z gePsf]

@%*&^@ #%!** @(#(%) @$-#!

lhDd]jf/L g;f/]sf] # @)(! @)($ )-!&

zf]wegf+ glnPsf] $^ @&@( @&&% )-@#

k]:sL $$@)%# ^)&$! #@)$! %#$*#% $$-@$

sd+rf/L k]:sL $!@# (*( %!!@ )-$@

df]ljnfOh];g k]:sL @$%&*^ ) @$%&*^ @)-##

k|lttkq k]:sL &@&(^ ) &@&(^ ^-)@

;+:yfut k]:sL !!(#$* #!)%@ !%)$)) !@-$$
MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

a]?h' km5\of}{6 ;DaGwL Joj:yf

� a]?h' km5\of}+6 ug]{ u/fpg] pQ/bfloTj  cfly+s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj P]g, 
@)&^ sf] bkmf #( cg';f/ a]?h' km5\of}{6 ug]{ klxnf] lhDd]jf/L tyf bfloTj a]?h';Fu 
;DjlGwt lhDd]jf/ JolQm tyf cfly{s sf/f]jf/df ;+nUg kbflwsf/Lsf] x'g] . ;?jf a9'jf jf 
cGo sf/0fn] xfnjfnfdf ;g]{ .

� xfgL gf]S;fgL ePsf] b]lvPdf a]?h' /sd ;DjlGwt lhDd]jf/ kbflwsf/Laf6 c;'n u/L
ljefuLo sfo{jfxL ;d]t ug{'kg{]+ .

� cfly{s sfo{ljwL tyf ljQLo pQ/bfloTj P]g, @)&^ sf] bkmf $) n]vfk/LIf0f k|ltj]bgdf
cf}NofPsf] a]?h' c;'n u/L km5\of}{6 tyf lgoldt ug]+ pQ/bfloTj n]vf pQ/bflo
clws[tsf] x'g] . clen]v /fVg'kg]{ .

• lgoldt ug'{kg]+ eP lgoldt u/L  

• cfaZos k|df0f k]z ug'{kg]{ eP ;f] k]z u/L,

• c;'n pk/ ug'{kg{]+ eP c;'n pk/ u/L,

• hjfkmaf6 :ki6 kfg'{k{]+ eP k|i6
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

a]?h' km5\of}{6 ;DaGwL Joj:yf=====

� lgoldt ug'{kg]{ a]?h' cfly+s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bflTj lgodfjnL,
@)&& cg';f/ n]vf pQ/bfoL clws[tn] lgoldt ug'{kg]{

� lgoldt ug+ ldGxf lbg'kg]{ ePdf ldGxf ug'{kg]{

�d'Vo ;lrjsf] cWoIftfdf a]?h' km5\of}+6 d"Nof+sg / cg'udg ;ldltsf]
Joj:yf

�a]?h'sf] nut c;'n gx'g'sf] sf/0f vf]nL s]Gb|Lo txl;n sfof+nodf
k7fpg] Joj:yf

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;Dk/LIf0f ;DaGwL Joa:yf

cfly{s sfo+ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj P]g, @)&^ sf] bkmf @ cg';f/ ;Dk/LIf0f eGgfn]

�n]vfk/LIf0f k|ltj]bgdf cf}FNofOPsf] a]?h'sf] ;DaGwdf k]z x'g cfPsf :ki6Ls/0f
jf k|ltlqmof;fy ;+nUg k|df0f tyf sfuhftsf] k/LIf0f jf cg'udg

�;fj{hlgs n]vf ;ldltaf6 k|fKt ;'emfj jf lgb]{zgsf cfwf/df ul/g] k/LIf0f jf
cg'udg

� cfly+s sfo+ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj P]g, @)&^ sf] bkmf #& cg';f/
a]?h'sf] ;'rgf |fKt ePsf] k}Flt; lbgleq ;DalGwt sfof+non] a]?h' km5\of}{6
u/L ;Dk/LIf0f u/fpg' kg]+

�;f]xL cg';f/ ! Dlxgf;Dd Dofb yk x'g ;Sg] . Dofb yk ePsf]df yk ePsf]
Dofbleq ;Dk/LIf0f u/fpg' kg]+

� xfn dxfn]vf k/LIfssf] sfof{noaf6 eO+ /x]sf] k'/fgf] ;Dk/LIf0f ;DaGwdf
sfg'gdf :ki6 Joj:yf gePsf]]

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;Dk/LIf0f k|lqmof

�sfof{noaf6 a]?h' km5\of}{6 u/L ;s]kl5 nut s6\6fsf] nflu & lbgleq
d n] k df kq n]Vg]

�kq k|fKt ePkl5 ;f]sf] clen]v /fVg], nut le8fpg], aflif+s k|ltj]bgdf
;dfa]z eP gePsf] x]g]{, ;dfa]z ePsf]df ;fj+hlgs n]vf ;ldltaf6
ePsf] lg0f{o olsg ug]{, nut stfsf] lg0f{o u/fpg], ;Dk/LIf0fsf]
hfgsf/L lbg] / ;Dk/LIf0fsf] clen]v /fVg]

• a]?h'df h'g k|df0f dfu ul/Psf] 5 ;f]xL cfwf/df dfq ;Dk/LIf0f x'g],

• :ynut n]vfk/LIf0f 6f]nLaf6 ;d]t ;Dk/LIf0f u/fpg ;lsg]

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध+यवाद
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

बे जू अ यास थम 

P >>> +977 (1) -5522004, -5521051

F >>> +977(1) - 5521521

E >>> ldta.org.np@gmail.com

W>>> www.ldta.org.np

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 

Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 

Local-Self Governance."

LDTA >>> नेपाल सरकार
स	 घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
१. मलेपबाट ितवेदनमा लेिखएका मु यमु य सकरा मक 

जानकारीह  तथा सै ाि तक बे जूह  उपर ारि भक 
ितकृया दने,

२.पे क  बे जूह  र  िनयिमत ने बे जूह  उपर ारि भक 
ितकृया दने,

३.  असूल उपर ने बे जूह  उपर ारि भक ितकृया दने र
४.  असूल उपर ने वा िनयिमत ने बे जूह मा छानिवन गन 

भिनएकोमा ितकृया दने स ब धमा ान र सीप ा  
गन स े छन् ।

330

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
� वहा रक अ यास िवतरण 
� मािमला सहभागीलाइ अ ययन गन लगाउने 
� सकरा मक जानकारीह  ितकृया
� सै ाि तक बे जूह  उपर ितकृया
� पे क  बे जूह  ितकृया
� िनयिमत ने बे जूह  ितकृया
� असूल उपर ने बे जूह मािथ ितकृया
� असूल उपर ने वा िनयिमत ने बे जूह मा छानिवन 

गन भिनएकोमा ितकृया

331 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

वहा रक अ यास िवतरण 
� सहभािगता रहने थानीय तह म ये कुनै एक थानीय 

तहका महालेखा परी कको ारि भक ितवेदनमा 
रहकेा बे जू संकिलत जानकारीका आधारमा थानीय 
तहको नाम गो य राखी मािमला तयार गरी

वहा रक अ यास िवतरण गन

332
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

dfldnfsf] k|:t'lts/0f

� तािलम सहभािगता रहने थानीय तह म ये कुनै 
एक थानीय तहका महालेखा परी कको 

ारि भक ितवेदनमा रहकेा बे जू थानीय 
तहको नाम गो य राखी तयार ग रएको मािमला 
सहभागीलाइ अ ययन गन लगाउने ।

�  ारि भक ितवेदन उपरको ितकृया ३५ 
दनिभ  पठाउनुपन व था बारे सहभागीलाइ 

जानकारी दने । 
333 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सकरा मक जानकारीह  उपर ितकृया

� मािमला रहकेामा मलेपबाट िलिखएका मु यमु य 
सकरा मक जानकारीह  टपोट गरी थानीय तहको 

व थापन र राजनैितक नेतृ व समेतलाइ जानकारी 
गराउने गरी सहभागीलाइ ितवेदन तयार गन 
लगाउने । 

�  यी िवषयह मा महालेखा परी कलाइ अवगत भयो 
भनी ितवेदन उपर ितकृया दन सहभागीलाइ 
लगाउने । 

334

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सै ाि तक बे जूह  उपर ितकृया
� मािमला रहकेामा मलेपबाट िलिखएका सै ाि तक 

बे जूह  टपोट गरी थानीय तहको व थापन र 
राजनैितक नेतृ व समेतलाइ जानकारी गराउने गरी 
सहभागीलाइ ितवेदन तयार गन लगाउने । 

�  यी िवषयह मा महालेखा परी कलाइ अवगत भयो 
र अगामी दनमा ग रने सुधारको खाका सिहत सुधार 
ग रने ितब ता सिहत बे जू फ यौटका लािग 
अनुरोध भनी ितवेदन उपर ितकृया दन 
सहभागीलाइ लगाउने । 

335 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

पे क  बे जूह  ितकृया
� मािमला रहकेामा मलेपबाट िलिखएका पे क  बे जूह  टपोट 

गरी थानीय तहको व थापन र राजनैितक नेतृ व 
समेतलाइ जानकारी गराउने गरी सहभागीलाइ ितवेदन 
तयार गन लगाउने । 

� यी िवषयह मा महालेखा परी कलाइ अवगत भयो र 
ारि भक ितकृया दने अविधस ममा कुनै पे क  फ यौट 

भएको भए सो हटाउन र बाँक  भएमा पे क का हकमा  पिछ 
फ यौट ग रने ितब ता सिहत लािग अनुरोध भनी 

ितवेदन उपर ितकृया दन सहभागीलाइ लगाउने । 
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िनयिमत ने बे जूह  ितकृया
� मािमला रहकेामा मलेपबाट िलिखएका िनयिमत ने बे जूह  

टपोट गरी थानीय तहको व थापन र राजनैितक नेतृ व 
समेतलाइ जानकारी गराउने गरी सहभागीलाइ ितवेदन 
तयार गन लगाउने । 

� यी िवषयह मा महालेखा परी कलाइ अवगत भयो र 
ारि भक ितकृया दने अविधस ममा कुनै िनयिमत ने 
माण ा  भइ फ यौट भएको भए सो हटाउन र बाँक  

भएमा िनयिमत नेका हकमा  पिछ फ यौट ग रने 
ितब ता सिहत लािग अनुरोध भनी ितवेदन उपर 
ितकृया दन सहभागीलाइ लगाउने । 

337 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

असूल उपर ने बे जूह मािथ ितकृया
� मािमला रहकेामा मलेपबाट िलिखएका असूल उपर ने 

बे जूह  टपोट गरी थानीय तहको व थापन र राजनैितक 
नेतृ व समेतलाइ जानकारी गराउने गरी सहभागीलाइ 

ितवेदन तयार गन लगाउने । 
� यी िवषयह मा महालेखा परी कलाइ अवगत भयो र 

ारि भक ितकृया दने अविधस ममा कुनै असूल उपर भइ 
माण ा  भइ फ यौट भएको भए सो हटाउन र बाँक  

भएका हकमा पिछ फ यौट ग रने ितब ता सिहत लािग 
अनुरोध भनी ितवेदन उपर ितकृया दन सहभागीलाइ 
लगाउने । 

338

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

असूल उपर ने वा िनयिमत ने बे जूह मा 
छानिवन गन भिनएकोमा ितकृया

� मािमला रहकेामा मलेपबाट िलिखएका असूल उपर ने वा िनयिमत ने 
बे जूह मा छानिवन गन भिनएकोमा सो यहोरा टपोट गरी थानीय 
तहको व थापन र राजनैितक नेतृ व समेतलाइ जानकारी गराउने गरी 
सहभागीलाइ ितवेदन तयार गन लगाउने । 

� यी िवषयह मा महालेखा परी कलाइ अवगत भयो । असूल उपर ने 
वा िनयिमत ने बे जूह मा छानिवन गन भिनएकोमा सो त काल 
छानिवन गन स कने भए सो गरी आव यक छानिवन गरी ा  अव था 
अनुसार कारवाही गरी सो बे जू हटाउन अनुरोध गन । बाँक  भएका 
हकमा छानिवन सिमित वा िज मेबार कमचारी वा पदािधकारी तोक  
छानिवन भइ रहकेो छ । छानिवन सिमित वा िज मेबार कमचारी वा 
पदािधकारीको सुझाव अनुसार पिछ फ यौट ग रने ितब ता सिहत 

ितवेदन उपर ितकृया दन सहभागीलाइ लगाउने । 
339 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध+यवाद
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

बे जू अ यास ि ीय 

P >>> +977 (1) -5522004, -5521051

F >>> +977(1) - 5521521

E >>> ldta.org.np@gmail.com

W>>> www.ldta.org.np

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 

Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 

Local-Self Governance."

LDTA >>> नेपाल सरकार
स	 घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
१. अि तम ितवेदनमा रहकेा सै ाि तक बे जूह  उपर उिचत 

कारबाही गरी फ यौट गन,
२. पे क  बे जूह  र  िनयिमत ने बे जूह  उपर उिचत कारबाही 

गरी फ यौट गन,
३.  असूल उपर ने बे जूह  उपर उिचत कारबाही गरी फ यौट 

गन र
४.  असूल उपर ने वा िनयिमत ने बे जूह मा छानिवन गन 

भिनएकोमा उिचत कारबाही गरी फ यौट गन स ब धमा 
ान र सीप ा  गन स े छन् ।

342

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
� वहा रक अ यास िवतरण 
� सै ाि तक बे जूह  उपर ितकृया
� पे क  बे जूह  ितकृया
� िनयिमत ने बे जूह  ितकृया
� असूल उपर ने बे जूह मािथ ितकृया
� असूल उपर ने वा िनयिमत ने बे जूह मा छानिवन 

गन भिनएकोमा ितकृया

343 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

वहा रक अ यास िवतरण 
� सहभािगता रहने थानीय तह म ये कुनै एक 

थानीय तहका महालेखा परी कको अि तम 
ितवेदनमा रहकेा बे जू संकिलत जानकारीका 

आधारमा थानीय तहको नाम गो य राखी 
मािमला तयार गरी वहा रक अ यास िवतरण 
गन
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

dfldnfsf] k|:t'lts/0f

� तािलम सहभािगता रहने थानीय तह म ये कुनै 
एक थानीय तहका महालेखा परी कको 
अि तम ितवेदनमा रहकेा बे जू थानीय तहको 
नाम गो य राखी तयार ग रएको मािमला 
सहभागीलाइ अ ययन गन लगाउने ।

345 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सै ाि तक बे जूह  उपर ितकृया
� मािमला रहकेामा महालेखा परी कबाट अि तम ितवेदनमा 

उ लेख ग रएका सै ाि तक बे जूह  ारि भक ितकृयाबाट 
कित हटे र कित बाँक   सोको िव ेषण गन लगाउने ।

� मािमला रहकेामा महालेखा परी कबाट ारि भक 
ितकृयाबाट नहटाइ दएका र अि तम ितवेदनमा उ लेख 

ग रएका सै ाि तक बे जूह  म ये पेश भएको सुधारको खाका 
अनुसार सुधार गरी फ यौट भएका बे जू लगत क ाका लािग 
ले े िववरण तयार गन लगाउने ।

� बाँक  बे जू फ यौटका लािग सुधारका खाका अनुसारका 
काय गरी बे जु फ यौट गन उपायह  उ लेख गन  
सहभागीलाइ लगाउने । 

346

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

पे क  बे जूह  ितकृया
� मािमला रहकेामा महालेखा परी कबाट अि तम ितवेदनमा उ लेख 

ग रएका पे क  बे जूह  ारि भक ितकृयाबाट कित हटे र कित बाँक   
सोको िव ेषण गन लगाउने ।

� मािमला रहकेामा महालेखा परी कबाट ारि भक ितकृयाबाट नहटाइ 
दएका र अि तम ितवेदनमा उ लेख ग रएका पे क  बे जूह  म ये 

हालस म पे क  फ यौट भएको आव यक कायिविध अपनाइ बे जु 
फ यौट गरी बे जू लगत क ाका लािग ले े िववरण तयार गन लगाउने ।

� बाँक  भएमा पे क का हकमा पे क  फ यौट ना साथ बे जु फ यौटका 
लािग काय गन व थाका लािग पे क  फ यौटको तािलका र बे जु 
फ यौटका लािग काय तािलका बनाउन सहभागीलाइ लगाउने । 

347 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िनयिमत ने बे जूह  फ यौट
� मािमला रहकेामा महालेखा परी कबाट अि तम ितवेदनमा 

उ लेख ग रएका िनयिमत ने बे जूह  ारि भक 
ितकृयाबाट कित हटे र कित बाँक   सोको िव ेषण गन 

लगाउने ।
� मािमला रहकेामा महालेखा परी कबाट ारि भक 

ितकृयाबाट नहटाइ दएका र अि तम ितवेदनमा उ लेख 
ग रएका िनयिमत ने बे जूह  म ये हालस म कागजात र 

माणका आधारमा फ यौट भएकाछन् सोको िववरण तयार 
गरी आव यक कायिविध अपनाइ बे जु फ यौट गरी बे जू 
लगत क ाका लािग ले े िववरण तयार गन लगाउने ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िनयिमत ने बे जूह  फ यौट…… 
� बाँक  भएमा िनयिमत ने बे जुका हकमा कागजात र माण 

ा  ना साथ बे जु फ यौटका लािग काय गन व थाका 
लािग  बे जु फ यौटका लािग काय तािलका बनाउन 
सहभागीलाइ लगाउने । 

�  बाँक  भएमा िनयिमत ने बे जुका हकमा नितजा हािसल 
गनका लािग िनयम कानुन प रपालना नभएका तर सरकारी 
हानी नोकसानी नभएका बे जुका हकमा कायपािलका माफत 
सभामा तुत गरी अव उ ा त य तो न ने ितब ता सिहत 
सभाको िनणय सिहत आव यक कायिविध अपनाइ बे जु 
फ यौट गरी लगत क ाका लािग लेखी पठाउने काय  
सहभागीलाइ लगाउने । 
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असूल उपर ने बे जूह मािथ ितकृया
� मािमला रहकेामा महालेखा परी क कायालयबाट अि तम ितवेदनमा 

उ लेख ग रएका असूल उपर ने बे जूह  म ये ारि भक ितकृयाबाट 
कित हटे र कित बाँक   सोको िव ेषण गन लगाउने ।

� मािमला रहकेामा महालेखा परी कबाट ारि भक ितकृयाबाट नहटाइ 
दएका र अि तम ितवेदनमा उ लेख ग रएका असूल उपर ने बे जूह  

म ये हालस म असूल उपर भएका कागजात र माणका आधारमा 
फ यौट भएकाछन् सोको िववरण तयार गरी आव यक कायिविध 
अपनाइ बे जु फ यौट गरी बे जू लगत क ाका लािग ले े िववरण 
तयार गन लगाउने ।

� बाँक  भएमा असूल उपर ने बे जुका हकमा असूल उपरका लािग ताकेत 
गन र असूल उपर ना साथ बे जु फ यौटका लािग काय गन 

व थाका लािग  बे जु फ यौटका लािग काय तािलका बनाउन 
सहभागीलाइ लगाउने । 
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असूल उपर ने बे जूह मािथ ितकृया
� िनयिमत ने बे जुका नुपन बे जुलाइ महालेखा परी क कायालयबाट 

कायालयबाट अि तम ितवेदनमा असूल उपर ने बे जूह  उ लेख 
ग रएका हकमा सो होरा खोिल िनयिमत ने बे जू  फ यौटको 
आव यक कायिविध अपनाइ कारबाही गरी लगत क ाका लािग लेखी 
पठाउने िववरण तयार गन लगाउने ।

� बाँक  भएमा असूल ने बे जुका हकमा बे जु फ यौटका लािग काय गन 
व थाका लािग असूल उपर ने िवितकै बे जु फ यौट ने गरी काय 

तािलका बनाउन सहभागीलाइ लगाउने । 
� असूल उपरका लािग तागेता गदा पिन अटेर गन, बे जू असूल उपर 

कायमा असहयोग गन र स बि धत प  स पक ननस े  लगायतका 
सम या भइ असूल उपर नभएमा सरकारी बाँक  असूल उपरका लािग 
कारवािहमा जाने सहभागीलाइ आव यक कायिविधको अ यास गराउने 
।
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असूल उपर ने वा िनयिमत ने बे जूह मा 
छानिवन गन भिनएकोमा ितकृया

� मािमला रहकेामा महालेखा परी कबाट िलिखएका असूल उपर ने वा 
िनयिमत ने बे जूह मा छानिवन गन भिनएकोमा सो त काल छानिवन 
गन स कने भए सो गरी आव यक छानिवन गरी ा  अव था नरहरे 
बाँक  छानिवन सिमित वा िज मेबार कमचारी वा पदािधकारी तोक  
छानिवन गराइ छानिवन सिमित वा िज मेबार कमचारी वा 
पदािधकारीको सुझाव अनुसार पिछ फ यौट गरी लगत क ाका लािग 
कारबािह स ब धी कायिविध जानकारी दइ सोको अ यास 
सहभागीबाट गराउने ।
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ध+यवाद
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भ ाचार िनय ण र अि तयार 
दु पयोग अनुस धान आयोग

P >>> +977 (1) -5522004, -5521051

F >>> +977(1) - 5521521

E >>> ldta.org.np@gmail.com

W>>> www.ldta.org.np

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 

Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 

Local-Self Governance."

LDTA >>> नेपाल सरकार
स	 घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय
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lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
१. ाचारज य कायह  र िनय णका लािग गनुपरने उपायह  

बारे आधारभुत ान ा  गनछन् ,
२. ाचार िनय णका लािग नेपालले गरेका यासह  र कानुनी 

व थाको जानकारी नु,
३. ाचारमा िव  प रवेश र नेपालको अव था थाहा पाउनेछन् ,
४. ाचार िनवारणका लािग आ थक शासनको भुिमका थाहा 

पाउनु ,
%. िव ीय सुशासन कायम गन िवकास ग रएका िविवध प ह  

बारे जानकारी ा  गनु र स ब धमा ान ा  गन स े छन् ।
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ाचारमा सहनशीलता 
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 Malaysian Anti-

corruption 

Commission 
(MACC)
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� Public Opinion Survey  ��&� 
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  'The Competitive Advantage of Hong Kong 

is the ICAC” 
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3�� �g�
g]kfnsf] ;+lawfg, efu @!M wf/f @#*M
�g]kfndf Ps clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]u /xg] .
�cfof]udf ! hgf k|d'v cfo'Qm / $ hgf cfo'Qmx? /xg] .
�k|d'v cfo'Qmn] cfof]usf] cWoIf eO{ sfd ug{] .
�/fi6«kltn] ;+a}wflgs kl/ifbsf] l;kmfl/;df k|d'v cfo'Qm

/ cfo'Qmsf] lgo'lQm ug]{ .
�k|d'v cfo'Qm / cfo'Qmsf] kbfjlw lgo'lQmsf] ldltn] ^

jif{sf] x'g] .
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jflif{s k|ltj]bg
�wf/f @($ adf]lhd cfof]un] cfkm"n] u/]sf] sfd sf/afxLsf]

jflif{s k|ltj]bg /fi6«klt ;dIf k]z ug]{ / /fi6«kltn] k|wfgdGqL
dfk{mt To:tf] k|ltj]bg ;+3Lo ;+;b ;dIf k]z ug{ nufpg] .

�jflif{s k|ltj]bgdf v'nfpg' kg]{ s'/fx? ;+3Lo sfg"g adf]lhd x'g]
.

�cfof]un] k|To]s k|b]zsf] sfd sf/afxLsf] ;DaGwdf cnu cnu
k|ltj]bg tof/ u/L k|b]z k|d'v ;dIf k]z ug{ ;Sg] .
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3���� �F��
�� 	6�=�� 
� 47�%� �F��
�� 	6�=��: GHHG-GHHI (V �Y&) 
� !�K� �F��
�� 	6�=��: GHHI-GHH\ (J �Y&) 
� 	6�=�� 7��#� �Y.: GHHX-GHoJ 
� ��K� �F��
�� 	6�=��: GHoW-GHoX (V �Y&) 
� ZE�� �F��
�� 	6�=��: GHUI/UU-GH\H-
\o(V �Y&)
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आयोगको सं थागत मू य मा यताह
s_ ;bfrf/  
-v_ lgikIftf  
-u_ lgeL{stf  
-3_ kf/bzL{tf / 
uf]kgLotfsf] s'zn 
;+of]hg  
-ª_ hafkmb]lxtf  
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-r_ k]zfut ljlzi6tf 

-h_ l;h{gzLntf 

-em_ ljgd|tf 

-`_ st{Jolgi7tf 

-6_ e|i6frf/ lgoGq0fdf 
g]t[TjbfoL e"ldsf
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/0fgLlts cfwf/
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-s_ ;fj{hlgs ;]jfdf ;/n kx'Fr / ;'zf;gsf] :yfkgf, 

-v_ Joj:yfksLo Ifdtfdf clej[l4 tyf ;+:yfut ;'b[9Ls/0fåf/f 
e|i6frf/d'Qm ;dfhsf] lgdf{0fdf of]ubfg

-u_ e|i6frf/ ;+nUgtfdf lg?T;fxg

-3_ k|df0f / k|ljlwdf cfwfl/t cg';Gwfg / cleof]hg 

-ª_ kf/bzL{tf, sfo{s'zntf, k|efjsfl/tf, ;bfrfl/tf / hafkmb]xLtfsf] 
cjnDag

-r_ ;fj{hlgs rf;f] / ;/f]sf/nfO{ k|fyldstf tyf ;/f]sf/jfnfaLr
;xof]u, ;xsfo{ Pj+ ;dGjoåf/f e|i6frf/ Go"gLs/0f . 
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ध+यवाद
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काय  योजना मूIयाङ्कन तथा समापन

P >>> +977 (1) -5522004, -5521051

F >>> +977(1) - 5521521

E >>> ldta.org.np@gmail.com

W>>> www.ldta.org.np

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 

Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 

Local-Self Governance."

LDTA >>> नेपाल सरकार
स	 घीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय
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नमुना काय योजना
p स िpयाकलापह1 किहले गन@

िज�मेवारी 

कसको

सहयोगी 

िनकाय
कसरी गन@

१

२

३
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पuात जानकारी
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मूIयाङ्कन
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समापन
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ध�यवाद
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खण्ड - एक 

बजेट तथा कार्ाालर् संकेत व्र्वस्थापन 

१ आर्थिक सकेंत तथा वर्गीकरण र व्याख्याको आधार तथा कायािन्वयन व्यवस्था 

नेपालको संविधानमा सरकारका तीनै तहमा (संघ प्रदेश र स्थानीय)  अलग अलग सवचित कोष रहने र आवथिक कारोबरको लेखा  ढााँिा 

महालेखा परीक्षकबाट स्िीकृत भए बमोविम हुने ब्यिस्था छ । त्यसैगरी अन्तर सरकारी वित्त ब्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ ले 

तीनै तहका सरकारको एकीकृत आवथिक वििरण  तयार गने विम्मेिारी महालेखा वनयन्रक कायािलयमा रहेको छ । स्थानीय सरकार 

सचिालन ऐन, २०७४, को दफा ७६ (२) ले स्थानीय तहले आफ्नो कारोिारको लेखा महालेखा वनयन्रक कायािलयको वसफाररसमा 

महालेखापरीक्षक बाट स्िीकृत भए बमोविमको ढााँिामा राख्नपुने ब्यिस्था, नेपाल सरकारबाट स्िीकृत  कायि विस्तृतीकरण  प्रवतिेदन र 

तीनै तहका सरकारका कायिक्षेर र विम्मेिारीलाइ आधार मानी सघं, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा लाग ुहने गरी  यो आवथिक संकेत तथा 

िवगिकरण र व्याख्या तयार गररएको छ ।  यो आवथिक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्या  अन्तराष्टीय मदु्रा कोष (IMF) को Government 

Finance Statistics Manual, २०१४ (GFSM,2014) लाई मूल आधार मानी सरकारको कायिहरूको कायाित्मक िगीकरण 

(Classification of Function of Government -COFOG)  साँग समेत तादाम्यता कायम हुने गरर सरकारका तीनै तह (सघं, प्रदेश र 

स्थानीय) को सवचित कोषको संिालनका लावग तयार गरीएको छ । यस आवथिक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्यामा समेवटएका आवथिक 

संकेतहरूको समग्र स्िरूप देहायबमोविम रहेको छः- 

 
 

यो आवथिक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्यामा मलुतः देहायका कुराहरूलाइि व्यिवस्थत गररएको छः 

क) आवथिक संकेत बगीकरण तथा व्याख्यालाइि योिना, बिेट तथा लेखांकन र प्रवतिेदनको मूल आधारका रूपमा स्थावपत गदै 

समवष्टगत आवथिक विशे्लषणका लावग उपयोग गनि सक्ने गरी आवथिक संकेतहरूको साथै प्रशासवनक, उद्देश्यात्मक तथा आम्दानी 

खििको स्रोत समेतलाइि आिश्यक संकेतहरूमा व्यिवस्थत गररएको, 

ख) नगदमा आधाररत (Cash Basis)  रहेको ितिमान सरकारी लेखा तथा प्रवतिेदन प्रणालीलाइि क्रमशः प्रोदभािी (Accrual Basis) 

लेखाप्रणाली तफि  उन्मखु गने सोि अनरुूप सम्पवत्त तथा दावयत्ि सम्बन्धी प्रािधानहरू समािेश गररएको, 
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ग) संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका बिेट उपशीषिक तथा कायािलय संकेतहरूमा समेत एकरूपता कायम गनुि पने आिश्यकतालाइि 

दृवष्टगत गरी सम्पूणि तहका सरकारका वनकायहरू समेटी वनकायगत बिेट संकेत तथा कायािलय संकेतको वनधािरण गररएको, 

घ) साविकमा प्रिलनमा रहेको नेपाल सरकारको बिेट संकेत (बिेट उपशीषिक) मा नेपालको संगठनात्मक संरिना अनरुूपका 

विभागीय संकेत नभएको तर सो अनरुूप लेखा र प्रवतिेदनको आिश्यकता महशसु भएकोले त्यस प्रयोिनलाइि समेत दृवष्टगत गरी 

विभागीय संकेत समािेश गररएको, 

ङ) संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका बिेट संकेतहरू समान रूपमा कायम गनि सवकने गरी सम्बवन्धत प्रदेश, विल्ला तथा 

स्थानीय तह र ती तहका कायािलयहरूको लावग वनवित मापदण्डमा आधाररत भइि अलग अलग संकेतहरूवनधािरण गररएको, 

ि) सरकारका प्रत्येक तहमा एकरूपता (एक वनकाय र अको वनकायबीि पथृकता नहुने गरी) कायम हुने तथा विवभन्न तहहरूबीिको 

वित्तीय प्रवतिेदन समायोिन गनि सहि हुने गरी रािस्ि तथा खििका संकेतहरू वनधािरण गररएको, 

छ) प्रत्येक बिेट संकेत तथा आवथिक संकेतको अथि र प्रयोिन खलु्ने गरी विद्यमान संिधैावनक व्यिस्था, GFSM, 2014 तथा 

साविकको िगीकरण र व्याख्यामा आधाररत भइ आवथिक संकेतको बगीकरण तथा व्याख्या गररएको, 

ि) हाल नखलेुका/पवहिान नभएका तर भविष्यमा आिश्यक पने कुनै आम्दानी तथा खिि शीषिकका सकेंतहरूको व्यिस्था गनुिपने 

सम्भािनालाई दृवष्टगत गरी त्यस्तो अिस्थाका लावग सम्भाव्य संकेतहरूको व्यिस्था गनि आिश्यक खाली ठाउाँ समािेश गररएको 

। 

एकीकृत आवथिक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्या, २०७४ माननीय महालेखा परीक्षकज्यूबाट वमवत २०७४/०७/०१ को वनणियबाट 

स्िीकृत भएकोवथयो। वितीय सघंीयता कायािन्ियन गने सन्दभिमा रावष्टय प्राकृवतक श्रोत तथा वित्त आयोगको सझुािहरू,अन्तरावष्िय मदु्रा 

कोषको  फेव्रअुरी,२०१९ मा भएको वमशनले वदएको सझुािहरू, सम्पती तथा दावयत्िको मौज्दात अिस्थाको नया संकेत थप गनुिपने र 

अन्य सरोकारिाला वनकायहरूका सझुािहरू समेतका आधारमा पररमाििनका लावग पेश भएकोमा माननीय महालेखा परीक्षकज्यूबाट वमवत 

२०७६/०२/१५ मा स्िीकृत भएको छ । 

यस एवककृत आवथिक संकेत िगीकरण र व्याख्यामा प्रयोग भएका रािस्ि तथा खििका संकेतहरू लेखांकनमा प्रयोग गदाि संकेत नं. को 

अन्तमा ३ िटा शनु्य भएका शीषिकलाई आधार शीषिक, संकेत नं. को अन्तमा २ िटा शनु्य भएका शीषिकलाई मूल शीषिक, संकेत नं. को 

अन्त्यमा १ िटा शनु्य भएका शीषिकलाई शीषिक र बााँकी अन्य शीषिकलाई उप-शीषिक भवनएको छ। साथै, सामान्य रुपमा शीषिक भन्नाले 

आधार शीषिक, मूल शीषिक र उप-शीषिक समेतलाई बवुझन्छ। यस्ता शीषिकहरूमा देहायबमोविम रािस्ि प्रावि तथा खिि लेख्न ुपदिछ:- 

१. यस िगीकरणमा १ बाट शरुू भएका अंकले रािस्ि, २ बाट शरुू भएका संकेतले िाल ुखिि, ३ बाट शरुू भएका संकेतले सम्पवत्त 

तथा दावयत्ि (पूाँिीगत खिि -३१, सम्पवत्त -३२ र दावयत्ि -३३) र ६ बाट शरुु भएको संकेतले सम्पती तथा दावयत्िको मौज्दात 

लाइि िनाउाँदछ, 

१. रािश्व उप-शीषिकमा मार रकम िम्मा गनि वमल्छ। िस्तै १११११, ११४१५ आवद, 

२. खिि उप-शीषिकमा मार खिि लेख्न वमल्छ ।िस्तै २११११, २२६१३ आवद, 

३. आधार शीषिक, मूल शीषिक र शीषिकमा रािस्ि िम्मा गनि तथा खिि लेख्न वमल्दैन, 

४. बााँडफााँड हुने रािस्िलाइि वित्तीय दावयत्िको रूपमा संकेत ३३३११ देवख ३३३९१ मा संकलन गरी विभाज्य कोषमा िम्मा गनुि 

पदिछ । विभाज्य कोषमा िम्मा भएको रकम बााँडफााँड पिात सम्बवन्धत तहका सरकारलाइि प्राि भएपवछ सम्िवन्धत वनकायले 

बाडफाड भइि प्राि हुने रािश्व वशषिकमा आम्दानी बाध्न ुपदिछ ।  

 

  



246 
 

१.१ नेपाल सरकारको वजेट संकेत 
नेपाल सरकारको बजटे व्र्वस्थापनका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीर् तहका लागि देहार् बमोजजमको अनदुान संकेत तथा गनकार्ित संकेत 
तोककएको छ । सरकारका कवगिन्न गनकार्हरूका लागि बजेट संकेत तथा कार्ाालर् संकेत प्रदान िदाा र्सै अनरुूप प्रदान िनुा पनेछ । 

 

(क) नेपालसरकार 

कववरण कवद्यमान 
शरुू संकेत 

गनकार् 
संकेत 

कविाि संकेत* कार्ाक्रम 
संकेत 

कार्म हनुे बजेट 
उपशीर्ाक 

कैकिर्त 

 

(१ अंक) (२अंक) (२ अंक) (३ अंक) (८अंक) 
 

राष्ट्रप्रमखु/ प्रदेश प्रमखु  
      

राष्ट्रपगततथा उपराष्ट्रपगत १ 
     

राष्ट्रपगत १ ०१ ०० ००१ १०१००००१ 
 

उपराष्ट्रपगत १ ०२ ०० ००१ १०२००००१ 
 

प्रदेश प्रमखु 
 ०३ 

    

प्रदेश प्रमखु प्रदेश नं. १ १ ०३ ०० ००१ १०३००००१ 
 

प्रदेश प्रमखु प्रदेश नं. २ १ ०३ ०० ००२ १०३००००२  

प्रदेश प्रमखु प्रदेश नं. ३ १ ०३ ०० ००३ १०३००००३  

प्रदेश प्रमखु प्रदेश नं. ४ १ ०३ ०० ००४ १०३००००४  

प्रदेश प्रमखु प्रदेश नं. ५ १ ०३ ०० ००५ १०३००००५  

प्रदेश प्रमखु प्रदेश नं. ६ १ ०३ ०० ००६ १०३००००६  

प्रदेश प्रमखु प्रदेश नं. ७ १ ०३ ०० ००७ १०३००००७  

नर्ााँ  प्रदेश थप िए र्ही अनरुूप थप िने 
      

संवैधागनक गनकार्  
 

२ 
     

संघीर् संसद २ ०२ ०० ००१ २०२००००१ 
 

अदालत २ ०४ ०० ००१ २०४००००१ 
 

अजततर्ार दरुूपर्ोि अनसुन्धान आर्ोि २ ०६ ०० ००१ २०६००००१ 
 

महालेखा परीक्षकको कार्ाालर् २ ०८ ०० ००१ २०८००००१ 
 

लोक सेवा आर्ोि २ १० ०० ००१ २१०००००१ 
 

गनवााचन आर्ोि २ १२ ०० ००१ २१२००००१ 
 

राकष्ट्रर् मानव अगधकार  २ १४ ०० ००१ २१४००००१ 
 

न्र्ार् पररर्द् २ १८ ०० ००१ २१८००००१ 
 

राकष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तथा कवत्त आर्ोि २ २० ०० ००१ २२०००००१ 
 

राकष्ट्रर् मकहला आर्ोि २ २२ ०० ००१ २२२००००१ 
 

राकष्ट्रर् दगलत आर्ोि २ २४ ०० ००१ २२४००००१ 
 

राकष्ट्रर् समावेशी आर्ोि २ २६ ०० ००१ २२६००००१ 
 

आददवासी जनजाती आर्ोि २ २८ ०० ००१ २२८००००१ 
 

मधेसी आर्ोि २ ३० ०० ००१ २३०००००१ 
 

थारू आर्ोि २ ३२ ०० ००१ २३२००००१ 
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कववरण कवद्यमान 
शरुू संकेत 

गनकार् 
संकेत 

कविाि संकेत* कार्ाक्रम 
संकेत 

कार्म हनुे बजेट 
उपशीर्ाक 

कैकिर्त 

 

(१ अंक) (२अंक) (२ अंक) (३ अंक) (८अंक) 
 

मजुस्लम आर्ोि २ ३४ ०० ००१ २३४००००१ 
 

अन्र्संवैधागनक आर्ोिहरू थप िए र्ही 
अनरुूप क्रमशः थप िदै जान े 

      

कार्ाकारी गनकार्हरू (प्रधानमन्री कार्ाालर् र 
मन्रालर्हरु) 

 

३ 
     

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररर्द्को कार्ाालर् ३ ०१ ०० ०११ ३०१०००११ 
 

अथा मन्रालर् ३ ०५ ०० ०११ ३०५०००११ 
 

महालेखा गनर्न्रक कार्ाालर् ३ ०५ ०१ ०११ ३०५०१०११ 
 

सावाजगनक संस्थान गनदेशन बोडा ३ ०५ ३१ ०११ ३०५३१०११ 
 

हालसम्म कार्म िइसकेका मन्रालर्का 
संकेतहरू र्थावत राख्न े

      

नर्ााँ गनकार्हरूलाइा र्ही अनरुूप थप 
संकेतहरू क्रमशः उपलब्ध िराउाँदै जाने  

      

कवत्तीर् व्र्वस्था तथा ऋण िकु्तानी ५ ०१ ०५ ००० ५०१०५००० 
 

अथा मन्रालर् कवत्तीर् व्र्वस्था ५ ०१ ०५ १०१ ५०१०५१०१ 
 

अथा मन्रालर् कवत्तीर् व्र्वस्था  

अन्र् मन्रालर् अन्तिातका गनकार् उदाहरणः 
नेपाल नािररक उड्यर्न प्रागधकरण 

५ ०१ २५ १०१ ५०१२५१०१ 
 

कवत्तीर् व्र्वस्था अन्तिातका अन्र् 
शीर्ाकहरूलाइा र्सै अनसुार क्रमशः 
संकेतहरू थप िदै जान ुपदाछ । 

      

आन्तररक ऋण(सााँवा तथा व्र्ाज) िकु्तानी ५ ०२ ०१ ००० ५०२०१००० 
 

राकष्ट्रर् बचत पर व्र्ाज िकु्तानी ५ ०२ ०१ ००१ ५०२०१००१ 
 

कवकास ऋण व्र्ाज िकु्तानी ५ ०२ ०१ ००२ ५०२०१००२ 
 

टे्रजरी गबल व्र्ाज िकु्तानी ५ ०२ ०१ ००३ ५०२०१००३ 
 

राकष्ट्रर् ऋण कमीशन ५ ०२ ०१ ००४ ५०२०१००४ 
 

वैदेजशक ऋण (सााँवा तथा व्र्ाज िकु्तानी -

बहपुक्षीर्) 

५ ०३ ०१ ००० ५०३०१००० 
 

एजशर्ाली कवकास बैंक व्र्ाज िकु्तानी ५ ०३ ०१ ००१ ५०३०१००१ 
 

अन्तरााकष्ट्रर् कवकास संस्था व्र्ाज िकु्तानी ५ ०३ ०१ ००२ ५०३०१००२  

ओपेक व्र्ाज िकु्तानी ५ ०३ ०१ ००३ ५०३०१००३  

र्रुोपीर् आगथाक समदुार् व्र्ाज िकु्तानी ५ ०३ ०१ ००४ ५०३०१००४  

अन्तरााकष्ट्रर् कृकर् कवकास कोर् व्र्ाज िकु्तानी ५ ०३ ०१ ००५ ५०३०१००५  

नगडाक कवकास कोर् व्र्ाज िकु्तानी ५ ०३ ०१ ००६ ५०३०१००६  

र्रुोपीर्न इन्िेष्टमेन्ट बैक व्र्ाज िकु्तानी ५ ०३ ०१ ००७ ५०३०१००७  

वैदेजशक ऋण (सााँवा तथा व्र्ाजिकु्तानी–दिपक्षीर्) ५ ०४ ०१ ००० ५०४०१००० 
 

जापानी ऋण १९८८ देजखको व्र्ाज िकु्तानी ५ ०४ ०१ ००२ ५०४०१००२ 
 

कुबेती ऋण व्र्ाज िकु्तानी ५ ०४ ०१ ००३ ५०४०१००३ 
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कववरण कवद्यमान 
शरुू संकेत 

गनकार् 
संकेत 

कविाि संकेत* कार्ाक्रम 
संकेत 

कार्म हनुे बजेट 
उपशीर्ाक 

कैकिर्त 

 

(१ अंक) (२अंक) (२ अंक) (३ अंक) (८अंक) 
 

साउदी कोर् व्र्ाज िकु्तानी ५ ०४ ०१ ००४ ५०४०१००४ 
 

फ्रान्सेली ऋण व्र्ाज िकु्तानी ५ ०४ ०१ ००५ ५०४०१००५ 
 

थप व्र्वस्था व्र्ाज िकु्तानी ५ ०४ ०१ ०१० ५०४०१०१० 
 

जनु मन्रालर् /गनकार् वा कविािको लागि कवत्तीर् 
व्र्वस्था िररने हो तत ्तत ्गनकार्को संकेत प्रर्ोि 
िरी आवश्र्क संकेत थप िदै जान,े  

 
     

कवकवध (अथा बजटे, कमाचारी/ कवकवध तिा ) ६ ०१ ०० ००० ६०१००००० 
 

अथा मन्रालर् - कमाचारी सकुवधा तथा सेवा गनवृत्त 
सकुवधा 

६ ०१ ०० ०१० ६०१०००१० 
 

गनवृजत्तिरण ६ ०१ ०० ०११ ६०१०००११ 
 

उपदान ६ ०१ ०० ०१२ ६०१०००१२ 
 

संजचत गबदा ६ ०१ ०० ०१३ ६०१०००१३ 
 

मतृ कमाचारी सहार्ता ६ ०१ ०० ०१४ ६०१०००१४ 
 

कमाचारी सकुवधा ६ ०१ ०० ०१५ ६०१०००१५ 
 

और्गध उपचार ६ ०१ ०० ०१६ ६०१०००१६ 
 

अथा मन्रालर् – कवकवध ६ ०२ ०० ००० ६०२००००० 
 

अथा मन्रालर् - िैसला वा आदेशानसुार 
गतनुापने रकम 

६ ०२ ०० ००१ ६०२००००१ 
 

कवजशष्ट व्र्जक्तको भ्रमण खचा ६ ०२ ०० ०११ ६०२०००११ 
 

प्रगतगनगधमण्डलको भ्रमण खचा ६ ०२ ०० ०१२ ६०२०००१२ 
 

अगतथी सत्कार खचा ६ ०२ ०० ०१३ ६०२०००१३ 
 

मआुब्जा ६ ०२ ०० ०१४ ६०२०००१४ 
 

आगथाक सहार्ता ६ ०२ ०० ०१५ ६०२०००१५ 
 

िन्सार किताा ६ ०२ ०० ०१६ ६०२०००१६ 
 

कर किताा ६ ०२ ०० ०१७ ६०२०००१७ 
 

अन्र् किताा ६ ०२ ०० ०१८ ६०२०००१८ 
 

िवन खररद, गनमााण सधुार ६ ०२ ०० ०१९ ६०२०००१९ 
 

िौगतक सकुवधा ६ ०२ ०० ०२० ६०२०००२० 
 

महशूल तथा अन्र् िकु्तानी ६ ०२ ०० ०२१ ६०२०००२१ 
 

िैपरी आउने साधारण प्रशासन ६ ०२ ०० ०२२ ६०२०००२२ 
 

दैवी प्रकोप राहत तथा पनुस्थाापना ६ ०२ ०० ०२४ ६०२०००२४ 
 

िैपरी आउने कवकास कार्ाक्रम ६ ०२ ०० ०२५ ६०२०००२५ 
 

संघीर् संरचना पूवााधार कवकास कार्ाक्रम ६ ०२ ०० ०२६ ६०२०००२६ 
 

प्रदेश तथा स्थानीर् तह अनदुान ६ ०२ ०० ०२७ ६०२०००२७ 
 

अधरुा आर्ोजना कार्ान्र्वन कार्ाक्रम ६ ०२ ०० ०२८ ६०२०००२८ 
 

हालसम्म प्रचलनमा रहेका अथा कवकवध बाहेक थप 
हनुे िएमा क्रमशः थप िदै जान ुपदाछ ।  
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(ख) संघीर् सरकारले प्रदेश सरकारको लािी कार्म िने बजेट उपजशर्ाक 

कववरण 

प्रदेश 
अनदुान 
संकेत 

मन्रालर् 
संकेत* 

कार्ाक्रम 
संकेत 

प्रदेश संकेत 
कार्म हनुे बजेट 

उपशीर्ाक 

कैकिर्त 

(३ अंक) (२ अंक) (३ अंक) (१अंक) (८अंक)  

प्रदेश सरकार 
      

संघीर् सरकारबाट प्रदेश सरकारका 
लागि जाने सबै प्रकारको रकम बजेट 
व्र्वस्था िनाका लागि ३ अंकको 
७०१ संकेत ददन े

७०१ 
     

मन्रालर्को लागि ०० संकेत ददन े 
 ०० 

    

प्रत्रे्क प्रदेश सरकारलाइा कार्ाक्रम 
संकेत ०१ बाट ददइ प्रदेश 
सरकारलाइ जाने बजेट संकेत  कार्म 
िने 

  ०१ 
   

प्रदेश संकेत १ अंकको १ देखी ७ 
सम्म ददन े 

   १   

प्रदेश नं. १ का लागि  
   १ ७०१०००११ 

 

प्रदेश नं. २ का लागि 
   २ ७०१०००१२ 

 

प्रदेश नं. ३ का लागि 
   ३ ७०१०००१३ 

 

प्रदेश नं. ४ का लागि 
   ४ ७०१०००१४ 

 

प्रदेश नं. ५ का लागि 
   ५ ७०१०००१५ 

 

प्रदेश नं. ६ का लागि 
   ६ ७०१०००१६ 

 

प्रदेश नं. ७ का लागि 
   ७ ७०१०००१७ 

 

 संघीर् सरकारबाट प्रदेश सरकार मातहतका सबै गनकार्मा जाने रकम प्रदेश सरकारको लागि तोककएको संकेतमा समावेश िरी 
उपलब्ध िराउन ुपनेछ । 

 प्रदेश सरकारले  कवगिन्न गनकार्हरूका लागि बजटे संकेत तथा कार्ाालर् संकेत प्रदान िदाा नेपाल सरकारले कार्म िरे अनरुूप 
प्रदान िनुा पनेछ। 

 

(ि) स्थानीर् सरकारले कार्म िने बजेट उपजशर्ाक 

 

कववरण 

गनकार् 
अनदुान 
संकेत 

प्रदेश 
संकेत* 

कार्ाक्रम 
संकेत 

कार्म हनु े
बजेट 

उपशीर्ाक 

कैकि
र्त 

(३अंक) (२ अंक) (३ अंक) (८अंक) 

स्थानीर् तह 

 

     

नेपाल सरकारबाट स्थानीर् तहलाइा जाने सबै प्रकारको रकम बजेट 
व्र्वस्था िनाका लागि ३ अंकको ८०१ संकेत ददने  

८०१ 
    

प्रत्रे्क स्थानीर् सरकारलाइा सम्बजन्धत प्रदेशको संकेत २ अंकको संकेत 
ददने (प्रदेश नं. १ अन्तिातका स्थानीर् सरकारका लागि ०१, प्रदेश नं. २ 
अन्तिातका स्थानीर् सरकारका लागि ०२ िदै क्रमशः थप िदै जाने)    
(उदाहरणः संखवुासिा जजल्ला अन्तिातको स्थानीर् तहलाइा प्रदेश संकत 
०१ ददने ) 

 ०१ 
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स्थानीर् सरकारको तह अनसुार महानिरपागलका, उपमहानिरपागलका, निरपागलका र िाउाँपागलकाका लागि ३ अंकको अलि अलि संकेत 
ददने र क्रमशः थप िदै जान े

महानिरपागलका   ०११ -०३० 
  ०३० 

  

उपमहानिरपागलका  ०३१ -०९९ 
  ०९९ 

  

निरपागलका  १०१-३०० 
  १०१ 

  

िाउाँपागलका  ३०१-८०० 
  ३०१ 

  

 
०१ ०१ ३०१ ८०१०१

३०१ 

 

स्थानीर् तहले आफ्नो अन्तिताका बजेट उपशीर्ाकको व्र्वस्थापन िदाा देहार् अनसुार िनुापनेछ :- 

(क) स्थानीर् तह स्वरं्ले खचा िने बजेट उपशीर्ाकमा स्थानीर् तह संकेतको पछाडी ३ अंकको बजेट संकेत थप िने 

(ख) स्थानीर् तहको कार्ाालर्बाटै हनुे खचाका लागि बजेट तजुामा तथा खचा िनाका लागि  बजटे १०१ बाट शरुू िरी 
थप िदै जान े

(ि)  वडा कार्ाालर्हरूका लागि २०१ बाट शरुू िरी जगत वटा वडा छन ्त्र्गत वटा वडा थप िने, 

(घ) र्स बाहेक अन्र् प्रर्ोजनका लागि ३०१ बाट शरुू िरी क्रमशः थप िदै जाने । 

 संघीर् र प्रदेश सरकारबाट प्रत्रे्क स्थानीर् सरकारमा जाने रकम सम्बजन्धत स्थानीर् सरकारका लागि तोककएको संकेतमा समावेश 
िरी उपलब्ध िराउनपुने छ । 

 

१.२ नेपाल सरकारका खचा इकाइाहरूको कार्ाालर् संकेत 

नेपाल सरकारकोो कोर् प्रागि तथा खचा िने इकाइाहरूको कार्ाालर् संकेत कार्म िदाा देहार् बमोजजम िनुापदाछः 
• शरुूमा उक्त खचा िने कार्ाालर्/गनकार् जनु मन्रालर्/गनकार्मा पदाछ सोलाइा जनाउन ददइएको शरुू संकेतबाट शरुू िने, 

• त्र्सपगछ उक्त कार्ाालर्/गनकार् जनु मन्रालर्/गनकार्मा पदाछ सोलाइा जनाउन ददइएको दइुा अंकको संकेत ददने, 
• तेस्रो क्रममा सो कार्ाालर् उक्त गनकार् अन्तिातको कुन कविाि मातहत रहन्छ सो कविाि जनाउने दइुा अंकको संकेत ददने, 
• चौथो क्रममा सो गनकार् जनु जजल्लामा पदाछ सो जजल्ला जनाउने दइुा अंकको संकेत ददने, 
• पााँचौ क्रममा सो जजल्ला अन्तिात रहेका केन्रीर् गनकार्/कविाि अन्तिात रहेका कार्ाालर्हरूलाइा ०१ बाट शरुू िरी क्रमशः 

थप िदै जाने । 
• शरुू संकेत देजख कार्ाालर् संकेत सम्मको क्रम जोडी  कार्म िएको (९ अंकको) संकेतलाइा कार्ाालर् संकेतको रूपमा प्रर्ोि 

िने । 

• एक पटक जजल्लामा रहेको कार्ाालर्लाइा ददइसककएको संकेत सो कार्ाालर् बन्द िएको िएतापगन पनुः नर्ााँ कार्ाालर्को 
लागि नददने । 

उदाहरणः 

कववरण 

शरुू 
संकेत 

(१ अंक) 

मन्रालर् 
संकेत (२ 
अंक) 

कविाि 
संकेत (२ 
अंक) 

जजल्ला संकेत 
(२ अंक) 

खचा िने कार्ाालर् 
वा गनकार् संकेत (२ 

अंक) 

कार्म हनु े
कार्ाालर् संकेत 

(९ अंक) 

कोर् तथा लेखा 
गनर्न्रक कार्ाालर्, 

संखवुासिा 

३ ०५ ०१ ०४ ०१ ३०५०१०४०१ 

खचा िने कार्ाालर् उक्त मन्रालर्/गनकार् अन्तिातको सो जजल्लामा रहेको कगतऔ ंकार्ाालर् हो सो क्रमशः थप िदै जाने । 

१.३ प्रदेश सरकारका मन्रालर्/ गनकार् /हरूको कार्ाालर् संकेत 

• प्रदेश सरकारले आफ्ना लागि संघले प्रदेशका लागि उपलब्ध िराएको संकेत आफ्नो संकेतका रूपमा प्रर्ोि िने । 

• प्रदेश सरकारले आिू मातहतका खचा िने गनकार्/कार्ाालर्का लागि गनम्नानसुारको संकेत प्रर्ोि िने । 

कववरण 
शरुू 
संकेत 

मन्रा
लर् 
संकेत  

कविाि 
संकेत 

जजल्ला 
संकेत 

खचा िने 
कार्ाालर् वा 
गनकार् संकेत 

प्रदेश  
संकेत 

कार्म हनु े
बजेट कार्ाालर् 
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(१ 
अंक) 

(२अंक) (२ अंक) (२ अंक) (२ अंक) 
(१ 
अंक) 

संकेत (१० 
अंक) 

खचा िने कार्ाालर्/गनकार् जनु 
मन्रालर्/गनकार्मा पदाछ सोलाइा 
जनाउन ददइएको शरुू संकेतबाट शरुू 
िने (संघीर् सरकारले प्रर्ोि िरे सरह 
कार्ाकारी गनकार्हरु ३ बाट शरुु 
हनु)े 

३ 
      

उक्त  कार्ाालर् /गनकार् जनु  
मन्रालर्/गनकार्मा पदाछ सोलाइा  

अंकको मन्रालर् संकेत ददन े

 ०५ 
     

कविाि संकेत दइुा अंकको ददने र 
क्रमशः थप िदै जान े

  ०० 
    

नेपाल सरकारले तोकेको जजल्लाका 
लागि गनधााररत संकेत ददन े(०१ -

७७)जस्तै मकवानपरुको लािी ३२  

   ३२ 
   

खचा िने गनकार्को वा कार्ाालर्को 
लागि सो मन्रालर् अन्तिात दइुा 
अंकको संकेत ददन ेप्रत्रे्क जजल्लामा 
०१ बाट  क्रमशः थप िदै जान े
(०१-९९) 

    ०१ 
  

खचा िने गनकार्को वा कार्ाालर्को 
लागि १ अंकको प्रदेश संकेत ददन े
(१-७) 

     ३ 
 

उदाहरणः प्रदेश नं. ३ को अथा 
मन्रालर्को लागि कार्म हनुे संकेत 

(प्रदेश अथा मन्रालर् ३२ नं. जजल्लामा 
रहेमा) 

३ ०५ ०० ३२ ०१ ३ ३०५००३२
०१३ 

• प्रदेश सरकार अन्तिातका सबै गनकार्को खचा संकेतको शरुूको अंक नेपाल सरकार अनसुारकै २, ३,५,६ बाट शरुू 
िने  । 

• प्रदेश मातहतका मन्रालर्को संकेत प्रकृगत गमलाइा (एक रूपता कार्म िने प्रर्ोजनका लागि) संघीर् सरकारका मन्रालर्को 
सरह राख्न ुपने  । 

• प्रदेश मन्रालर् मातहतका कविाि/ सम्बजन्धत कार्ाालर्को संकेतका लागि २अंकको संकेत उपलब्ध िराउन ुपने । 

• प्रदेश सरकारले आिू अन्तिातका स्थानीर् सरकारका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध िराएकै स्थानीर् तह संकेत प्रर्ोि 
िनुा पनेछ । उदाहरणः संखवुासिाको खादवारी निरपालीकाको लािी संङे्कत ८०१०१०४०११ नै प्रर्ोि िने। 

१.४स्थानीर् तहको कार्ाालर् संकेत 

कववरण 

शरुू 
संकेत 

प्रदेश  
संकेत 

जजल्ला 
संकेत 

खचा िने स्थानीर् 
तह संकेत 

प्रदेश  
संकेत 

कार्म हनु े 
कार्ाालर् संकेत 

(१० अंक) 
(३ 
अंक) 

(२अंक) (२ अंक) (२ अंक) 

(१ 
अंक) 

स्थानीर् तहलाइा जनाउन शरुूको 
संकेत ८०१ हनुे 

८०१ 
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उक्त  स्थानीर् तह  जनु प्रदेशमा 
पदाछ सोलाइा २ अंकको प्रदेश संकेत 
ददन े

 ०१ 
    

जजल्लाका लागि नेपाल सरकारले 
तोकेकव  २ अंकको गनधााररत संकेत 
नै ददन े(०१ -७७) 

  ०४ 
   

खचा िने स्थानीर् तहको लािी दइुा 
अंकको संकेत ददन ेप्रत्रे्क जजल्लामा 
०१ बाट  क्रमशः थप िदै जान े
(०१-९९) 

   ०१ 
  

खचा िने स्थानीर् तहको लागि १ 
अंकको प्रदेश संकेत ददन े

    १ 
 

उदाहरणः प्रदेश नं. १ को संखवुासिा 
जजल्लाको खााँदबारी निरपागलकाको 
कार्ाालर् संकेत)  

८०१ ०१ ०४ ०१ १ ८०१०१०४०११ 

 

• स्थानीर् सरकारका सबै तहले संघले स्थानीर् तहका लागि उपलब्ध िराएको संकेतलाइा आफ्नो कार्ाालर् संकेतका रूपमा 
प्रर्ोि िनुापनेछ । जस्तै संखवुासिा जजल्लाको खााँदबारी निरपागलकाको लागि ८०१०१०४०११ संकेत दीइएको छ । 

• स्थानीर् तहको क्रम गनधाारण िदाा जजल्लागिरका महानिरपागलका, उपमहानिरपागलका, निरपागलका र िाउाँपागलकाको क्रम 
गनधाारण िररएको छ । जजल्ला गिरका स्थानीर् तहहरूको क्रम गनधाारण िदाा नामको वणाानकु्रमलाइा आधार मागनएको छ । कुन ै
जजल्लामा नर्ााँ स्थानीर् तह थप िएमा क्रमशः सम्बजन्धत तहको क्रममा थप िदै जान ुपनेछ । 

१.५ खचाको प्रकृगत जनाउने संकेत 

• खचाको उपर्ोगिताको प्रकार अनसुार खचाको विीकरणका लागि बजटे संकेतको अन्त्र्मा देहार्बमोजजमको अंक समावेश िनुा 
पनेछ । र्ो व्र्वस्था संघ, प्रदेश र स्थानीर् िरी तीनै तहका सरकारका हकमा लािू हनुेछ । 

खचाको प्रकार संकेत व्र्वस्था कार्म हनु े९ अंकको बजेट संकेत  

चाल ु ३ साकवक ******३ 

पूाँजीित ४ साकवक ******४ 

कवत्तीर् व्र्वस्था ५ साकवक ******५ 

अन्तरसरकारी हस्तान्तरण ७ नर्ााँ ******७ 

 संघीर् सरकारबाट प्रदेश सरकार तथा स्थानीर् सरकारमा जान ेरकमलाइा चाल,ु पूाँजीित, कवत्तीर् व्र्वस्थातथा अथा बजेट 
कुनैमा पगन समावेश िना नगमल्न ेिएको कारण त्र्स्तो खचालाइा  ७ अंकले जनाउने । र्ही अनरुूप प्रदेश र स्थानीर् 
सरकारले समेत बजेट पजुस्तकामा खचाका बहृत्तर क्षेरका रूपमा चाल,ु पूाँजीित, कवत्तीर् व्र्वस्था र अन्तरसरकारी हस्तान्तरण 
शीर्ाक उल्लेख िने । 

१.६दात ृगनकार्को संकेत 

 दात ृगनकार्लाइा जनाउनका लागि देहार् बमोजजमको आन्तररक तथा वैदेजशक दात ृगनकार् संकेतको प्रर्ोि िनुा पदाछ । कुनै नर्ााँ 
दात ृगनकार् थप िएमा सो दात ृगनकार्लाइा र्स ढााँचामा समावेश िरी उपर्कु्त संकेत ददन ुपदाछ । 

(क) आन्तररक  
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कववरण 

पकहलो 
तह 
संकेत 

)अंक१ (  

दोस्रो तह 
संकेत )१  

अंक(  

तेस्रो 
तह )२  

अंक(  

चौथो तह 
गनकार् क्रम 

)अंक३ (  

कार्म हनु े
संकेत )अंक७ (  

आन्तररक १ 
    

 संघ 
 १ 

   

नेपाल सरकार 
  ०० ००१ ११००००१ 

 प्रदेश  
 २ 

   

प्रदेश सरकार  , १ 
  ०० ००१ १२००००१ 

प्रदेश सरकार  , २ 
  ०० ००२ १२००००२ 

प्रदेश सरकार, ३ 
  ०० ००३ १२००००३ 

प्रदेश सरकार . ४ 
  ०० ००४ १२००००४ 

प्रदेश सरकार ५ 
  ०० ००५ १२००००५ 

प्रदेश सरकार  ६ 
  ०० ००६ १२००००६ 

प्रदेश सरकार ,.  ७ 
  ०० ००७ १२००००७ 

 स्थानीर् 
 ३ 

   

 स्थानीर् तहको तेस्रो र चौथो तहको संकेत कार्म िदाा अनसूुची १ 
मा उजल्लजखत सम्बजन्धत स्थानीर् तह संकेतको जजल्ला संकेत )२  
अंक ,(तह संकेत )अंक१  ( र क्रम )२  अंक   (अंकको संकेत५ समेतको   
कार्म िररएको छ जजल्ला तहर क्रम 

 

उदाहरणः  

- खााँदवारी निरपागलका, संखवुासिा  

१ ३ ०४ ४०१ १३०४४०१ 

- जनकपरु उपमहानिरपागलका, धनरु्ा  १ ३ १७ ३०१ १३१७३०१ 

काठमाण्डौ महानगरपालिका, 
काठमाण्डौ  

१ ३ ३५ २०१ १३३५२०१ 

- लेकम िाउाँपागलका, दाच ुाला १ ३ ७३ ५०६ १३७३५०६ 

अन्र् आन्तररक स्रोत 
 ४ 

   

नेपाल राष्ट्र बैंक  
  ०० ००१ १४००००१ 

अन्र् बैंक तथा कवत्तीर् संस्था  
  ०० ००२ १४००००२ 

अन्र् संिदित संस्था  
  ०० ००३ १४००००३ 

अन्र्  
  ०० ००४ १४००००४ 

(ख) वैदेजशक 

कववरण 

पकहलो 
तह संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो 
तह 
संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह 
गनकार् 
संकेत  

(२ अंक) 

चौथो 
तह 
संकेत  

(३ अंक) 

कार्म हनु े
संकेत  

(७ अंक) 

वैदेजशक 2     

बहपुक्षीर् 
 1    
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कववरण 

पकहलो 
तह संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो 
तह 
संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह 
गनकार् 
संकेत  

(२ अंक) 

चौथो 
तह 
संकेत  

(३ अंक) 

कार्म हनु े
संकेत  

(७ अंक) 

ए गड बी 
  01   

ए गड बी 
   001 2101001 

जे एि कप आर 
   002 2101002 

ए गड बी - संर्कु्त कोर् 
   003 2101003 

वल्डा बैंक 
  03   

आई गड ए 
   001 2103001 

वल्डा बैक - जी इ एि 
   002 2103002 

वल्डा बैक - ट्रष्ट कोर् 
   003 2103003 

आई डी ए - संर्कु्त कोर् 
   004 2103004 

वल्डाबैक 
   005 2103005 

आई एम एि 
  04   

आई एम एि 
   001 2104001 

आई एि सी 
  05   

आई एि सी 
   001 2105001 

नगडाक िण्ड 
  06   

एन डी एि 
   001 2106001 

ओकिड 
  07   

ओकिड 
   001 2107001 

साका  िण्ड 
  08   

साका  िण्ड 
   001 2108001 

र् ुएन 
  09   

र् ुएन 
   001 2109001 

र् ुएन गड पी 
   002 2109002 

र् ुएन गस गड एि 
   004 2109004 

र् ुएन ई पी 
   006 2109006 

र्नुेस्को 
   007 2109007 

र् ुएन एि कप ए 
   008 2109008 

र् ुएन ओ गस एच ए 
   

009 2109009 

र् ुएन एच गस आर 
   010 2109010 

र्गुनसेि 
   011 2109011 

अनगमन 
   012 2109012 

र् ुएन एड्स 
   013 2109013 

र् ुएन वमुन 
   014 2109014 

र्एुन स््र्ाप 
   015 2109015 
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कववरण 

पकहलो 
तह संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो 
तह 
संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह 
गनकार् 
संकेत  

(२ अंक) 

चौथो 
तह 
संकेत  

(३ अंक) 

कार्म हनु े
संकेत  

(७ अंक) 

र् ुपी र् ु
   016 2109016 

र्एुन हेगबट्याट 
   017 2109017 

र् ुएन - जी इ एि 
   018 2109018 

आई ओ एम 
   019 2109019 

आई एल ओ 
   020 2109020 

एि ए ओ 
   021 2109021 

ओ एच सी एच आर 
   022 2109022 

र् ुएन ओ गड सी 
   023 2109023 

डब्ल ुएच ओ 
   024 2109024 

डब्ल ुएि पी 
   025 2109025 

 

र् ुएन एिगसगस 
   026 2109026 

आइिाड 
  10   

आइिाड 
   001 2110001 

रकिेलर 
  11   

रकिेलर 
   001 2111001 

द-र्गुनर्न-नथा अमेररका 
   011 2111011 

एस.एस. गड. कप. 
   021 2111021 

ए आइ र्व 
   

०३१ २१११०३१ 

दिपक्षीर् 
 2    

अषे्ट्रगलर्ा 
  01   

अषे्ट्रगलर्ा 
   001 2201001 

अस एड 
   002 2201002 

अकष्ट्रर्ा 
  02   

अकष्ट्रर्ा 
   001 2202001 

ब्राजील 
  04   

ब्राजील 
   001 2204001 

बेजल्जर्म 
  05   

बेजल्जर्म 
   001 2205001 

्र्ानाडा 
  06   

्र्ानाडा 
   001 2206001 

्र्ानाडा –गसडा 
   002 2206002 

चीन 
  

07 
  

चीन 
   001 2207001 

चीन - एज्जम बैंक 
   002 2207002 
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कववरण 

पकहलो 
तह संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो 
तह 
संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह 
गनकार् 
संकेत  

(२ अंक) 

चौथो 
तह 
संकेत  

(३ अंक) 

कार्म हनु े
संकेत  

(७ अंक) 

डेनमाका  
  08   

डेनमाका  
   001 2208001 

डेनमाका  - शाजन्त कोर् 
   002 2208002 

डेनमाका  - संर्कु्त कोर् 
   003 2208003 

किनल्र्ाण्ड 
  09   

किनल्र्ाण्ड 
   001 2209001 

किनल्र्ाण्ड - शाजन्त कोर् 
   002 2209002 

किनल्र्ाण्ड - संर्कु्त कोर् 
   003 2209003 

फ्रान्स 
  10   

फ्रान्स 
   001 2210001 

जमानी 
  11   

जमानी 
   001 2211001 

जमानी - जज आइ जेड 
   002 2211002 

जमानी - के एि डब्ल्र् ु
   003 2211003 

जमान - शाजन्त कोर् 
   004 2211004 

ग्रीस 
  12   

ग्रीस 
   001 2212001 

िारत 
  14   

िारत 
   001 2214001 

िारत - एज्जम बैंक 
   002 2214002 

ईटाली 
  15   

ईटाली 
   001 2215001 

जापान 
  16   

जापान 
   001 2216001 

जापान - जाईका 
   002 2216002 

जापान - ज ेकव आई गस 
   003 2216003 

जापान - गड आर एि 
   004 2216004 

जापान - के आर १ 
   

006 2216006 

जापान - के आर २ 
   007 2216007 

जापान - एन कप जज 
   008 2216008 

जापान - के आर 
   009 2216009 

कोररर्ा 
  17   

कोररर्ा 
   001 2217001 

कोररर्ा - कोईका 
   002 2217002 
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कववरण 

पकहलो 
तह संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो 
तह 
संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह 
गनकार् 
संकेत  

(२ अंक) 

चौथो 
तह 
संकेत  

(३ अंक) 

कार्म हनु े
संकेत  

(७ अंक) 

कोररर्ा - एज्जम बैंक 
   003 2217003 

कुवेत कोर् 
  18   

कुवेत कोर् 
   001 2218001 

ल्जम्बिा 
  19   

ल्जम्बिा 
   001 2219001 

नेदरल्र्ाण्ड 
  20   

नेदरल्र्ाण्ड 
   001 2220001 

नेदरल्र्ाण्ड - एस एन िी 
   002 2220002 

एन एस एल 
   003 2220003 

नेदरल्र्ाण्ड - सेल कम्पनी 
   004 2220004 

न्रू्जील्र्ाण्ड 
  21   

न्रू्जील्र्ाण्ड 
   001 2221001 

नवे 
  22   

नवे 
   001 2222001 

नोराड 
   002 2222002 

नवे - शाजन्त कोर् 
   003 2222003 

नवे - संर्कु्त कोर् 
   004 2222004 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 
  23   

स्वीट्जरल्र्ाण्ड 
   001 2223001 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड - एस डी सी 
   002 2223002 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड - हेजल्िटास 
   003 2223003 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड - शाजन्त कोर् 
   004 2223004 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड/ गड.एि. आई.डी./ ई .रू्. 
   005 2223005 

जस्वडेन 
  24   

जस्वडेन 
   001 2224001 

साउदी कवकास कोर् 
  25   

साउदीकोर् 
   001 2225001 

बेलार्त 
  

26 
  

बेलार्त 
   001 2226001 

बेलार्त - शाजन्त कोर् 
   002 2226002 

बेलार्त - डी आर एि 
   003 2226003 

बेलार्त - संर्कु्त कोर् 
   004 2226004 

रू् एस ए 
  27   

र् ुएस एड 
   001 2227001 
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कववरण 

पकहलो 
तह संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो 
तह 
संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह 
गनकार् 
संकेत  

(२ अंक) 

चौथो 
तह 
संकेत  

(३ अंक) 

कार्म हनु े
संकेत  

(७ अंक) 

कन्सना रू् एस ए 
   002 2227002 

एम गस ए 
   003 2227003 

एच आर आई 
   004 2227004 

एस.एस.आर.पी 
  28   

एस.एस.आर.पी 
   001 2228001 

र्रुोकपर्न र्गुनर्न 
  29   

र्रुोकपर्न र्गुनर्न 
   001 2229001 

र्रुोकपर्न र्गुनर्न - शाजन्त कोर् 
   002 2229002 

र्रुोकपर्न र्गुनर्न - संर्कु्त कोर् 
   003 2229003 

र्रुोकपर्न इन्िेस्टमने्ट बैंक 
   004 2229004 

अन्र् 
 3    

जेिट्याम 
  01   

जेिम्र्ाट 
   001 2301001 

पनुगनमााणसंर्कु्त कोर् 
   002 2301002 

जेिम्र्ाट -सेव द जचल्रेन 
   003 2301003 

प्लान ईन्टरनेशनल 
  02   

प्लान ईन्टरनेशनल 
   001 2302001 

केर्र नेपाल 
  03   

केर्र नेपाल 
   001 2303001 

ए आई टी 
  04   

ए आई टी 
   001 2304001 

िािी 
  05   

िािी 
   001 2305001 

िािी - संर्कु्त कोर् 
   002 2305002 

सी आइ एि 
  06   

सी आइ एि 
   001 2306001 

जी ए ऐि एस पी 
  07   

जी ए ऐि एस पी 
   

001 2307001 

सेि ड जचल्रेन 
  08   

सेि द जचल्रेन 
   001 2308001 

इटालीर्न ररसचा काउन्सील 
  09   

इटालीर्न ररसचा काउन्सील 
   001 2309001 

अमेररकन बार अशोसीर्शन 
  10   

अमेररकन बार अशोसीर्शन 
   001 2310001 
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कववरण 

पकहलो 
तह संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो 
तह 
संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह 
गनकार् 
संकेत  

(२ अंक) 

चौथो 
तह 
संकेत  

(३ अंक) 

कार्म हनु े
संकेत  

(७ अंक) 

ईन्टरनेशनल िाउन्डेशन िोर ईले्शनगसस्टम 
  11   

 ईन्टरनेशनल िाउन्डेशन िोर 
ईले्शनगसस्टम 

   001 2311001 

ईन्टरनेशनल इन्स्टीट्यटू िोरडेमोक्रसी एण्ड 
इले्ट्रोल अगसस्टेन्स 

  12   

ईन्टरनेशनल इन्स्टीट्यटू िोरडेमोक्रसी एण्ड 
इले्ट्रोल अगसस्टेन्स 

   001 2312001 

एशीर्न िाउन्डेशन 
  13   

एशीर्न िाउन्डेशन 
   001 2313001 

ई आइ एि 
  14   

ई आइ एि 
   001 2314001 

सी ई सी 
  15   

सी ई सी 
   001 2315001 

दाताको संर्कु्त कोर् 
  16   

दाताको संर्कु्त कोर् 
   001 2316001 

ई एि ए 
  17   

ई एि ए 
   001 2317001 

वान हाटा वोल्ड वाइड 
  18   

वान हाटा वोल्ड वाइड 
   001 2318001 

आइपास आइएगनस 
  19   

आइपास आइएगनस 
   001 2319001 

एजशर्ा अकफ्रका ईन्स्टीच्रू्टह्याम्बिा रू्गनिगसाटी 
   011 2319011 

हाइिर प्रोजे्ट इन्टरनेशनल इन नेपाल 
  20   

हाइिर प्रोजे्ट इन्टरनेशनल इननपेाल 
   

001 2320001 

१.७ प्रागि/िकु्तानीको कवगधः 

सबै तहका सरकारले प्राि िने वा िकु्तानी िने अनदुान र ऋणलाइा सो को ककगसम अनसुार गनम्न बमोजजमका संकेतले 
जनाउन ुपदाछः- 

गस नं . प्रागि/िकु्तानीको तररका (Mode of Receipt/Payment) अनदुानको संकेत 

१ निद(आन्तररक स्रोत) ०१ 

२ आन्तररक अनदुान १० 

समागनकरण र समपरुक अनदुान ११ 

सशता र कवशेर् अनदुान निद १२ 

सशता र कवशेर् अनदुान सोधिनाा  १३ 



260 
 

सशता र कवशेर् अनदुान सोझै िकु्तानी १४ 

सशता र कवशेर् अनदुान वस्तिुत सहार्ता १५ 

वस्तिुत अनदुान १६ 

अन्र् अनदुान (श्रम सहिागिता समेत) १७ 

३ वैदेजशक अनदुान  ३० 

 निद अनदुान ३१ 

 सोझै िकु्तानी अनदुान ३२ 

 सोधिनाा अनदुान ३३ 

 वस्तिुत सहार्ता ३४ 

४ वैदेजशक ऋण ४० 

 निद ऋण ४१ 

 सोझै िकु्तानी ऋण  ४२ 

 सोधिनाा हनु ेऋण ४३ 

१.८  बजेटको सेवा तथा कार्ाित विीकरण 

सरकारको बजेटको उपर्ोगिताको क्षेर र सो बाट पने प्रिाव कवश्लरे्णका लागि देहार्बमोजजम COFOG मा आधाररत कार्ाित विीकरण 
कक्रर्ाकलापको तहमा Mapping िनुा पदाछ: 

संकेत कार्ाित विीकरणको नाम 

७०१  सामान्र् सावाजगनक सेवा 
७०११ कार्ाकारी र कवधाकर्काको गनकार्, कवजत्तर् र वैदेजशक मागमला 
७०१२  बाह्रर्आगथाक सहार्ता 
७०१३  सामान्र्सेवा 
७०१४  सामान्र्आधारितू सेवा 
७०१५  सामान्र्अनसुन्धान तथा कवकास सेवा 
७०१६ सावाजगनक ऋण कारोवार 

७०१७ कवगिन्नतहका सरकारहरु बीच हनुे सामान्र् प्रकृगतको हस्तान्तरण 

७०१८  सामान्र्सेवा - अन्र्र विीकृत निएको 
७०२  रक्षा 

७०२१  सैगनकसरुक्षा 
७०२२  नािररकसरुक्षा 
७०२३  वैदेजशकसैगनक सहर्ोि 

७०२४ रक्षा,अनसुन्धान तथा कवकास  

७०२५  रक्षा -अन्र्र वगिाकृत निएको 
७०३ सावाजगनक शाजन्त सरुक्षा 

७०३१  प्रहरीसेवा 
७०३२  अग्नीगनर्न्रण सेवा 
७०३३ न्र्ार्ालर् 

७०३४  कारािार 

७०३५ सावाजगनक शाजन्त सरुक्षा 
७०३६ सावाजगनक शाजन्त सरुक्षा - अन्र्र वगिाकृत निएको 

७०४  आगथाक मागमला 
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७०४१  सामान्र्आगथाक, व्र्ापाररक र श्रम 

७०४२  कृकर्, वन , मत्स्र्पालन तथा जशकार 

७०४३  इन्धनतथा उजाा 
७०४४  खानी , उत्पादन तथा गनमााण 

७०४५  र्ातार्ात 

७०४६  संचार 

७०४७  अन्र्उद्योिहरु 

७०४८ अनसुन्धान तथा कवकास - आगथाक मागमला 
७०४९  आगथाकमामीला - अन्र्र वगिाकृत निएको 

७०५  वातावरण संरक्षण 

७०५१  िोहोरमैला व्र्वस्थापन 

७०५२  ढलव्र्वस्थापन 

७०५३  प्रदरु्णन्रू्गनकरण 

७०५४  जैकवककवकवधता र ि-ूसंरक्षण 

७०५५ अनसुन्धान तथा कवकास पर्ाावरण संरक्षण 

७०५६  वातावरणसंरक्षण - अन्र्र वगिाकृत निएको 
७०६  आवास तथासामदुाकर्क सकुवधा 

७०६१  आवासकवकास 

७०६२ सामदुाकर्क कवकास 

७०६३ खानेपानी 
७०६४  सडककवद्यतुीकरण 

७०६५  आवासतथा सामदुाकर्क सकुवधा 
७०६६  आवासतथा सामदुाकर्क सकुवधा - अन्र्र उल्लेख निएको 

७०७ स्वास््र् 

७०७१  और्धीउत्पादन,उपकरण तथा औजार 

७०७२ वकहरंङ्ग सेवा 
७०७३  अस्पतालसेवा 
७०७४ सावाजगनक स्वास््र् सेवा 
७०७५ अनसुन्धान सेवा 
७०७६ स्वास््र् - अन्र्र वगिाकृत निएको 

७०८ मनोरंजन, संस्कृगत तथा धमा 
७०८१ मनोरंजनात्मक र खेलकुद सेवाहरु 

७०८२ सांस्कृगतक सेवा 
७०८३  प्रसारणतथा प्रकाशन सेवा 
७०८४  धागमाकतथा अन्र् सामदुाकर्क सेवा 
७०८५ अनसुन्धान तथा कवकास ,संस्कृगतक र धागमाक 

७०८६ मनोरंजन, संस्कृतजो र धमा - अन्र्र वगिाकृत निएको 
७०९  जशक्षा 

७०९१  पूवाप्राथगमक र प्राथगमक जशक्षा 
७०९२ माध्र्गमक जशक्षा 
७०९४  स्नातकतहको जशक्षा 
७०९५  तहमावगिाकृत नहनुे जशक्षा (अनौपचाररक जशक्षा) 
७०९६ जशक्षाको लागि सहार्क सेवाहरु 

७०९७  जशक्षाअनसुन्धान कवकास 
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७०९८ जशक्षा- अन्र्र वगिाकृत निएको 
७१०  सामाजजक सरुक्षा 

७१०१  अशक्ततथा गबरामी 
७१०२  जेष्ठ नािररक 

७१०३  राज्र् गनर्न्रणमा रहेका आजश्रत बािलङु सहार्ता 
७१०४  पररवारर जशश ुकल्र्ाण 

७१०५ बेरोजिार 

७१०६  आवास 

७१०७  सामाजजकअसमावेशी 
७१०८  सामाजजकसरुक्षा - अनसुन्धान तथा कवकास 

७१०९  सामाजजकसरुक्षा - अन्र्र वगिाकृत निएको 

१.९प्रदेश तथा जजल्ला संकेत 

प्रदेश तथा जजल्लाको संकेत कार्म िदाा संकवधानको अनसूुची ४ मा उल्लेख िए अनसुारको क्रममा देहार् अनसुार कार्म िनुापनेछः  

जजल्ला प्रदेश संकेत जजल्ला संकेत 

ताप्लेजङु ०१ ०१ 

पााँचथर ०१ ०२ 

इलाम ०१ ०३ 

संखवुासिा ०१ ०४ 

तेह्रथमु ०१ ०५ 

धनकुटा ०१ ०६ 

िोजपरु ०१ ०७ 

खोटाङ ०१ ०८ 

सोलखुमु्ब ु ०१ ०९ 

ओखलढंुिा ०१ १० 

उदर्परु ०१ ११ 

झापा ०१ १२ 

मोरङ ०१ १३ 

सनुसरी ०१ १४ 

सिरी ०२ १५ 

गसराहा ०२ १६ 

धनरु्ा ०२ १७ 

महोत्तरी ०२ १८ 

सलााही ०२ १९ 

रौतहट ०२ २० 

बारा ०२ २१ 

पसाा ०२ २२ 

दोलखा ०३ २३ 

रामेछाप ०३ २४ 

गसन्धलुी ०३ २५ 

काभ्रपेलान्चोक ०३ २६ 

गसन्धपुाल्चोक ०३ २७ 

रसवुा ०३ २८ 

नवुाकोट ०३ २९ 

जजल्ला प्रदेश संकेत जजल्ला संकेत 

धाददङ ०३ ३० 

जचतवन ०३ ३१ 

मकवानपरु ०३ ३२ 

िक्तपरु ०३ ३३ 

लगलतपरु ०३ ३४ 

कािमाडौ ०३ ३५ 

िोरखा ०४ ३६ 

लमजङु ०४ ३७ 

तनहुाँ ०४ ३८ 

कास्की ०४ ३९ 

मनाङ ०४ ४० 

मसु्ताङ ०४ ४१ 

पवात ०४ ४२ 

स्र्ाङ्जा ०४ ४३ 

म्र्ाग्दी ०४ ४४ 

बािलङु ०४ ४५ 

नवलपरु ०४ ४६ 

नवलपरासी ०५ ४७ 

रुपन्देही ०५ ४८ 

ककपलवस्त ु ०५ ४९ 

पाल्पा ०५ ५० 

अघााखााँची ०५ ५१ 

िलु्मी ०५ ५२ 

रुकुमकोट ०५ ५३ 

रोल्पा ०५ ५४ 

प्रू्िान ०५ ५५ 

दाङ ०५ ५६ 

बााँके ०५ ५७ 

बददार्ा ०५ ५८ 
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जजल्ला प्रदेश संकेत जजल्ला संकेत 

रुकुम ०६ ५९ 

सल्र्ान ०६ ६० 

डोल्पा ०६ ६१ 

जमु्ला ०६ ६२ 

मिु ु ०६ ६३ 

हमु्ला ०६ ६४ 

कागलकोट ०६ ६५ 

जाजरकोट ०६ ६६ 

दैलेख ०६ ६७ 

सखेुत ०६ ६८ 

जजल्ला प्रदेश संकेत जजल्ला संकेत 

बाजरुा ०७ ६९ 

बझाङ ०७ ७० 

डोटी ०७ ७१ 

अछाम ०७ ७२ 

दाच ुाला ०७ ७३ 

बैतडी ०७ ७४ 

डाँडेलधरुा ०७ ७५ 

कन्चनपरु ०७ ७६ 

कैलाली ०७ ७७ 
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खण्ड –दइुा 

२.१ राजस्व संकेत तथा विीकण र व्र्ातर्ा 
तीनै तहका सरकारका लागि प्राि हनुे कर, अनदुान तथा अन्र् प्रािी र्स खण्डमा रहेका 
छन।् 

राजस्व 
संकेत 

राजस्व आधार 
शीर्ाक, मूल शीर्ाक, 

शीर्ाक तथा 
उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

१०००
० 

राजस्व तथा 
अनदुान 

१०००० सजित कोर्मा जम्मा हनुे िरी प्राि राजस्व तथा 
अनदुानको सबै रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

११००
० 

कर ११००
० 

िमा एवं व्र्जक्तको आर्मा लाग्ने कर र्समा 
पदाछ ।र्ो आधार शीर्ाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

१११०
० 

आर्, मनुािा 
तथा पूाँजीित 
लािमा लाग्ने 
कर 

१११०० आर्, मनुािा तथा पुाँजीित लाि कर वापतको रकम र्समा 
पदाछ ।र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ 

 

११११
० 

एकलौटी िमा 
तथा व्र्जक्तित 
आर्मा लाग्ने 
कर 

११११० एकलौटी िमा एवं व्र्जक्तित आर्मा लाग्ने कर र्समा 
पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ 

 

१११११ एकलौटी िमा 
तथा व्र्जक्तित 
आर्मा लाग्ने कर 

१११११ एकलौटी िमा तथा व्र्जक्तित आर्मा लाग्ने कर र्समा पदाछ । √ 

  

११११२ पाररश्रगमक कर ११११२ कुन ैप्राकृगतक व्र्जक्तले रोजिारीबाट प्राि िरेको तलव, ज्र्ाला, 
मजदरुी, पाररश्रगमक, ित्ता एवं सकुवधा, अवकाश िकु्तानी, 
रोजिारीका सम्बन्धमा िररएका अन्र् िकु्तानी, अध्र्र्न, अध्र्ापन 
आदद कवगिन्न स्रोतबाट हनु ेआर्मा लाग्ने कर र्समा पदाछ। 

√ 

  

११११३ पूाँजीित लाि कर ११११३ घर, जग्िा, शेर्र आदद सम्पजत्तको गबक्री, पट्टा, हक हस्तान्तरण 
लिार्त कवगिन्न ककगसमका गनःसिाबाट िएको पुाँजीित लािमा 
व्र्जक्त तथा एकलौटी िमालाई लाग्ने कर र्समा पदाछ । 

√ 

  

११११४  कृकर् आर्मा कर ११११४  कृकर् आर्मा लाग्ने कर र्समा पदाछ। 
 

√ 

 

१११२
० 

गनकार्को 
आर्मा लाग्ने 
कर 

१११२० व्र्वसाकर्क गनकार् तथा संस्थानको आर्मा लाग्ने कर 
र्समा पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ 

  

१११२१ गनकार्को 
मनुािामा लाग्न े
कर-सरकारी 
संस्थान 

१११२१ सरकारको पूणा वा अगधकांश (५०प्रगतशत िन्दा बढी)स्वागमत्व 
िएका सरकारी गनकार् तथात्र्स्ता गनकार्को व्र्वस्थापकीर् 
गनर्न्रण िएको गनकार्को आर्मा लाग्न ेकर र्समा पदाछ। 

√ 

  

१११२२ गनकार्को 
मनुािामा लाग्न े

१११२२ कुनैकवशेर् ऐन वा कम्पनी ऐन अन्तिात दताा िएका पजव्लक 
गलगमटेड कम्पनी र सरकारको ५०प्रगतशत िन्दा कम स्वागमत्व 
िएका कम्पनीको आर्मा लाग्ने कर र्समा पदाछ । 

√ 
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राजस्व 
संकेत 

राजस्व आधार 
शीर्ाक, मूल शीर्ाक, 

शीर्ाक तथा 
उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

कर - पजब्लक 
गलगमटेड कम्पनी 

१११२३ गनकार्को 
मनुािामा लाग्न े
कर – प्राइिेट 
गलगमटेड कम्पनी 

१११२३ कम्पनी ऐन अन्तिात दताा िएका प्राइिेट गलगमटेड कम्पनी तथा 
आर्कर ऐन बमोजजमतोककएको कम्पनीको आर्मा लाग्न ेकर 
र्समा पदाछ । 

√ 

  

१११२४ गनकार्को 
मनुािामा लाग्न े
कर – अन्र् संस्था 

१११२४ मागथ उजल्लजखत उपशीर्ाक १११२१ देजख १११२३ गिर 
परेका बाहेक अन्र् संस्थाहरुः- साझेदारी िमा, सहकारी संस्था, 
ट्रष्ट, र्गुनट ट्रष्ट, संघ/संस्था, कवदेशी कम्पनी एवं अन्र् गनकार्को 
आर्मा लाग्ने कर र्समा पदाछ। 

√ 

  

१११२५ पूाँजीित लाि कर 
–गनकार् 

१११२५ घर, जग्िा, शेर्र आदद सम्पजत्तको गबक्री, पट्टा, हक हस्तान्तरण 
लिार्त कवगिन्न ककगसमकागनःसिाबाट िएको पुाँजीित लािमा 
गनकार्लाई लाग्न ेकर र्समा पदाछ । 

√ 

  

१११३
० 

लिानीकोआर् 
तथा अन्र् 
आर्मा लाग्ने 
कर 

१११३० मागथ उल्लोजेखत शीर्ाक १११११ देजख १११२५ गिर 
परेका बाहेक अन्र् आर्मा लाग्ने कर र्समापदाछ । र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

√ 

  

१११३१ सम्पजत्त, बहाल 
तथा पट्टा वापतको 
आर्मा लाग्ने कर 

१११३१ सवारी साधन तथा अन्र् अचल सम्पजत्त बहाल वा पट्टा वा 
दीघाकालीन करारमाददए वापतको आर्मा लाग्न े कर र्समा 
पदाछ । 

√ 

 

√ 

१११३२ ब्र्ाजमा लाग्ने 
कर 

१११३२ बैंक, कवत्त कम्पनी वा अन्र् गनकार् वा व्र्जक्तबाट िकु्तानी िररन े
वा प्राि हनु ेब्र्ाजमा लाग्ने कर र्समा पदाछ। 

√ 

  

१११३३ लािांशमा लाग्ने 
कर 

१११३३ कुनैपगन कम्पनी वा गनकार्मा लिानी िरे वापत प्राि हनु े
लािांशमा लाग्ने कर र्समापदाछ । 

√ 

  

१११३४ लिानी सम्बन्धी 
अन्र् आर्मा 
लाग्ने कर 

१११३४ लिानी सम्बन्धी अन्र् आर्मा लाग्ने कर र्समा पदाछ । √ 

  

१११३५ आकजस्मक लाि 
कर 

१११३५ जवुा, जचठ्ठा, बाजी, उपहार, दान, अपतुाली, सरुाकी, परुस्कार 
लिार्तका आकजस्मक लािका स्रोतबाट प्राि आर्मा लाग्न ेकर 
र्समा पदाछ। 

√ 

  

१११३९ अन्र् आर्मा 
लाग्ने कर 

१११३९ मागथ उल्लोेजखत शीर्ाक नं. हरूमा नपरेका अन्र् आर्मा लाग्न े
कर र्समा पदाछ। 

√ 

  

११२०
० 

पाररश्रगमकमा 
आधाररत कर 

११२०० पाररश्रगमकमा आधाररत िएर लिाइाने करहरू र्समा 
पदछान। र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िनागमल्दैन । 

√ 

  

११२१
० 

पाररश्रगमकमा 
आधाररत 
सामाजजक सरुक्षा 
कर 

११२१० पाररश्रगमकमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा कर र्समा 
पदाछ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ 

  

११२११ पाररश्रगमकमा 
आधाररत 
सामाजजक सरुक्षा 
कर 

११२११ कुनैप्राकृगतक व्र्जक्तले रोजिारीबाट प्राि िरेको तलव, ज्र्ाला, 
मजदरुी, पाररश्रगमक, ित्ता एवं सकुवधा, अवकाश िकु्तानी, 
रोजिारीका सम्बन्धमा िररएका अन्र् िकु्तानी, अध्र्र्न, अध्र्ापन 

√ 
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राजस्व 
संकेत 

राजस्व आधार 
शीर्ाक, मूल शीर्ाक, 

शीर्ाक तथा 
उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

आदद कवगिन्न स्रोतबाट हनु े समग्र आर्मा एकमषु्ट रूपमा 
तोककएबमोजजम गलईने सामाजजक सरुक्षा कर र्समा पदाछ। 

११३०
० 

सम्पजत्त कर ११३०० सबै प्रकारको सम्पजत्तमा लाग्ने कर र्समा पदाछ ।र्ो मूल 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ 

 

√ 

११३१
० 

अचल सम्पजत्तमा 
लाग्ने कर 

११३१० सबै प्रकारको अचल सम्पजत्तमा लाग्ने कर र्समा 
पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ 

 

√ 

११३११ व्र्जक्तित 
सम्पतीमा लाग्न े
बाकर्ाक कर 

११३११ व्र्जक्तित स्वागमत्वमा रहेको सम्पजत्तमा वाकर्ाक रूपमा लाग्न े
कर र्समा पदाछ । 

√ 

  

११३१२ संस्थाित 
सम्पतीमा लाग्न े
बाकर्ाक कर 

११३१२ संस्थाित स्वागमत्वमा रहेको सम्पजत्तमा वाकर्ाक रूपमा लाग्ने कर 
र्समा पदाछ । 

√ 

  

११३१३ एकीकृत सम्पतोी 
कर 

११३१३ कुन ै व्र्जक्त वा संस्थाको एकीकृत रूपमा मूल्र्ाङ्कन िररएको 
सम्पजत्त (जग्िा, घर तथा अन्र्) मा लाग्ने कर र्समा पदाछन ्।  

  

√ 

११३१४ िगुमकर/मालपोत ११३१४ िगूमको स्वागमत्व बापत गनर्गमत रूपमा गतनुापने कर र्समा 
पदाछ । 

  

√ 

११३१५ घरजग्िा रजजषे्टशन 
दस्तरु 

१४१७७ बााँडिााँड िइ आउने घरजग्िा रजजषे्टशन दस्तरु र्समा पदाछ। 
 

√ √ 

११३१६ बौकिक सम्पजत्त 
तथा शेर्र र 
अिौगतकसम्पजत्त 
कर 

 कुन ैव्र्जक्त वा संस्थाको शेर्र, बौकिक सम्पजत्त, िडुकवल, पेटेन्ट, 
राइट, कपी राइट लिार्तका सम्पणूा अिौगतक सम्पजत्तहरू बजार 
मूल्र्मा मूल्र्ाङ्कन िरी कूल मूल्र्ाङ्कनमा वाकर्ाक रूपमा लिाइन े
कर र्समा पदाछन ्।   

√   

११३२
० 

खदु सम्पजत्तमा 
लाग्ने कर 

११३२० र्समा सरकारी स्वामीत्वका संरचनाहरू िाडामा लिाउाँदा 
गलइने कर (शलु्क) समावेश हनु्छ ।र्ो शीर्ाकमा रकम 
जम्मा िना गमल्दैन । 

  

√ 

११३२१ घरवहाल कर ११३२१ स्थानीर् तहको क्षेरगिर रहेका स्थार्ी संरचनाहरू(जस्तै घर, 

िोदाम, कम्प्लेस आदद) िाडामा लिाउदा प्राि आर्मा लाग्न ेकर 
र्समा पदाछ । 

  

√ 

११३२२ वहालकवटौरी कर ११३२२ स्थानीर् तहको क्षेर गिरका घर, पसल, ग्र्ारेज, िोदाम, टहरा, सेड 
)छप्पर( , कारखाना, जग्िा वा पोखरीको बहालमा लिाउदा 

संकलन िररने बहाल करको रकम,  तथा स्थानीर् तहले गनमााण, 

रेखदेख वा संचालनिरेको हाट बजार, सावाजगनक स्थल, ऐलानी 
जग्िा वा बाटोको छेउमा थाप्न ददएकाअस्थार्ी पसलहरूबाट 
संकलन िररने बहाल कवटौरी कर रकम र्समा पदाछ । 

  

√ 

११३५
० 

कवत्तीर् र 
पूाँजीित 
कारोबारमा 
लाग्ने कर 

११३५० कवत्तीर् र पुाँजीित कारोबारमा लाग्ने कर र्समा पदाछ ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ 

  

११३५१ कवत्तीर् तथा 
पूाँजीित 

११३५१ कवत्तीर् पुाँजीित कारोबारमा काननु बमोजजम लाग्ने कर र्समा 
पदाछ । 

√ 

  



267 

राजस्व 
संकेत 

राजस्व आधार 
शीर्ाक, मूल शीर्ाक, 

शीर्ाक तथा 
उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

कारोवारमा लाग्न े
कर 

११४०
० 

वस्त ुतथा 
सेवामा आधाररत 
कर 

११४०० वस्त ु तथा सेवाको उत्पादन, आर्ात, गबक्री, कवतरण तथा 
हस्तान्तरण एवं अन्र् कारोवारमालाग्ने कर र्समा 
पदाछ । र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११४१
० 

मूल्र् अगिवकृि 
कर (मू.अ .क.) 

११४१० मूल्र् अगिवकृि कर र्समा पदाछ । र्ो शीर्ाकमा रकम 
जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११४११ बााँडिााँडिइा प्राि 
हनुे मूल्र् अगिबकृि 
कर 

११४११ राकष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तथा कवत्त आर्ोिबाट बााँडिााँड िइा प्राि 
िएको मूल्र् अगिबकृि करको रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

११४१९ बााँडिााँडहनुे 
बाहेक अन्र् 
स्रोतबाट प्राि 
मूल्र् अगिबकृि 
कर 

११४१२ सरकारका तहहरूबीच बााँडिााँड हनुे िरी तोककएका शीर्ाक 
बाहेक बााँडिााँड नहनु ेिरी अन्र्  कुनै शीर्ाकमा काननु बमोजजम 
लिाइाने मू.अ.कर वापतको रकम र्समा पदाछ । 

√ 

  

११४२
० 

अन्त :शलु्क ११४२० कवगिन्न प्रकारका मालवस्त ु उत्पादन िदाा लाग्न े
अन्तःशलु्क र्समा पदाछ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

११४२१ बााँडिााँडिइा प्राि 
हनुे अन्त:शलु्क 

११४२१ राकष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तथा कवत्त आर्ोिबाट बााँडिााँड िइा प्राि 
िएको अन्त:शलु्कको रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

११४२२ अन्त:शलु्क 
आर्ात 

११४२२  नेपालगिर पैिारी हनु ेसामानमा िन्सार कवन्दमैु तोककए बमोजजम 
लाग्ने अन्तःशलु्क र्समा पदाछ । 

√ 

  

११४२९ बााँडिााँडहनुे 
बाहेक अन्र् 
स्रोतबाट प्राि 
अन्त:शलु्क 

 आर्ातमा लाग्ने अन्त:शलु्क र आन्तररक उत्पादनमा लाग्न े
अन्त:शलु्क बाहेकको अन्त:शलु्क बापतको रकम र्समा समावेश 
िररन्छ । 

√   

११४३
० 

कवत्तीर् 
एकागधकारमा  
प्राि नािा 

 राजश्व प्राि िने उद्दशे्र्ले कुनै सरकारी, अधा सरकारी 
गनकार्लाई कुनै वस्त ुवा सेवा उत्पादन वा कवतरण िना 
ददएको एकागधकारबाट प्राि नािा र्समा पदाछ। त्र्स्ता 
एकागधकारहरुमा अन्र् मलुकमा िुलो पररणाममा कर 
लिाइएका मददराजन्र् वस्त,ु सगुताजन्र् वस्त,ु जवुा, 
पेट्रोगलर्म पदाथा, ्र्ासीनो, लट्री आदी पदाछ । र्स 
अन्तिात रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

√ 

  

११४३१ कवत्तीर् 
एकागधकारमा  
प्राि नािा 

 राजश्व प्राि िने उदे्दश्र्ले कुनै सरकारी,अधा सरकारी गनकार्लाइ 
कुनै वस्त ु वा सेवा उत्पादन वा कवतरण िना ददएको 
एकागधकारबाट प्राि नािा र्समा पदाछ । त्र्स्ता 
एकागधकारहरुमा अन्र् मलुकमा िुलो पररणाममा कर लिाइएका 
वस्त ुतथा सेवाहरु जस्तै मददराजन्र् वस्त,ु सगुताजन्र् वस्त,ु जवुा, 
पेट्रोगलर्म पदाथा, ्र्ासीनो, लट्री आदी पदाछ ।  

√ 

  

११४४
० 

कवशेर् सेवामा 
लाग्ने कर 

११४४० तोककएका कवशेर् सेवामा लाग्ने कर वापत ्को रकम र्समा 
पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ 
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११४४१ वैदेजशक रोजिार 
सेवा कर 

११४४१ वैदेजशक रोजिारका लागि जनशजक्त आपूगता िदाा लाग्न ेसेवा कर 
र्समा पदाछ । 

√ 

  

११४४२ स्वास््र्सेवा कर ११४४२ सरकार तथा सामदुाकर्क अस्पतालले प्रदान िने स्वास््र् सेवा 
बाहेक अन्र् स्वास््र् संस्थाले प्रदान िने स्वास््र् सेवामा लाग्न े
कर र्समा पदाछ । 

√   

११४४३ जशक्षा सेवा कर- 
शैजक्षक संस्था 

११४४३ गनजी शैजक्षक संस्थाहरूले प्रदान िने तोककएका शैजक्षक 
सेवाहरूमा लाग्ने जशक्षा सेवाशलु्क र्समा पदाछ । 

√   

११४४४ जशक्षा सेवा कर- 
वैदेजशक अध्र्र्न 

११४४४ कवदेशमा अध्र्र्न िना जान ेकवद्याथीहरूले बझुाउन ुपने जशक्षण 
शलु्कमा लाग्ने सेवाशलु्क वापत ्को रकम र्समा पदाछ । 

√   

११४५
० 

पवुााधार सेवाको 
उपर्ोि तथा 
सवारी साधनमा 
लाग्ने कर 

११४५० पूवााधार सेवाको उपर्ोि तथा सवारीसाधनमा लाग्ने कर 
तथा तोककएका मालसामान उपर्ोि तथा उपर्ोिको 
अनमुगतमा लाग्ने कर र्समा पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम 
जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११४५१ सवारी साधन कर 
(साना सवारी) 

११४५१ टाङ्गा, रर्सा, अटो रर्सा र ई रर्सा जस्ता सवारी साधनमा 
लाग्ने कर र्समा पदाछ । 

  √ 

११४५२ पवुााधार सेवाको 
उपर्ोिमा लाग्ने 
कर 

११४५२ लोकमािा तथा शहरी सडक एवं तोककएका अन्र् पूवााधार सेवाको 
उपर्ोि िरे वापत तोककएबमोजजमलाग्ने कर र्समा 
पदाछ ।र्समा पूवााधार ममात तथा सम्िार प्रर्ोजनका लागि 
उिाइने शलु्क समेत समावेश हनु्छ । 

√ √ √ 

११४५३ सडकममात तथा 
सधुार कर 

११४५३ कवदेशबाट नेपालमा पैिारी हनुे पेट्रोल तथा गडजेलमा सडक ममात 
तथा सधुार दस्तरु वापत िन्सार कवन्दमुा लिाइन ेदस्तरु र्समा 
पदाछन ्। 

√ 

  

११४५४ सडक गनमााण तथा 
सम्िार कर 

११४५४ सवारीसाधन दतााका वखत र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ाालर्मा सवारी 
साधनको ककगसमअनसुार सङ्कलन िररने कर र्समा पदाछन ्। 

√ 

  

११४५५ पूवााधारकर ११४५५ आर्ात हनुे पेट्रोगलर्म पदाथामा पूवााधार कवकासका लागि लिाइन े
कर र्समा पदाछ । 

√ 

  

११४५६ 

 
बााँडिााँटबाट प्राि 
हनुे सवारी साधन 
कर 

 प्रदेश सरकार र स्थानीर् तह बीच बााँडिााँट िई सम्बजन्धत 
सजित कोर्मा दाजखला हनु ेसवारी साधन करको रकम र्समा 
समावेश िररन्छ। 

 √ √ 

११४६0 वस्त ुतथा 
सेवामा लाग्ने 
अन्र् कर 

 पेट्रोल ग्र्ास तथा अन्र् खगनज उत्खनन िररसकेपगछ 
पररमाणको आधारमा  लाग्ने कर र्समा समावेश हनु्छ। 

√   

११४६१ वस्त ुतथा सेवामा 
लाग्ने अन्र् कर 

 पेट्रोल ग्र्ास तथा अन्र् खगनज उत्खनन िररसकेपगछ पररमाणको 
आधारमा  लाग्न ेकर र्समा समावेश हनु्छ। 

√   

११४७
० 

मनोरञ्जन तथा 
कवज्ञापन कर 

११४७०  मनोरन्जनसाँि सम्बजन्धत व्र्ावसार्मा लाग्ने कर र्समा 
पदाछ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

 

√ √ 

११४७१ बााँडिााँडबाट प्राि 
हनुे मनोरञ्जन कर 

११४७१ प्रदेश सरकार र स्थानीर् तह बीच बााँडिााँड िई सम्बजन्धत 
सजित कोर्मा दाजखला हनुे मनोरञ्जन करको रकम र्समा 
समावेश िररन्छ। 

 

√ √ 

११४७२ बााँडिााँडबाट प्राि 
हनुे कवज्ञापनकर 

११४७२ प्रदेश सरकार र स्थानीर् तह बीच बााँडिााँड िई सम्बजन्धत 
सजित कोर्मा दाजखला हनु ेकवज्ञापन करको रकम र्समा समावेश 
िररन्छ। 

 

√ √ 
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११४७९ अन्र्मनोरञ्जन कर ११४७३  बााँडिााँड नहनु ेमनोरञ्जन कर र्समा समावेश िररन्छ। 

 

√ √ 

११५०
० 

वैदेजशक 
व्र्ापारमा 
आधाररत कर 

११५०० वैदेजशक व्र्ापारमा आधाररत कर वापत ्को रकम र्समा 
पदाछ ।र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िनागमल्दैन । 

√ 

  

११५१
० 

आर्ातमा लाग्ने 
िंसार महसलु 

११५१० आर्ातमा लाग्ने िन्सार महसलु वापत ्को रकम र्समा 
पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ 

  

११५११ िंसार महसलु – 
आर्ात 

११५११ नेपालमा आर्ात हनु ेमालवस्तमुा लाग्न ेिन्सार महसलु तथा थप 
महसलु र्समा पदाछ । 

√ 

  

११५१२ िारतीर् 
अन्तःशलु्क किताा 

११५१२ िारतबाट डी.आर.पी. िाराम अन्तिात नेपालगिर आर्ात िररन े
मालवस्तमुा िारत सरकारले असलु उपर िरी सरकारलाई किताा 
िने िारतीर् अन्तःशलु्क रकम र्समा पदाछ। 

√ 

  

११५१३ आर्ातमालाग्ने 
स्थानीर् कवकास 
शलु्क 

११५१३ तोककए बमोजजम आर्ातमा लाग्न े स्थानीर् कवकास शलु्कको 
रकम र्समा पदाछ । 

√ 

  

११५१९ आर्ातमा लाग्न े
अन्र् 
शलु्क/महशलु 

११५१४  मागथ उल्लेजखत बाहेकका आर्ातमा लाग्न ेिन्सार सम्बन्धी अन्र् 
शलु्क वा महशलुको रकम र्समापदाछ । 

√ 

  

११५२० िंसार महसलु 
गनर्ाात 

११५२० गनर्ाात िररने मालवस्तमुा लाग्ने िन्सार महसलु वापत ्को रकम 
र्समा पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ 

  

११५२१ िंसार महसलु 
गनर्ाात 

११५२१ नेपालबाट कवदेशमा गनकासी हनु े मालवस्तमुा लाग्न े िन्सार 
महसलु, छुट आम्दानी र सदरस्र्ाहाको रकम र्समा पदाछ । 

√ 

  

११५२२ गनर्ाात सेवा शलु्क ११५२२ नेपालबाट कवदेशमा गनकासी हनुे मालवस्तमुा लाग्ने गनकासी सेवा 
शलु्क, छुट आम्दानी र सदरस्र्ाहाको रकम र्समा पदाछ । 

√ 

  

११५२९ गनर्ाातमा लाग्न े
अन्र् 
शलु्क/महशलु 

११५२३  मागथ उल्लेजखत बाहेक गनर्ाातमा लाग्ने अन्र् िन्सार सम्बन्धी 
शलु्क वा महशलुको रकमर्समा पदाछ । 

√ 

  

११५३० एकागधकार  प्राि 
सस्थाको आर्ात 
गनर्ाातको नािा 

 एकागधकार प्राि संस्थाले आर्ोात गनर्ाात िदाा िएको नािा 
प्रािर्स अन्तिात पदाछ । 

 

√ 

  

११५३१ एकागधकार  प्राि 
सस्थाको आर्ात 
गनर्ाातको नािा 

 एकागधकार प्राि संस्थाले आर्ोात गनर्ाात िदाा िएको नािा र्स 
अन्तिात पदाछ। 

 

√ 

  

११५६
० 

वैदेजशक 
व्र्ापारमा 
आधाररत अन्र् 
कर 

११५६० मागथ उल्लोजेखत शीर्ाक ११५१० र ११५२० मा परेका 
बाहेक अन्र् वैदेजशक व्र्ापारमा आधाररत करवापत ्को 
रकम र्समा पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्दैन । 

√ 

  

११५६१ कृकर् सधुार शलु्क ११५६१ िारततथा तेश्रो मलुकुबाट आर्ात िररने कृकर् उत्पादनसाँि 
सम्बजन्धत मालवस्तमुा लिाइएकोकृकर् सधुार शलु्क र्समा 
पदाछ । 

√ 

  

११५६२ िंसारसम्बन्धी 
अन्र् आर् 

११५६२ िन्सार प्रशासनका सन्दिामा जित िररएको मालवस्त ु गललाम 
गबक्रीबाट प्राि रकम, डेमरेज (कवलम्ब शलु्क), िन्सार एजेन्टको 
इजाजत दस्तरु एवं इजाजत पर नवीकरण दस्तरु, वण्डेड वेर्र 

√ 
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हाउससम्बन्धी इजाजत दस्तरु एवं सोको नवीकरण दस्तरु, िन्सार 
सेवा शलु्क, प्रज्ञापनपर दस्तरु, र सो सम्बन्धी अन्र् रकम र्समा 
पदाछ । 

११५६३ वैदेजशक  
व्र्ापारमा लाग्न े
कर 

 
कवदेशमा िररएको लिानी¸ कवमा¸ कवप्ररे्ण तथा वैदेजशक व्र्ापारमा 
लाग्ने कर र्समा पदाछ । 

√ 

  

११६०
० 

अन्र्कर ११६०० मागथ उल्लोजेखत करका आधारहरू बाहेक अन्र् 
आधारहरू अनसुार लिाइने कर राजस्व र्समा पदाछ ।र्ो 
मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िनागमल्दैन । 

√ √ √ 

११६१
० 

व्र्वसार्ले 
िकु्तानी िने  

११६१० मागथ उजल्लजखत करका आधारहरू बाहेक अन्र् 
आधारहरूमा व्र्वसार्मा लिाइने करराजस्व र्समा 
पदाछ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११६११ व्र्वसार्ले 
िकु्तानी िने  

 मागथ उल्लोेजखत करका आधारहरू बाहेक अन्र् आधारहरूमा 
व्र्वसार्मा लिाइने करराजस्व र्समा पदाछ ।   

√ √ √ 

११६२
० 

व्र्वसार् बाहेक 
अन्र्ले िकु्तानी 
िने  

 मागथ उल्लोजेखत करका आधारहरू बाहेक अन्र् 
आधारहरूमा व्र्वसार्ोी बाहेकलाई लिाइने कर राजस्व 
र्समा पदाछ ।  र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११६२१ व्र्वसार् बाहेक 
अन्र्ले िकु्तानी 
िने  

 मागथ उल्लोेजखत करका आधारहरू बाहेक अन्र् आधारहरूमा 
व्र्वसार्ोी बाहेकलाई लिाइन ेकरराजस्व र्समा पदाछ ।   

√ √ √ 

११६३
० 

कृकर् तथा 
पशजुन्र् 
कारोवारमा 
लाग्ने कर 

११६३० कृकर् तथा पशजुन्र् वस्तकुो कारोवारमा लाग्ने कर र्समा 
समावेश हनु्छ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

  

√ 

११६३१ कृकर् तथा 
पशजुन्र् वस्तकुो 
व्र्ावसाकर्क 
कारोवारमा लाग्न े
कर 

११६३१ कृकर् तथा पशपंुक्षीमा आधाररत व्र्ावसाकर्क कारोवारको अनमुती 
तथा त्र्स्तो व्र्ावसाकर्क कारोवारमा लाग्ने कर र्समा पदाछ । 

  

√ 

११६३२ अखेटोपहारमा 
लाग्ने कर 

११६३२ काननुले गनर्ेध िरेका बाहेक मतृ वा माररएका जीव जन्तकुो 
हाड, गसंि, प्वााँख, छाला आददकोकारोवारमा लाग्ने कर र्समा 
पदाछ । 

  

√ 

११६९
० 

अन्र्कर ११६९० मागथ उल्लेख निएका अन्र् कर र्समा समावेश 
िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११६९१ अन्र्कर ११६९१ मागथ अरू शीर्ाकमा नपरेका करहरू र्समा समावेश हनु्छन ्। √ √ √ 

१३००
० 

अनदुान १३००० वैदेजशक सरकारबाट प्राि अनदुान र्समा पदाछ । र्ो 
आधार शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३१०
० 

दिपक्षीर् 
वैदेजशक अनदुान 

१३१०० कवदेशी सरकारबाट प्राि दिपक्षीर् अनदुान र्समा 
पदाछ ।र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िनागमल्दैन । 

√ √ √ 
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१३११
० 

दिपक्षीर् 
वैदेजशक चाल ु
अनदुान 

१३११० दिपक्षीर् वैदेजशक चाल ु अनदुान र्समा पदछा । र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३१११ दिपक्षीर् वैदेजशक 
चाल ुअनदुान 

१३१११ कवदेशी सरकारबाट प्राि चाल ुअनदुान र्समा पदाछ । √ √ √ 

१३१२
० 

दिपक्षीर् 
वैदेजशक पूाँजीित 
अनदुान 

१३१२० दिपक्षीर् वैदेजशक पूाँजीित अनदुान र्समा पदछा ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३१२१ दिपक्षीर् वैदेजशक 
पूाँजीित अनदुान 

१३१२१ कवदेशीसरकारबाट प्राि पुाँजीित अनदुान र्समा पदाछ । √ √ √ 

१३२०
० 

वहपुक्षीर् 
वैदेजशक अनदुान 

१३२०० अन्तरााकष्ट्रर् संघ संस्थाहरूबाट प्राि बहपुक्षीर् अनदुान 
र्समा पदाछ । र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा 
िनागमल्दैन । 

√ √ √ 

१३२१
० 

वहपुक्षीर् 
वैदेजशक चाल ु
अनदुान 

१३२१० अन्तर  -सरकारी अन्तराकष्ट्रर् संस्थाबाट प्राि अनदुान र्समा 
समावेश िररनेछ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३२११ अन्तराकष्ट्रर् अन्तर-
सरकारी संस्थाबाट 
प्राि चाल ुअनदुान 

१३२११ अन्तराकष्ट्रर् अन्तर-सरकारी संस्थाबाट प्राि चाल ुअनदुान र्समा 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

१३२१२ अन्तराकष्ट्रर् िैर-
सरकारी संस्थाबाट 
प्राि चाल ुअनदुान 

१३२१२ अन्तराकष्ट्रर् िैर-सरकारी संस्थाबाट प्राि पूाँजीित अनदुान र्समा 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

१३२२
० 

वहपुक्षीर् 
वैदेजशक पूाँजीित 
अनदुान 

१३२२० वहपुक्षीर् अन्तराकष्ट्रर् संस्थाबाट प्राि अनदुान र्समा 
समावेश िररनेछ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३२२१ अन्तराकष्ट्रर् अन्तर-
सरकारी संस्थाबाट 
प्राि पूाँजीित 
अनदुान 

१३२२१ अन्तराकष्ट्रर् अन्तर-सरकारी संस्थाबाट प्राि चाल ुअनदुान र्समा 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

१३२२२ अन्तराकष्ट्रर् िैर-
सरकारी संस्थाबाट 
प्राि पूाँजीित 
अनदुान 

१३२२२ अन्तराकष्ट्रर् िैर-सरकारी संस्थाबाट प्राि पूाँजीित अनदुान र्समा 
समावेश िररन्छ। 

√ √ √ 

१३२३
० 

अन्र् वैदेजशक 
चाल ुअनदुान 

 अन्र् वैदेजशक चाल ुअनदुान र्समा पदछा ।र्ो शीर्ाकमा 
रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३२३१ अन्र् वैदेजशक 
चाल ुअनदुान 

 वैदेजशक  सरकार¸बहपुक्षीर् संस्थाहरु र िैरसरकारी संस्था बाहेक 
अन्र् वैदेजशक चाल ुअनदुान र्समा पदछा । 

√ √ √ 

१३२४
० 

अन्र् वैदेजशक 
पूाँजीित अनदुान 

 अन्र् वैदेजशक पूाँजीित अनदुान र्समा पदछा । र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३२४१ अन्र् वैदेजशक 
पूाँजीित अनदुान 

 वैदेजशक सरकार¸बहपुक्षीर् संस्थाहरु र िैरसरकारी संस्था बाहेक 
अन्र्वैदेजशक पुाँजीित अनदुान र्समा पदछा । 

√ √ √ 
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१३३०
० 

अन्तरसरकारी 
कवत्तीर् 
हस्तान्तरण 

१३३०० कवगिन्न तहका सरकारहरूबाट प्राि हनुे अनदुान र्समा 
समावेश िररनेछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्दैन । 

 

√ √ 

१३३१० अन्तरसरकारी 
अनदुान 

१३३१० सरकारका अन्र् तहबाट आन्तररक रूपमा प्राि हनुे चाल ुअनदुान र्समा 
पदाछन ्। र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

 

√ √ 

१३३११ समागनकरण 
अनदुान 

१३३११ सरकारका अन्र् तहबाट प्राि िररने समागनकरण चाल ुअनदुान 
र्समा पदाछ । 

 

√ √ 

१३३१२ शसता अनदुान  
चाल ु

१३३१२ शतासकहत सरकारको एक तहबाट अको सरकारमा प्राि हनु े
चाल ुअनदुान र्समा पदाछ । 

 

√ √ 

१३३१३ शसता अनदुान  
पुाँजीित 

 शतासकहत सरकारको एक तहबाट अको सरकारमा प्राि हनु े
प ुाँजीित अनदुान र्समा पदाछ । 

   

१३३१४ कवर्ेश अनदुान 
चाल ु

१३३१३ कवशेर् उद्देश्र् वा प्रर्ोजनका लागि सरकारको एक तहबाट अको 
सरकारमा प्रदान िररने कवशेर् चाल ुअनदुान र्समा पदाछ । 

 

√ √ 

१३३१५ कवर्ेश अनदुान 
पुाँजीित 

 कवशेर् उद्देश्र् वा प्रर्ोजनका लागि सरकारको एक तहबाट अको 
सरकारमा प्रदान िररने कवशेर् पुाँजीित अनदुान र्समा पदाछ । 

 √ √ 

१३३१६ समपरुक अनदुान 
चाल ु

१३३१४ सरकारको एक तहबाट अको सरकारमा प्राि िररने समपरुक 
चाल ुअनदुान र्समा पदाछ । 

 

√ √ 

१३३१७ समपरुक अनदुान 
पुाँजीित 

 
सरकारको एक तहबाट अको सरकारमा प्राि िररने समपरुक 
पुाँजीित अनदुान र्समा पदाछ । 

 

√ √ 

१३३१८ अन्र् अनदुान 
चाल ु

१३३१५ सरकारका अन्र् तहबाट मागथ उल्लेजखत बाहेकका कुन ैअन्र् 
प्रकारको अनदुान प्राि िएमात्र्स्तो रकमर्समा समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

१३३१९ अन्र् अनदुान 
पुंजीित 

 
सरकारका अन्र् तहबाट मागथ उल्लेजखत बाहेकका कुन ैअन्र् 
प्रकारको  पुाँजीित अनदुान प्राि िएमा त्र्स्तो रकमर्समा 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

१३४०
० 

अन्र् आन्तररक 
अनदुान 

 वैदेजशक अनदुान र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण बाहेकका 
अन्र् आन्तररक अनदुान प्रागि र्समा समावेश िररन्छ । 
र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३४१
० 

अन्र् आन्तररक 
अनदुान 

 
वैदेजशक अनदुान र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण बाहेकका 
अन्र् आन्तररक अनदुान प्रागि र्समा समावेश िररन्छ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३४११ अन्र् संस्थाित 
आन्तररक अनदुान 

 
वैदेजशक अनदुान र अन्तरसरकारी हस्तान्तरण बाहेकका अन्र् 
आन्तररक संस्थाबाट अनदुान प्रागि र्समा समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

१३४१२ अन्र् व्र्जक्तित 
आन्तररक अनदुान 

 
वैदेजशक अनदुान र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण बाहेकका अन्र् 
व्र्जक्तित अनदुान प्रागि र्समा समावेश िररन्छ।  

√ √ √ 

१४००
० 

अन्र् राजस्व १४००० मागथ उल्लेख िए बाहेकका अन्र् प्रकारका स्रोतबाट प्राि 
राजस्व र्समा पदाछ । र्ो आधार शीर्ाकमा रकम जम्मा 
िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४१०
० 

सम्पजत्तबाट प्राि 
आर् 

१४१०० सरकारी स्वागमत्वमा रहेको सम्पजत्तबाट शृ्रजजत आर् र्समा 
पदाछ ।र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िनागमल्दैन । 

√ √ √ 

१४११
० 

ब्र्ाज १४११० ऋण लिानीको ब्र्ाज वापत ्को आर् र्समा पदाछ ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 
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१४१११ कवत्तीर् गनकार्बाट 
प्राि ब्र्ाज 

१४१११ बैंकतथा कवत्तीर् प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट प्राि ब्र्ाज 
रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४११२ व्र्ापाररक 
गनकार्बाट प्राि 
ब्र्ाज 

१४११२ ब्र्ापाररक प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट प्राि ब्र्ाज 
रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४११३ औद्यौगिक 
गनकार्बाट प्राि 
ब्र्ाज 

१४११३ औद्योगिक प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट प्राि ब्र्ाज 
रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४११४ सेवामलुक 
गनकार्बाट प्राि 
ब्र्ाज 

१४११४ सेवामूलक प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट प्राि ब्र्ाज 
रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४११९ अन्र् गनकार्बाट 
प्राि ब्र्ाज 

१४११५ मागथ नपरेका अन्र् प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट प्राि 
ब्र्ाज रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४१२
० 

लािाशं १४१२० शेर्र लिानीबाट प्राि लािांश वापत ्को रकम र्समा 
पदाछ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४१२१ कवत्तीर् गनकार्बाट 
प्राि लािांश 

१४१२१ बैंक तथा कवत्तीर् प्रगतष्ठानबाट प्राि लािांश र्समा पदाछ । √ √ √ 

१४१२२ व्र्ापाररक 
गनकार्बाट प्राि 
लािांश 

१४१२२ व्र्ापाररक प्रगतष्ठानबाट प्राि लािाशं रकम र्समा पदाछ । √ √ √ 

१४१२३ औद्यौगिक 
गनकार्बाट प्राि 
लािांश 

१४१२३ औद्योगिक प्रगतष्ठानबाट प्राि लािाशं रकम र्समा पदाछ । √ √ √ 

१४१२४ सेवामलुक 
गनकार्बाट प्राि 
लािांश 

१४१२४ सेवामूलक प्रगतष्ठानबाट प्राि लािाशं रकम र्समा पदाछ । √ √ √ 

१४१२९ अन्र् गनकार्बाट 
प्राि लािांश 

१४१२९  मागथ नपरेका अन्र् प्रगतष्ठानबाट प्राि लािांश रकम र्समा 
पदाछ । 

√ √ √ 

१४१५
० 

िाडा तथा 
रोर्ल्टी 

१४१५० सरकारी कार्ाालर्ले सङ्कलन िरेको िाडा र रोर्ल्टी वापत ्को 
रकम र्समा पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४१५१ सरकारी 
सम्पजत्तको 
वहालबाट प्राि 
आर् 

१४१५१ सरकारी सम्पजत्त बहालमा ददएबापत प्राि हनु े आर् र्समा 
पदाछ। जस्तै : सरकारी जग्िा, िवन तथा अन्र् सम्पजत्त वहाल, 

कोिा तथा िोजनालर् (रेषु्टरााँ) वहाल, मेच, पाल, गरपाल, 

हवाईजहाज, वग्िी, वैण्डवाजा, इजन्जन, रोलर, वलुडोजर, ट्या्टर 
समेतका सरकारी सम्पजत्त प्रर्ोि िरे वापत प्राि हनुे िाडा तथा 
सेवा शलु्क र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४१५२ ्र्ागसनोबाट प्राि 
रोर्ल्टी 

१४१५२ ्र्ागसनोबाट प्राि रोर्ल्टी रकम र्समा पदाछ । √   

१४१५३ 
बााँडिााँड िई प्राि 
वन रोर्ल्टी 

 बााँडिााँड िई प्राि वन क्षेरको  रोर्ल्टी र्समा पदाछ। √ √ √ 

१४१५४ 
बााँडिााँड िई प्राि 
खानी तथा खगनज 
सम्बन्धी रोर्ल्टी 

 
बााँडिााँड िई प्राि खानी तथा खगनज सम्बन्धी रोर्ल्टी र्समा 
पदाछ। 

√ √ √ 
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१४१५५ 
बााँडिााँड िई प्राि 
जलस्रोत सम्बन्धी 
रोर्ल्टी 

 बााँडिााँड िई प्राि जलस्रोत सम्बन्धी रोर्ल्टी र्समा पदाछ । √ √ √ 

१४१५६ 
बााँडिााँड िई प्राि 
कवद्यतु सम्बन्धी 
रोर्ल्टी 

  बााँडिााँड िई प्राि कवद्यतु सम्बन्धी रोर्ल्टी र्समा पदाछ । √ √ √ 

१४१५७ 

बााँडिााँड िई प्राि 
दहत्तर बहत्तरको 
कवकक्रबाट प्राि हनुे 
आर्  

  बााँडिााँड िई प्राि दहत्तर बहत्तर शलु्क र्समा पदाछ।   √ √ 

१४१५८ 
बााँडिााँड िई प्राि 
पवातारोहण 
वापतको रोर्ल्टी 

  बााँडिााँड िई प्राि पवातारोहण बापतको रोर्ल्टी र्समा पदाछ । √ √ √ 

१४१५९ अन्र्स्रोतबाट प्राि 
रोर्ल्टी 

१४१५९ मागथ उल्लेजखत बाहेकका अन्र् स्रोतबाट प्राि बााँडिााँड नहनु े
रोर्ल्टी आर् र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४१९
० 

अन्र् शलु्क  मागथ उल्लेजखत बाहेकका अन्र् शलु्क र्समा पदाछन ्। √ √ √ 

१४१९१ पर्ाटन शलु्क  वन्र्जन्त ुआरक्ष र गनकुञ्ज संरक्षण क्षेरको प्रवेश शलु्क र्समा 
पदाछ । 

√ √ √ 

१४१९२ 
पदर्ारा शलु्क  

पदर्ारा (टे्रककङ्ग) इजाजत वापत प्राि हनु ेशलु्क रकम र्समा 
समावेश िनुा पदाछ। 

√ √ √ 

१४२०
० 

वस्त ुतथा सेवा 
कवकक्रबाट प्राि 
रकम 

१४२०० वस्त ुतथा सेवाको गबक्रीबाट प्राि रकम र्समा पदाछ ।र्ो 
मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िनागमल्दैन । 

√ √ √ 

१४२१
० 

वस्त ुतथा सेवा 
कवकक्रबाट प्राि 
रकम 

१४२१० वस्त ुतथा सेवाको गबक्रीबाट प्राि रकम र्समा पदाछ । 
र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४२११ कृकर् उत्पादनको 
गबक्रीबाट प्राि 
रकम 

१४२११ ११६३१ र ११६३२ मा समावेश हनुे बाहेक अन्र् (आाँिैले 
उत्पादन िरेका माछा (िरूा तथा खाने) गबक्री तथा गललाम, 

पोखरी र खोलामा माछा माने जाल हाल्ने दस्तरु, खोला–पोखरीमा 
माछा माने िेक्का, घााँस गबक्री, कुखरुाको िुल तथा चल्ला गबक्री, 
सुंिरु तथा सुंिरुको वच्चा गबक्री, दूध, घ्रू् तथा अन्र् दगु्धजन्र् 
पदाथाको गबक्री, िलिूल गबक्री, एण्टीरेकवज भ्र्ाज्सन गबक्री, 
टोकरी प्र्ाककङ्ग दस्तरु, ऊन तथा हाडखरु गबक्री, िलिूल तथा 
िलिूलको वोट गबरूवा गबक्री, वीउ कवजन तथा बेनाा गबक्री, 
तरकारी तथा सािपात गबक्री, धान, मकै, िहुं तथा अन्र् खाद्यान्न 
गबक्री, जाम–जेली, अचार, गततौरा जस्ता) आाँिैले उत्पादन िरेका 
सामान गबक्री िरी प्राि हनुे रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४२१२ सरकारी 
सम्पजत्तको 
गबक्रीबाट प्राि 
रकम 

१४२१२ टुटेिुटेका मेजशनरी सामान गबक्री, सवारी साधन गललाम गबक्री, 
पूराना मालसामान गबक्री तथा अन्र् सरकारी सम्पजत्तको 
गबक्रीबाट प्राि रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 
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१४२१३ अन्र् गबक्रीबाट 
प्राि रकम 

१४२१३ सरकारको छापाखानाको छपाई दस्तरु, नेपाल राजपर एवं 
सरकारिारा प्रकाजशत पसु्तक पजुस्तकाको गबक्री तथा गललामबाट 
प्राि रकम, अगिलेख (रेकडा) गबक्रीका साथै मरुा तथा नापतौलको 
सामानः ढक, तराज ुसमेतको प्रमाजणत दस्तरु, नवीकरण दस्तरु र 
ट्सारको अन्र् आर्, न्सा कप्रन्ट गबक्री, और्गध गबक्री तथा 
अन्र् मालसामान गबक्रीबाट प्राि रकम समेत र्सैमा पदाछ। 

√ √ √ 

१४२१४ दूरसंचार सेवा 
शलु्क 

१४२१४ दूरसिार सेवा शलु्क वापत ्को रकम र्समा पदाछ । √ 

  

१४२१५ टेगलिोन 
स्वागमत्वको शलु्क 

१४२१५ टेगलिोन स्वागमत्व वापत ्को रकम र्समा पदाछ । √ 

  

१४२१६ गनजीधारा वापतको 
शलु्क 

१४२१६ गनजीधारा राखे वापत लाग्ने शलु्क तथा महसलु, कालीिढ दस्तरु 
र सो सम्बन्धी दण्ड, जररवाना समेतको रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४२१७ नहर तथा कुलो 
उपर्ोि वापतको 
शलु्क 

14217 जग्िाजमीनको गसाँचाइको लागि नहर तथा कुलोको उपर्ोि िरे 
वापत तोककएबमोजजम प्राि शलु्क र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४२१८ कवद्यतुसेवा शलु्क 14218 कवद्यतुसेवा उपिोि वापत ्को महसलु, थप दस्तरु, गमटर जााँच 
समेतको सेवा दस्तरु, कले्सनचाजा, नामसारी एवं िाउाँसारी दस्तरु 
र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४२१९ अन्र् सेवा शलु्क 
तथा गबक्री 

१४२१९  १४२११देजख १४२१८ सम्मका शीर्ाकमा नपरेका सरकारले 
उपलब्ध िराउने सरसिाइ तथा ढल गनकासको सकुवधा, 
पर्ाटकीर्क्षेर, र बनिोज स्थल, पाका ,  भ्रू्टावरजस्ता क्षेरको 
उपर्ोि तथा सो मा लाग्न ेप्रवेशशलु्क जस्ता क्षेरमा लिाइन े
शलु्क तथा दस्तरुको रकमका साथै सम्बजन्धत सरकारले आफ्नो 
क्षेरगिरकास्थानीर् प्राकृगतकस्रोतको कवकक्र िदााप्राि रकम समेत 
र्समा पदाछ । 

 

√ √ 

१४२२
० 

प्रशासगनक सेवा 
शलु्क 

१४२२० प्रशासगनक सेवा वापत ्को शलु्क र्समा पदाछ । र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४२२१ न्र्ाकर्क दस्तूर १४२२१ कोटािी, ब्सौनी, दशौंद, कवशौंद नक्कल दस्तरु, समाव्हान ् एवं 
इतलार्नामा दस्तरु, सूद, गलिा दस्तरु, कटकट दस्तरु, पनुरावेदन 
एवं प्रगतउत्तर पर दस्तरु, वकालत सम्बन्धी इजाजतपर दस्तरु र 
न्र्ार्सम्बन्धी अन्र् राजस्व आम्दानी र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४२२२ हलुाक सेवा शलु्क १४२२२ हलुाक कटकट गबक्रीबाट प्राि रकम, हलुाक आदेशको कगमशन, 

वकहरङ्ग वस्त ुकवतरण, वैदेजशकपगुलन्दा महसलुबाट प्राि रकम र 
हलुाकसम्बन्धी अन्र् आर् र्समा पदाछ । 

√ 

  

१४२२३ जशक्षा क्षेरको 
आम्दानी 

१४२२३ ११४४३ र ११४४४ ले समेटेका कवर्र्हरू बाहेक जशक्षण 
शलु्क (ट्यूशन िी), प्रवेश शलु्क, प्रवेजशका परीक्षा दस्तरु, लव्धाङ्क 
पर (माका गसट) तथा प्रमाणपर दस्तरु, संग्रहालर् (म्रू्जजर्म) 
प्रवेश दस्तरु, पाठ्यक्रम, पसु्तक, पगरका समेतको गबक्रीबाट प्राि 
रकम र जशक्षा क्षेरको अन्र् आम्दानी र्समा पदाछ ।   

√ √ √ 

१४२२४ परीक्षा शलु्क १४२२४ लोकसेवा आर्ोि लिार्त कवगिन्न सरकारी गनकार्ले गलन ेपरीक्षा 
दस्तरु, अन्तवााताा दस्तरु, दरखास्त दस्तरु र पाठ्यक्रम गबक्रीबाट 
प्राि रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 
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१४२२५ र्ातार्ात क्षेरको 
आम्दानी 

१४२२५ १४२५६, ११४५१ देजख ११४५४ सम्म परेका कवर्र्हरू 
बाहेक हवाइजहाज अवतरण दस्तरु, आश्रर्दस्तरु, कुनै सडक 
राजमािामा आवत जावतको लागि इजाजत ददए वापत प्राि रोड 
परगमट,जल तथा अन्र् र्ातार्ातसाँि सम्बजन्धत आर् र शूल्क 
र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४२२६ आर्ात गनर्ाात 
इजाजत पर 
दस्तूर 

१४२२६ आर्ात गनर्ाात इजाजत पर दस्तरु वापत प्राि रकम र्समा 
पदाछ । 

√ 

  

१४२२७ राहदानी शलु्क १४२२७ राहदानी (पासपोटा दस्तरु), सनाखत दस्तरु, राहदानी नवीकरण 
वापत प्राि रकम र्समा पदाछ । 

√ 

  

१४२२८ गिसा शलु्क १४२२८ प्रवेशाज्ञा(गिसा)सोको म्र्ाद थप, पनुः प्रवेशाज्ञा आदद वापत प्राि 
रकम र्समा पदाछ । 

√ 

  

१४२२९ अन्र् प्रशासगनक 
सेवा शलु्क 

१४२२९ कवगिन्न मन्रालर्, कविाि तथा कार्ाालर्ले गलन ेकटकट वापत ्को 
रकम, बोलपर िारामगबक्रीको रकम, गनवेदन दस्तरु, नो 
अवजे्शन सकटाकिकेट दस्तरु, व्र्वसाकर्क प्रमाणपर जारी तथा 
नवीकरण दस्तरु वापत प्राि रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४२४
० 

दस्तरु १४२४० र्समा कवगिन्न सेवा प्रदान िरे वापत गलइने दस्तरु पदाछ । 
र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

  

√ 

१४२४१ पाकका ङ्ग शलु्क १४२४१ स्थानीर् तहिारा स्थानीर् रूपमा उिाइने पाकका ङ्ग शलु्क र्समा 
पदाछ । 

  

√ 

१४२४२ न्सापास दस्तरु १४२४२ स्थानीर्तहिारा न्सापास बापत उिाएको दस्तरु र्समा पदाछ । 

  

√ 

१४२४३ गसिाररश दस्तरु १४२४३ स्थानीर् तहिारा गसिाररश िरे बापत उिाएको दस्तरु र्समा 
पदाछ । 

  

√ 

१४२४४ व्र्जक्तित घटना 
दताा दस्तरु 

१४२४४ स्थानीर् तहिारा व्र्जक्तित घटना दताा िरे बापत उिाएको 
दस्तरु र्समा पदाछ । 

  

√ 

१४२४५ नाताप्रमाजणत 
दस्तरु 

१४२४५ स्थानीर् तहिारा नाता प्रमाजणत िरे बापत उिाएको दस्तरु र्समा 
पदाछ । 

  

√ 

१४२४९ अन्र् दस्तरु १४२४९ मागथ उल्लेजखत बाहेकका अन्र् दस्तरु र्समा पदाछन ्। 

  

√ 

१४२५
० 

अन्र् प्रशासगनक 
दस्तरुहरु 

१४२५० कुनै काम िनाका लागि इजाजत ददने प्रर्ोजनको ददन े
प्रर्ोजन बापत गलइने दस्तरुहरु र्समा पदाछ।र्समा 
रकमजम्मा िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

१४२५१ कम्पनीरजजषे्ट्रशन 
दस्तरु 

१४२५१ कम्पनीऐन अन्तिात रजजषे्ट्रशन हनु ेकम्पनीको रजजषे्ट्रशन दस्तरु 
प्राइिेट साझेदारीतथा पजव्लक िमा, कल कारखाना, उद्योिको 
रजजषे्ट्रशन दस्तरु, टे्रडमाका  वापत ्कोरकम र सोको नवीकरण 
वापत ्को रकम र्समा पदाछ । 

√   

१४२५२ एजेन्सी रजजषे्ट्रशन 
दस्तरु 

१४२५१ कवगिन्न ककगसमका एजने्सीको रजजषे्ट्रशन तथा नवीकरण दस्तरु 
र्समा पदाछ । 

√   

१४२५३ व्र्ावसार् 
रजजषे्ट्रशन दस्तरु 

 कम्पनी तथा एजने्सी रजजषे्ट्रसन बाहेक अन्र् साना तथा मझौला 
ब्र्वसार् रजजषे्ट्रसन तथा त्र्सको नवीकरण िरेबापतको दस्तूर 
र्समा पदाछ । 

 √  
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१४२५४ रेगडर्ो/ 
एि.एम.सिालन 
दस्तरु 

 रेगडर्ो / एि.एम सिालनका लागि अनमुगत पर तथा सो को 
नवीकरण दस्तरु र सो साँि सम्बजन्धत अन्र् दस्तरुहरू र्समा 
पदाछन । 

√ √ √ 

१४२५५ टेगलगिजन 
सिालन दस्तरु 

 टेगलगिजन सिालनका लागि अनमुगत पर तथा सो को नवीकरण 
र सो साँि सम्बजन्धत अन्र् दस्तरुहरू र्समा पदाछन । 

√ √  

१४२५६ चालकअनमुगत 
पर, सवारी दताा 
ककताब (Blue book) 

सम्बन्धी दस्तरु 

१४२५६ सवारीचालक अनमुगत परको इजाजतपर दस्तरु, सवारीको दताा 
ककताब दस्तरु (ब्ल ु बकु), हवाईजहाज चालक अनमुगत परको 
इजाजतपर दस्तरु सवारी जााँचपास दस्तरु र सोको नवीकरण 
दस्तरु र्समा पदाछ ।  

 √  

१४२५७ हातहगतर्ारको 
इजाजतपर दस्तूर 

१४२५७ बन्दकु, कपस्तौल आदद हातहगतर्ारको रजजषे्ट्रशन दस्तरु, 

इजाजतपर दस्तरु, नवीकरण दस्तरु र्समा पदाछ ।  

√   

१४२६
० 

अन्र् 
प्रशासगनकसेवा 
शलु्क 

 शीर्ाक नं १४२२० र १४२५० मा नपरेका थप 
प्रशासगनकसेवा वापत ्को शलु्क र्समा पदाछ । र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४२६१ खानी तथा खगनज 
सम्बन्धी दस्तरु 

 
खानी रोर्ल्टी बाहेक उत्खनन अनमुगतपर दस्तरु, सवेक्षण दस्तरु 
जस्ता प्रशासगनक दस्तरुहरु र्समा पदाछ। 

√   

१४२६२ 
कवद्यतु सम्बन्धी 
दस्तरु  

 
कवद्यतु रोर्ल्टी बाहेक कवद्यतु ् उत्पादन शलु्क, कवद्यतु उत्पादन 
इजाजत–पर दस्तरु र नवीकरण दस्तरु जस्ता कवद्यतु उत्पादन 
हनु ुअिाडी गलइने दस्तरुहरु र्समा पदाछ। 

√ √ √ 

१४२६३ जलस्रोत सम्बन्धी 
अन्र् दस्तरु 

 
जलस्रोतरोर्ल्टी बाहेक जलश्रोत सम्बन्धी अन्र् शलु्क तथा 
दस्तरुहरु र्समा पदाछ। 

√ √ √ 

१४२६४ 
वन क्षेरको अन्र् 
आर् 

 
वन तथा वन पदैावार गबक्री वापत प्राि रोर्ल्टी बाहेक अन्र् 
वनस्पगत तथा वन्र्जन्त ुसम्बन्धी शलु्क तथा दस्तरु र्समा पदाछ 
।  

 √  

१४२६५ अन्र् क्षेरको आर्  प्राकृगतक श्रोत मध्रे् रोर्ल्टी र मागथ उल्लेजखत श्रोतमा लाग्न े
शलु्क तथा दस्तरु बाहेक अन्र् आम्दानी र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४३०
० 

दण्ड, जररवाना र 
जित 

१४३०० कवलम्बदस्तरु, जररवाना र जित र्समा पदाछ ।र्ो मूल 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िनागमल्दैन । 

√ √ √ 

१४३१
० 

दण्ड,जररवाना र 
जित 

१४३१० कवलम्ब दस्तरु, जररवाना र जित र्समा पदाछ ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४३११ न्र्ाकर्क 
दण्ड,जररवाना र 
जित 

१४३११ अदालतको गनणार्बाट गलइएका दण्ड, जररवाना र जित 
वापत ्को रकम र्समा जम्मा िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

१४३१२ प्रशासगनक 
दण्ड,जररवाना र 
जित 

१४३१२ सबै प्रकारको िेक्काको धरौटी (अनेष्ट मनी) जित, गनमााण र अन्र् 
कामको िेक्का पट्टामा िेकेदारहरूलाई िररएको दण्ड, जररवाना, 
िेकेदारहरूसाँि बााँकी रहेको रकमको ब्र्ाज र सम्बजन्धत 
शीर्ाकमा लेजखए बाहेक अन्र् प्रशासगनक दण्ड जररवाना र 
जितबाट प्राि रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४३१
३ 

धरौटी सदरस्र्ाहा  कवगिन्न गनकार्मा धरौटी वापत जम्मा िएको रकम धरौटीको 
प्रर्ोजन समाि िएपगछ कानूनले तोकेको अवधीसम्म किताा 
नगलएमा काननु बमोजजम सदरस्र्ाहा िएको रकम र्समा जम्मा 
िनुा पदाछ । तर कारवाही स्वरुप जित वा सदरस्र्ाहा िररएको 

√ √ √ 
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वा राजश्व असलुी बापत सदरस्र्ाहा िररएको रकम सम्वजन्धत  
जशर्ाकमान ैजम्मा िनुापदाछ। 

१४४०
० 

अनदुान 
बाहेकको 
हस्तान्तरण 

१४४०० सरकार तथा अन्तरााकष्ट्रर् साँििनहरू बाहेक अन्र् श्रोतहरूबाट 
प्राि उपहार तथा स्वैजच्छक अनदुान(Donation) को रकम र्समा 
पदाछ । र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िनागमल्दैन । 

√ √ √ 

१४४१
० 

चाल ुहस्तान्तरण १४४१० अनदुानबाहेक अन्र् चाल ु हस्तान्तरण रकम र्समा 
पदाछ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४४११ चाल ुहस्तान्तरण १४४११ र्समा सरकारलाई राहत प्रर्ोजनका लागि प्राि हनुे खाद्यान, 

लत्ता कपडा, और्गध जस्ताचाल ु प्रकृगतका सहर्ोि समावेश 
हनु्छन ्। 

√ √ √ 

१४४२
० 

पूाँजीित 
हस्तान्तरण 

१४४२० अनदुानबाहेक अन्र् पूाँजीित हस्तान्तरण रकम र्समा 
पदाछ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४४२१ पूाँजीित 
हस्तान्तरण 

१४४२१ अस्पताल, कवद्यालर्, संग्रहालर्, नाचघर तथा सांस्कृगतक केन्रहरू 
गनमााण वा खरीदको लागिप्राि िएको हस्तान्तरणका साथै उपहार 
स्वरूप प्राि घर वा जग्िा तथा अदृश्र् सम्पजत्तहरू, जस्तैः 
एकागधकार पर वा प्रगतगलपी अगधकारको रकम र्समा 
पदाछ ।र्ददकुन ैहस्तान्तरण चाल ुवा पुाँजीित के हो िने्न कुरा 
स्पष्ट निएमा त्र्स्तोहस्तान्तरणलाई चाल ु प्रकृगतमा विीकरण 
िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

१४५०
० 

कवकवधराजस्व १४५०० कवकवध राजस्व र्समा पदाछ । र्ो मूल शीर्ाकमा रकम 
जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४५१
० 

चालदुावी तथा 
अन्र् शलु्कहरू 

१४५१० र्समा आकजस्मक रूपमा सरकारलाइा प्राि हनुे दाबीहरू 
तथा बीमाको कप्रगमर्म वापतप्राि हनुे रकम तथा अन्र् 
चाल ुदावीहरू समावेश हनु्छ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा 
िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४५११ बीमादावी प्रागि १४५११ र्समा सरकारी कोर्मा जम्मा हनुे िरी सरकारले िरेका कवगिन्न 
प्रकारका बीमालेखको किताािकु्तानी तथा बीमा दाबीबाट प्राि 
हनुे रकम समावेश िनुापदाछ । 

√ √ √ 

१४५२
० 

अन्र् राजस्व १४५२० र्समाअन्र् पूाँजीित प्रकृगतका राजस्वहरू पदाछन ्।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४५२१ प्रदरु्ण गनर्न्रण 
शलु्क 

१४५२१ प्रदरु्ण गनर्न्रण प्रर्ोजनका लागि संकलन िररने शलु्क र्समा 
समावेश िररनेछ । 

√ √ √ 

१४५२९ अन्र् राजस्व १४५२९ मागथका सम्पूणा शीर्ाक तथा उपशीर्ाकहरूमा नपरेका अन्र् 
रकमहरू र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४५३
० 

पूोाँजीित राजस्व १४५३० कवगिन्न प्रर्ोजनमा िररन ेराजस्व किताा र्समा पदाछ ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४५३१ सरकारी घर, 

जग्िा, िडुवील 
गबक्रीबाट प्राि 
रकम 

१४५३१ सरकारी घर, जग्िा, िडुबील र सरकारी प्रगतष्ठान कवकक्रबाट प्राि 
आर् र्समा पदाछ । 

√ √ √ 
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संघ प्रदेश स्थानीर् 

१४६१
० 

व्र्वसार् कर  व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूाँजजित लिानी र आगथाक 
कारोवारको आधारमा स्थानीर् तहले दताा नवीकरण र 
खारेजी िदाा लिाउने व्र्वसार्ीक कर र्समा पदाछ। 
र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

  √ 

१४६११ व्र्वसार् कर   व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूाँजजित लिानी र आगथाक 
कारोवारको आधारमा स्थानीर् तहले दताा नवीकरण र खारेजी 
िदाा लिाउने व्र्वसार्ीक कर र्समा पदाछ।  

  √ 

 
१५००
० 

कवकवध प्रागि  प्रत्र्क्ष रुपमा कर तथा िैर कर रुपमा प्राि नहनुे तर 
सजितकोर्मा जम्मा हनुे  बेरूजू असलुी तथा ित आगथाक 
वर्ाको गनकासा कितााको रकम र्समा समावेश 
िररन्छ।र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

१५१०
० 

कवकवध प्रागि  प्रत्र्क्ष रुपमा कर तथा िैर कर रुपमा प्राि नहनुे तर 
सजितकोर्मा जम्मा हनुे  बेरूजू असलुी तथा ित आगथाक 
वर्ाको गनकासा कितााको रकम र्समा समावेश िररन्छ। 
र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

१५११
० 

कवकवध प्रागि  प्रत्र्क्ष रुपमा कर तथा िैर कर रुपमा प्राि नहनुे तर 
सजितकोर्मा जम्मा हनुे बेरूजू असलुी तथा ित आगथाक 
वर्ाको गनकासा कितााको रकम र्समा समावेश िररन्छ। 
र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

१५११
१ 

बेरूजू १५१११ लेखा परीक्षणबाट कार्म िएको बरेूजू (राजश्व बाहेकको) रकम 
असलु हुाँदा प्राि रकम र्समा पदाछ। तर राजश्व बापतको बरेूज ू
सम्बजन्धत राजश्व जशर्ाकमा न ैजम्मा िनुा पदाछ। 

√ √ √ 

१५११
२ 

गनकासा किताा  ित आगथाक वर्ामा गनकासा िएको रकम खचा हनु नसकी किताा 
िएको रकम र्समा समावेश िररन्छ।जस्तै पेश्की किताा, 
गनर्ोिको गनकासा किताा, निदी कोर् बाट किताा िएको रकम 
आदद। 

√ √ √ 

१५११
३ 

अनदुान किताा  ित आगथाक वर्ामा गनकासा िएको अनदुान रकम खचा हनु 
नसकी वा अन्र् कारणले किताा िएको रकम र्समा समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 
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२.२ चाल ुखचा संकेत तथा विीकरण र व्र्ातर्ा 
तीनै तहका सरकारले चाल ुप्रकृतीको लागि िने खचाको संकेत र्स खण्डमा 
रहेका छन।् 

 

खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२०००० खचा 2000
0 

र्समा सबै प्रकारका चाल ु खचा र अन्तरसरकारी 
हस्तान्तरणको रकम समावेश हनु्छ । 

√ √ √ 

२१००० पाररश्रगमक / सकुवधा २१००० पदागधकारी तथा कमाचारीहरूलाई कुनै लेखा अवगधमा 
कार्ा सम्पादन िरे वापत प्रदान िररन े
कुलपाररश्रगमकलाई र्समा राजखन्छ। तर पुाँजी 
गनमााणको गसलगसलामा िरेको कार्ाको पाररश्रगमक िने 
र्समा समावेशनिरी सम्बजन्धत खचा शीर्ाककै 
कार्ाक्रममा समावेश िनुापदाछ । र्ो आधार शीर्ाकमा 
खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२११०० पाररश्रगमक / सकुवधा २११०० र्समा पदागधकारी तथा कमाचारीहरूलाई प्रदान िररने 
सबै ककगसमका पाररश्रगमक सम्बन्धीखचाहरू पदाछन ्।  
र्समा निद वा जजन्सी दवैु प्रकारका िकु्तानीहरू 
समावेश िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२१११० निदमाददइने 
पाररश्रगमक र सकुवधा 

२१११० र्समा पदागधकारी तथा कमाचारीहरूले सेवा प्रदान िरे 
वापत प्राि िने तलब, सिर्कोर् आदद रकम समावेश 
िररन्छ ।  र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२११११ पाररश्रगमक कमाचारी २११११ र्समादेहार्को रकम पदाछनः 
(क) कमाचारीहरूले पाउन ेतलव, कमाचारी सिर् कोर्, वाकर्ाक 

ग्रडेवृकि,  

(ख) आर्ोजना अवगधिरको लागि वा स्वीकृत अस्थार्ी पदमा 
गनर्जुक्त िई काम िरेवापत ्को ज्र्ाला, मेहनताना तथा 
अन्र् पाररश्रगमक खचा र, 

)ग( बहािवािाकममचारीहरूको सञ्चचत घर ववदा, ववरामी 
ववदा, सट्टा ववदा र चाडपवम खचम वापत  ्को रकम । 

√ √ √ 

२१११२ पाररश्रगमक पदागधकारी २१११२ र्समा संवैधागनक तथा अन्र् सावाजगनक गनकार्का 
पदागधकारीहरूलाइा प्रदान िररने (सावाजगनक पद धारण िरे 
बापत काननुिारा गनधाारण िएबमोजजमको)पाररश्रगमकवापतको 
रकम पदाछ । 

√ √ √ 

२११२० जजन्सी वा जजन्सी वापत 
कमाचारीलाइ ददइने 
पाररश्रगमक सकुवधा 

२११२० र्समा कमाचारीहरूले जजन्सीमा प्राि िने वा जजन्सी 
मालसामान प्राि िनाका लागिप्रर्ोजन खलुाइा ददइने सकुवधाको 
रकम समावेश िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२११२१ पोशाक २११२१ र्समा कमाचारीहरूलाई प्रदान िररने सबै ककगसमका पोशाक 
(बटु, जतु्ता,टोपी आदद समेत) र सो को गसलाई खचा तथा 
गनर्मानसुार पाउन ेलिुा ित्ता आदद वापतको रकम समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२११२२ खाद्यान्न २११२२ र्समा कमाचारीहरूलाई गनर्मानसुार उपलब्ध िराइने खाद्य 
पदाथा, रसद वा सो वापत ददइनेनिद रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२११२३ और्धी उपचार खचा २११२३ र्समा कमाचारीहरूलाई गनर्मानसुार उपलव्ध िराइने 
स्वास््र् बीमाको शलु्क, और्गध उपचारवापत ददइन े रकम 
तथा सोको लागि लाग्न े र्ातार्ात खचा र कुरूवा खचा 
लिार्तका रकमसमेत समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२११३० कमाचारी ित्ता २११३० र्समा कमाचारीहरूका लागि गनर्मानसुार प्रदान िररन े
पाररश्रगमक बाहेकका अन्र् ित्ताहरूसमावेश हनु्छन ्। 
र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२११३१ स्थानीर् ित्ता २११३१ र्समा प्रचगलत गनर्मानसुार तोककएको दिुाम क्षेरमा काम 
िरे वापत पाउने स्थानीर्ित्ताको रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२११३२ महंिी ित्ता २११३२ र्समा प्रचगलत गनर्मानसुार कमाचारीहरूलाई प्रदान िररने 
महंिी ित्ताको खचा समावेशिररन्छ । 

√ √ √ 

२११३३ किल्ड ित्ता २११३३ र्समा प्रचगलत गनर्मानसुार कमाचारीहरूलाई प्रदान िररने 
किल्ड ित्ताको खचा समावेशिररन्छ । 

√ √ √ 

२११३४ कमाचारीको बैिक ित्ता २११३४ र्समा कमाचारीले सम्पादन िनुापने काम सम्पादन िना बैिक 
बसेकोमा गनर्मानसुार ित्तापाउने िएमा त्र्स्तो बैिक ित्ता 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२११३५ कमाचारी प्रोत्साहन तथा 
परुस्कार 

२११३५ र्समा प्रचगलत ऐन, गनर्म तथा गनणार् अनसुार 
कमाचारीहरूलाइा ददइन ेप्रोत्साहन ित्तातथा परुस्कारसम्बन्धी 
खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२११३६ वैदेजशक ित्ता २११३६ र्समा नेपाल सरकारका कवदेशी मलुकुहरूमा कार्ारत 
कमाचारीहरूलाइा ददइन ेवैदेजशक ित्तावापतको रकम समावेश 
िररन्छ । 

√ 

  

२११३९ अन्र्ित्ता २११३९ र्समा मागथ उल्लेजखत बाहेकका अन्र् (जशश ुस्र्ाहार ित्ता, 
अगतररक्त समर् ित्ता, दशैं गतहार जस्ता पवाहरूमा खटाइएका 
कार्ाालर् सहर्ोिीलाई ददइने ित्ता आदद)  प्रर्ोजनमा ददइन े
ित्ता वापतको रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२११४० पदागधकारी ित्ता तथा 
अन्र् सकुवधा 

२११४० र्समा कमाचारी बाहेकका पदागधकारीको लागि िकु्तानी 
िनुापने ित्ता तथा अन्र् सकुवधाकोरकम पदाछ । र्ो 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२११४१ पदागधकारी बैिक ित्ता २११४१ र्समापदागधकारीहरूको बैिक ित्ता र्समा पदाछ । √ √ √ 

२११४२ पदागधकारी अन्र् सगुबधा २११४२ र्समा पदागधकारीहरूलाइा प्रचगलत गनर्मको अगधनमा रही 
प्रदान िररने अन्र् सकुवधा (सिार, पोशाक, और्धी उपचार 
आदद) को रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२११४९ पदागधकारीअन्र् ित्ता २११४९ र्समापदागधकारीलाइा प्रदान िररने २११४१ र २११४२ 
बाहेकका अन्र् ित्ता वापतको रकम समावेशिररन्छ । 

√ √ √ 

२१२०० कमाचारीको सामाजजक 
सरुक्षा खचा 

२१२०० र्समा कमाचारीको सामाजजक सरुक्षाका लागि िररन े
खचा सम्बन्धी रकमहरू समावेश िररन्छ ।र्ो मूल 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२१२१० कमाचारीको सामाजजक 
सरुक्षा खचा 

२१२१० र्समा कमाचारीको सामाजजक सरुक्षाका लागि िररन े
खचा सम्बन्धी रकमहरू समावेश िररन्छ । र्ो 
शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२१२११ कमाचारीको सामाजजक 
सरुक्षा कोर् खचा 

२१२११ र्समा कमाचारीको सामाजजक सरुक्षाको लागि प्रचगलत 
गनर्मानसुार िररने खचा तथा सामाजजकसरुक्षा कोर्मा 
सरकारले जम्मा िनुापने रकमहरू समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२१२ कमाचारीको र्ोिदानमा 
आधाररत गनवृतिरण तथा 
उपदान कोर् खचा 

२१२१२ र्समा कमाचारीको लागि र्ोिदानमा आधाररत गनवृत्तिरण 
तथा उपदान कोर् वापत सरकारले व्र्होनुा पने खचासमावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२१३ कमाचारीको र्ोिदानमा 
आधाररत बीमा कोर् खचा 

२१२१३ र्समा कमाचारीको लागि र्ोिदानमा आधाररत बीमा कोर् 
वापत सरकारले व्र्होनुा पने खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२१४ कमाचारी कल्र्ाण कोर् २१२१४ र्समा प्रचगलत गनर्मानसुार कमाचारी कल्र्ाण कोर् तथा 
अवकास कोर्मा समावेश िनुापने खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२१९ अन्र् सामाजजक सरुक्षा 
खचा 

२१२१९ र्समा मागथ उल्लेजखत बाहेकका कमाचारीसाँि सम्बजन्धत 
अन्र् सागमजक सरुक्षा सम्बन्धी खचासमावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२२० पदागधकारी सामाजजक 
सरुक्षा खचा 

२१२२० र्समा कमाचारी बाहेकका पदागधकारीको लागि प्रचगलत 
काननु अनसुार िकु्तानी िनुापने सामाजजक सरुक्षा 
वापतको रकम समावेश िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा 
खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२१२२१ पदागधकारी सामाजजक 
सरुक्षा कोर् खचा 

२१२२१ र्समा पदागधकारीको सामाजजक सरुक्षाका लागि प्रचगलत 
काननु अनसुार स्थाकपत कोर्मा सरकारलेिनुापने कोर् खचा 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२२२ पदागधकारीको र्ोिदानमा 
आधाररत गनवृतिरण तथा 
उपदान कोर् खचा 

२१२२२ र्समा प्रचगलत काननु अनसुार पदागधकारीहरूलाइा र्ोिदानमा 
आधाररत गनवृत्तिरण तथा उपदानिकु्तानी िनुापने िएमा 
त्र्स्तो रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२२३ पदागधकारीको र्ोिदानमा 
आधाररत बीमा कोर् खचा 

२१२२३ र्समा प्रचगलत काननु अनसुार पदागधकारीहरूलाइा र्ोिदानमा 
आधाररत बीमा कोर् खचा िकु्तानी िनुापने िएमा त्र्स्तो रकम 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२२४ पदागधकारी कल्र्ाण कोर् 
खचा 

२१२२४ र्समा प्रचगलत काननु अनसुार पदागधकारीहरूको लागि खडा 
िररएको कल्र्ाण कोर्मा रकम िकु्तानी िनुापने िएमा त्र्स्तो 
रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२२९ पदागधकारीको अन्र् 
सामाजजक सरुक्षा खचा 

२१२२९ र्समा प्रचगलत काननुको अगधनमा रही पदागधकारीहरूको 
लागि मागथ उल्लेख िए बाहेकका अन्र्प्रकारका सामाजजक 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

सरुक्षा सम्बन्धी रकम िकु्तानी िनुापने िएमा त्र्स्तो रकम 
समावेश िररन्छ । 

२२००० मालसामान तथा 
सेवाको उपर्ोि 

२२००० र्समा सरकारी कार्ाालर्हरूलाई आवश्र्क पने सेवा 
र मालसामान उपर्ोि िदाा लाग्ने खचासमावेश 
िररन्छ ।  र्ो आधार शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२१०० सेवामहसलु २२१०० र्समा सरकारी कार्ाालर्हरूलाई आवश्र्क पने सेवा 
गलंदाको खचा पदाछ । र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२११० सेवामहसलु २२११० र्समा कार्ाालर्मा उपर्ोि हनुे पानी, धारा, गबजलुी र 
सिार सेवाको महसलु तथात्र्ससम्बन्धी सकुवधाको खचा 
समावेश िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२१११ पानी तथा गबजलुी २२१११ र्समा कार्ाालर्मा उपर्ोि हनुे धारा तथा ढलको महसलु, 

कवद्यतु महसलु र तत्सम्बन्धी जडानखचा तथा कार्ाालर्मा 
उपिोि िररने खानेपानीको रकम समेत समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२११२ संचार महसलु २२११२ र्समा सिारसम्बन्धी र्न्र उपकरण बाहेक टेगलिोन, 

इन्टरनेट, वेवसाइट होजस्टोंि महसलु रर्स्तै अन्र् 
सिारसम्बन्धी खचाहरू पदाछन ्।  साथै र्समा जचट्ठी, पासाल 
कटकटखचा, रजजष्ट्री, किती रगसदको खचा, कुररर्र खचा समेत 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२११३ सावाजगनकउपर्ोगिताको 
सेवा खचा 

२२११३ सावाजगनक रूपमा सवासाधरणिारा प्रर्ोि िररन े सावाजगनक 
उपर्ोगिताका सेवाहरू जस्तैखानेपानी, बजत्त, टेगलगिजन आदद 
सम्बन्धी खचा र्समा पदाछ । 

 

√ √ 

२२२०० पूाँजीित सम्पजत्तको 
संचालन र सम्िार 
खचा 

२२२०० र्समा सरकारी पुाँजीित सम्पजत्तहरू जस्तैः सरकारी 
कामको गसलगसलामा प्रर्ोि हनुे सवारीसाधन, मेगसनरी 
औजारको लागि आवश्र्क पने चाल ुखचाहरू समावेश 
िररन्छ ।  र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२२१० सवारी साधनको 
संचालन तथा सम्िार 
खचा 

२२२१० र्स अन्तिात सरकारी कामको गसलगसलामा प्रर्ोि 
िररने सवारी साधनको लागि आवश्र्क इन्धन, 

लकुिकेन्ट्स, आदद तथा त्र्स्ता सवारी साधनको गनर्गमत 
रूपमा ममात सम्िार िदाालाग्ने खचा समावेश िररन्छ । 
र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२२११ इन्धन (पदागधकारी) २२२११ र्समा पदागधकारीका लागि प्रर्ोि हनुे सवारी साधनको 
गनगमत्त चाकहने इन्धन, लकुिकेन्टसआददको खचा समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२२२१२ इन्धन (कार्ाालर् 
प्रर्ोजन) 

२२२१२ र्समा कार्ाालर् प्रर्ोजनका लागि प्रर्ोि हनुे सवारी साधनको 
गनगमत्त चाकहने इन्धन, लकुिकेन्टस आददको खचा समावेश 
िररन्छ ।  तर लित इकष्टमेटमा परेको गनमााणसामग्री ओसाने 
सवारी साधनमा प्रर्ोि िएको इन्धन खचा सम्बजन्धत बजेट 
रकममा नैसमावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२२२१३ सवारीसाधन ममात खचा २२२१३ 
 

र्समा गनर्गमत रूपमा कार्ाालर् प्रर्ोिमा रहेका सवारी साधन 
ममात सम्िार िना चाकहनेसामान र ज्र्ाला खचाहरू समावेश 
िररन्छ ।  सवारी साधनको लागि चाकहने व्र्ाट्रीलिार्तका 
सामानहरू र ज्र्ाला खचाहरू समेत र्समा समावेश िनुा 
पदाछ । तर सवारीसाधनको आर् ु वृदि हनु े िरी िेररएको 
पाटापूजााको खचा पुाँजीित खचाकोसम्बजन्धत खचा शीर्ाकमा न ै
समावेश िनुापदाछ । 

√ √ √ 

२२२१४ गबमा तथा नवीकरण खचा २२२१४ र्समा गनमााण िइसकेका सावाजगनक सम्पजत्त, जस्तैः सडक, 

पलु, नहर, कवद्यतु िहृ, िवनतथा मशेीनरी उपकरण आददको 
बीमा खचा, सवारी साधनको बीमा तथा तेश्रो पक्षकोदाकर्त्व 
बीमा िदाा लािेको बीमा शलु्कसम्बन्धी खचा र सवारी साधन 
नवीकरण शलु्कसमावेश िररन्छ ।  तर गनमााण अवगधको 
बीमा खचा िने पुाँजीित खचाको सम्बजन्धत बजेटखचा शीर्ाकमा 
समावेश िनुापदाछ । 

√ √ √ 

२२२२० मेजशनरी तथा औजार 
संचालन तथा सम्िार 
खचा 

२२२२
० 

र्समा कार्ाालर्मा रहेका मेजशनरी औजारको 
संचालनका लागि लाग्ने गनर्गमत खचा तथा 
ममातसम्िारको खचा र्समा समावेश िररन्छ । र्ो 
शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२२२१ मेजशनरी तथा औजार 
ममातसम्िार तथा 
सिालन खचा 

२२२२१ र्समा कार्ाालर्मा रहेका मेजशनरी औजारको संचालनका 
लागि लाग्न े गनर्गमत तथा ममात खचार्समा समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२२२३० गनगमात सावाजगनक 
सम्पजत्तको संिार खचा 

२२२३० र्समा गनमााण िइसकेका सावाजगनक सम्पजत्तहरूको 
चाल ु प्रकृगतका गनर्गमत ममात सम्िारखचा समावेश 
िररन्छ ।  र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२२३१ गनगमात सावाजगनक 
सम्पजत्तको ममात सम्िार 
खचा 

२२२३१ र्समागनमााण िइसकेका जस्थर सावाजगनक सम्पजत्त जस्तै 
सडक, पलु, नहर, कवद्यतु िहृ, िवन आददको गनर्गमत ममात 
सम्िार तथा रंिरोिन सम्बन्धी चाल ु प्रकृगतका खचा 
समावेशिररन्छ । 

√ √ √ 

२२२९० अन्र् सम्पजत्तहरूको 
संचालन तथा सम्िार 
खचा 

२२२९० 
 

र्समा जस्थर सम्पजत्त बाहेकका अन्र् सम्पजत्तहरूको 
संचालन तथा सम्िार खचापदाछन ्। र्ो शीर्ाकमा 
खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२२९१ अन्र् सम्पजत्तहरूको 
संचालन तथा सम्िार 
खचा 

२२२९१ र्समा जस्थर सम्पजत्त बाहेकका अन्र् सम्पजत्तहरूको संचालन 
तथा सम्िार सम्बन्धी चालपु्रकृगतका खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२३०० कार्ाालर् सामान तथा 
सेवाहरू 

२२३०० र्समा कार्ाालर् सामान तथा सेवाहरूको खरीद 
सम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ ।  र्ो मूल शीर्ाकमा 
खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२३१० कार्ाालर् सामान तथा 
सेवाहरू 

२२३१० र्समा कार्ाालर् प्रर्ोजनका लागि आवश्र्क पने 
सामानहरूको मूल्र्, सेवासम्बन्धी खचा तथापसु्तक एवं 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
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ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

सामग्रीहरूको खरीद खचा समावेश िररन्छ ।  र्ो 
शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

२२३११ मसलन्द तथा कार्ाालर् 
सामाग्री 

२२३११ र्समा देहार्का रकमहरू समावेश हनु्छन ्। 

(क) बैंक दस्तरु, क्षगतपूगता र अन्र् र्स्तै सेवा खचा,  
(ख) कार्ाालर्को दैगनक प्रर्ोिमा ल्र्ाइने कािज, खाम, 

िाराम, रेकडा िाइल, स्टेपलर, पजन्चङ्ग मेशीन जस्ता 
मेशीन र कर्नका लागि चाकहन े आवश्र्क अन्र् 
सामानहरू एवं कलम, मसी, टोनर, जशशाकलम आदद 
जस्ता कार्ाालर्सम्बन्धी मसलन्द सामानहरू, 

(ि) एक वर्ािन्दा कम कटकाउ हनुे अरू कार्ाालर् 
मालसामानहरू, 

(घ) सरुक्षाका मेशीनरी औजारका लागि आवश्र्क ससाना 
सहर्ोिी सामग्री आदद,  

(ङ) एक वर्ा िन्दा बढी कटकाउ हनुे सामान जस्तै पदाा, 
पेनराइि जस्ता वस्तहुरू तर प्रगत इकाइ रू. पााँच 
हजारिन्दा कम मूल्र्का अरू कार्ाालर् 
मालसामानहरूको खचा र  

(च) सरकारी प्रर्ोिका सामानको ढुवानी खचा । 

√ √ √ 

२२३१२ पशपंुक्षीहरूको आहार २२३१२ र्समा सावाजगनक पशपंुक्षीहरूको आहारा व्र्वस्थापनका 
लागि िनुापने खचा रकम समावेशिररन्छ । 

√ √ √ 

२२३१३ पसु्तक तथा सामग्रीखचा २२३१३ र्समा सावाजगनक कवद्यालर्ले गनःशलु्क रूपमा 
कवद्याथीहरूलाई कवतरण िने पसु्तक, खेलकूद एवं शैजक्षक 
सामग्री तथा सावाजगनक पसु्तकालर् प्रर्ोजनको लागि खरीद 
िररएकापसु्तकको खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२३१४ इन्धन - अन्र् प्रर्ोजन २२३१४ सरकारी काममा प्रर्ोि हनुे मकट्टतेल, ग्र्ास, कोइला, दाउरा, 
सवारी साधन बाहेकका मेगसनरी औजारमा प्रर्ोि हनुे इन्धन 
खचा र सबै प्रकारका व्र्ाट्रीहरूसम्बन्धी खचा समावेश 
िररन्छ। तर सवारी साधनको लागि आवश्र्क पने 
व्र्ाट्रीसम्बन्धी खचा िन े खचा संकेत नं. २२२१३ मा 
समावेश िररन्छ।   

√ √ √ 

२२३१५ परपगरका, छपाई तथा 
सूचना प्रकाशन खचा 

२२३१५ र्समा देहार्का रकम समावेश िररन्छ । 

(क) कार्ाालर्का लागि आवश्र्क छपाईको खचा । 

(ख) परपगरका तथा कार्ाालर्को दैगनक कार्ा सिालनमा 
आवश्र्क पने पसु्तकसम्बन्धी खचा । 

(ि)  सरकारी सूचना, गललाम, िेक्का पट्टा, घटाघट, 

बढाबढसम्बन्धी सूचना प्रकाशनको खचा आदद र छपाइा 
तथा सूचना प्रकाशन सम्बन्धी खचा 

√ √ √ 

२२३१९ अन्र् कार्ाालर् संचालन 
खचा 

२२३१९ मागथ उल्लेजखत बाहेकका कार्ाालर् संचालन सम्बन्धी अन्र् 
खचा र्समा पदाछ । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२२४०० सेवा तथा परामशा खचा २२४०० र्समा सेवा तथा परामशा प्राि िनाको लागि िकु्तानी 
िररने शलु्क वा सेवाशलु्कसम्बन्धी खचाहरू समावेश 
िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२४१० परामशा तथा अन्र् 
सेवा शलु्क 

२२४१० र्समा सरकारी कामको गसलगसलामा आवश्र्क पने 
परामशा तथा अन्र् सेवाहरू प्राि वा खरीदिनाको लागि 
िकु्तानी िररने शलु्क तथा सेवा शलु्कसम्बन्धी खचाहरू 
समावेशिररन्छ ।  र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२४११ सेवा र परामशा खचा २२४११ र्समा देहार्का रकमहरू समावेश हनु्छः 
(क) पुाँजीित गनमााण अन्तिात नपरेका वा त्र्स्तो गनमााणसाँि 

सम्बजन्धत निएका अध्र्र्न, अनसुन्धान, आददको 
पाररश्रगमक,  र  

(ख) छानकवन, जााँचवझु िराए वापत ्को खचा, कवशेर्ज्ञबाट 
गलइने परामशा सेवा तथा कवज्ञ र सल्लाहकार सेवा 
आददको पाररश्रगमक सम्बन्धी खचाहरू समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२२४१२ सूचनाप्रणाली तथा 
सफ्टवेर्र संचालन खचा 

२२४१२ र्समा सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेर्र संचालनका लागि िररने 
नवीकरण खचा, परामशा सेवाकोखचा तथा गनर्गमत सधुार खचा 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२४१३ करार सेवा शलु्क २२४१३ र्समा कार्ाालर् सरुक्षा िने, सरसिाइ िने, बिैंचा सम्िार िने, 

कार्ाालर्को जचठ्ठीओसारपसार िने, कृकर् प्रसार, प्राथगमक 
स्वास््र् सेवाको सकुवधा, सवारी चलाउने, टेगलिोन, फ्र्ा्स, 

कम्प्रू्टर, िोटोकपी मेशीन जस्ता सामानहरूको सिालन र 
सम्िारआदद कार्ाको लागि आवगधक वा पटके रूपमाकरार 
सम्झौता िरी सेवा गलए वापत ददइने सेवा शलु्क समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२२४१४ सरसिाई सेवा शलु्क २२४१४ सावाजगनक क्षेर (सडक, बजार क्षेर, धागमाकस्थल, पाका  आदद) 
पूवााधारहरूको सरसिाईका गनजम्त िररने खचा र्समा पदाछ । 

  

√ 

२२४१९ अन्र् सेवा शलु्क २२४१९ मागथउल्लेजखत बाहेकका अन्र् सेवा शलु्क िकु्तानी सम्बन्धी 
खचा र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

२२५०० कार्ाक्रमसम्वन्धीखचाह
रू 

22500 र्समा कच्चा पदाथा तथा अन्र् मालसामानमा श्रम तथा 
उत्पादनसाँि सम्बजन्धत अन्र् खचा समेतप्रत्र्क्ष रूपमा 
समावेश िई सामानहरू उत्पादन िदाा लाग्ने सबै 
प्रकारका लाितहरूतथा सावाजगनक िोष्ठी, सावाजगनक 
रूपमा ददइने तागलम सिालन खचा, चेतनामूलकसूचना 
तथा कवज्ञापन खचा एवं सेवाग्राही विालाई सेवा ददाँदा 
लाग्ने स्रोतव्र्जक्तको ित्ता खचा समावेश िररन्छ ।  र्ो 
मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२५१० तागलम तथा िोष्ठी २२५१० र्समातागलम तथा िोष्ठी एवं कार्ाशालासम्बन्धी 
खचाहरू समावेश िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२२५११ कमाचारी तागलम खचा २२५११ र्समाकमाचारीको वृजत्त कवकास तथा क्षमता वृकिका लागि 
ददइने तागलम, िोष्ठी, कार्ाशाला सिालन वापत ्को खचा तथा 
तागलममा सहिािी हुाँदाको दैगनक भ्रमणित्ताको खचा 
रप्रजशक्षक तथा श्रोत व्र्जक्तको ित्ता समेत समावेशिररन्छ । 

√ √ √ 

२२५१२ सीपकवकास तथा 
जनचेतना तागलम तथा 
िोष्ठीसम्बन्धीखचा 

२२५१२ र्समा सावाजगनक रूपमा ददइने आर् आजान, सीप कवकास, 

सशजक्तकरण, सावाजगनक चेतना जािरणजस्ता तागलम 
सिालनको खचा जस्तै प्रजशक्षकरश्रोत व्र्जक्तको ित्ता, 
सहिािीको ित्ता, मसलन्द, खाजा खचा, हल िाडा 
तथातागलमका सहिािीको स्वीकृत मापदण्डअनसुारको दैगनक 
ित्ता तथा भ्रमण खचा र स्वीकृतकार्ाक्रम अनसुारको 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न िदाा लाग्न े भ्रमण खचा 
समावेशिररन्छ । 

√ √ √ 

२२५२० उत्पादन सामग्री, सेवा 
तथा अन्र् कार्ाक्रम 
खचा 

२२५२० गबक्रीकवतरण िररने उत्पादन सामग्रीको कच्चा पदाथा, 
अन्र् मालसामान तथा उत्पादनसाँिसम्बजन्धत अन्र् 
खचाका साथै कुनै बजेट रकमहरूमा नपरेका कार्ाक्रम 
खचाहरू र्समासमावेश िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा 
खचा 

२२५२१ कच्चा पदाथा तथा अन्र् मालसामान आदद खरीद िरी त्र्समा 
श्रम तथा प्रत्र्क्ष रूपमा उत्पादनसाँि सम्बजन्धत अन्र् खचा 
समेत थप िरी उत्पादन वा प्राि हनुे सामान पगछ निदमा 
गबक्री कवतरण हनु ेअवस्थामा त्र्स्तो सामान उत्पादन िदाा 
लािेको कच्चा पदाथा तथा अन्र् मालसमानको मोल र 
उत्पादनसाँि सम्बजन्धत अन्र् खचा  (जस्तैः हलुाक कटकट, 

पोष्ट काडा, घरेल ु सामानहरू, कीटनाशक और्गध, कृकर् 
अन्तिातका दोपार्ा, चौपार्ा, मत्स्र् पालन, च्र्ाउ खेती, अन्र् 
कृकर्सम्बन्धी उत्पादन, नापी कार्ा अन्तिात न्सा तर्ारी, 
कानूनी ककताब, सामानको पनुः उत्पादन, कवगिन्न दृश्र् तथा 
राकष्ट्रर् सम्पदाका पोष्ट काडा, पररचर्–पजुस्तका (ब्रोगसर्र) 
आददको खचा, साथै नश्ल सधुारका लागि खरीद िररएका 
दोपार्ा चौपार्ाको मोल, अस्पतालमा प्रर्ोि हनुे एक वर्ा िन्दा 
कम अवगध कटकाउ हनुे प्रकृगतका सामानहरूको खचा र र्स्ता 
सामानहरूको ढुवानी िदाा लाग्ने र्ातार्ात तथा 
ढुवानीसम्बन्धी खचा, गबक्री कवतरणको उदे्दश्र्ले उत्पादन 
िररने कवउ कवजन, कवरूवाको खचा आदद) र्समा समावेश 
िररन्छ । तर पुाँजीित सामान खरीद िरी कार्ाालर्सम्म 
परु्ााउाँदा लािेको खचा र वृक्षारोपण िनाको लागि िररने 
पुाँजीित खचा सम्बजन्धत खचा शीर्ाकमै जोडी जजन्सी ककताबमा 
मोल कार्म िनुा पनेछ । 

√ √ √ 

२२५२२ कार्ाक्रम खचा २२५२२ र्समा २२५१२ मा पने सीप कवकास र जनचेतना तागलम 
तथा िोष्ठी बाहेकका सबै ककगसमकाकार्ाक्रम जस्तै स्वास््र्, 

जशक्षा, कृकर्, मकहला, पर्ाटन लिार्तका कवगिन्नक्षेरमा सिालन 
हनुे उत्पादन तथा सेवा प्रवाह )गबक्री हनु े बाहेक (
सम्बन्धीकार्ाक्रमको खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२२५२९ कवकवध कार्ाक्रम खचा २२५२९ र्समा धागमाक, सांस्कृगतक संस्थाहरूको पजूा पाि, र्ज्ञ, जप 
लिार्तका कार्ाक्रम र अन्र्कुनै खचा शीर्ाकहरूमा नपरेका 
कार्ाक्रम खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२६०० अनिुमन,मूल्र्ांकन र 
भ्रमण खचा 

२२६०० र्समा अनिुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्ामा हनुे खचा र 
सरकारी काम वा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नतथा सरूवाको 
गसलगसलामा स्वदेश वा कवदेशमा भ्रमण िदाा 
गनर्मानसुार पाइने भ्रमणखचा, दैगनक ित्ता, वासस्थान 
खचा, पकेट खचा, िुटकर तथा िैपरी आउने 
खचाहरूसमावेश िररन्छ । र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२६१० अनिुमन,मूल्र्ांकन र 
भ्रमण खचा 

२२६१० र्समा अनिुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्ामा हनुे खचा र 
सरकारी काम वा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नतथा सरूवाको 
गसलगसलामा स्वदेश वा कवदेशमा भ्रमण िदाा 
गनर्मानसुार पाइने भ्रमणखचा, दैगनक ित्ता, वासस्थान 
खचा, पकेट खचा, िुटकर तथा िैपरी आउने 
खचाहरूसमावेश िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२६११ अनिुमन, मूल्र्ांकन खचा २२६११ र्समा अनिुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्ा, तत्सम्बन्धी प्रगतवेदन 
तथा गनरीक्षणको लागि हनुेखचा र अनिुमनिने पदागधकारी 
तथा कमाचारीहरूको दैगनकभ्रमण ित्त्ता लिार्तका 
खचाहरूसमावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२६१२ भ्रमण खचा २२६१२ र्समा देहार्का रकमहरू पदाछनः 
(क)  एक कार्ाालर्बाट अको कार्ाालर्मा सरूवा िएको वा 

दरवन्दी र्थास्थानमा राखी काज सरूवा िएको 
कमाचारी र गनजले गनर्मानसुार लैजान पाउन ेपररवारको 
भ्रमण खचा गनधााररत दरमा सवारी खचा र पदैल कहंडे 
वापत पाउने भ्रमण खचा (जस्तैः र्ातार्ात िाडा, हवाई 
उडान कर, भ्रमणसम्बन्धी बीमा खचा र सरकारबाट 
स्वीकृत भ्रमणसम्बन्धी िुटकर खचाहरू)  

(ख)  सरूवा िई जाने कमाचारी र गनजको पररवारले 
गनर्मानसुार पाउन ेभ्रमण खचा र दैगनक ित्ता । 

(ि)  सरकारी काम वा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नको गसलगसलामा 
स्वदेश वा कवदेशमा भ्रमण िदाा गनर्मानसुार पाइने 
भ्रमण खचा, दैगनक ित्ता, वासस्थान खचा, बीमा खचा, 
िुटकर तथा िैपरी आउने खचाहरू पदाछन ्। 

√ √ √ 

२२६१३ कवजशष्ट व्र्जक्त तथा 
प्रगतगनगध मण्डलको भ्रमण 
खचा 

२२६१३ कवजशष्ट व्र्जक्त तथा प्रगतगनगध मण्डलको लागि हनु ेर्ातार्ात 
िाडा, हवाई उडान कर, भ्रमणसम्बन्धी बीमा खचा, दैगनक ित्ता, 
वासस्थान, कवदेश जााँदाको ित्ता, िुटकरतथा िैपरी आउन े
खचाहरू र्समा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२६१९ अन्र् भ्रमण खचा २२६१९ सरकारवादी हनुे मदु्दामा सरकारी पक्षमा साक्षीको रूपमा 
जझकाइएको व्र्जक्तकोभ्रमणसम्बन्धी खचा र्समा समावेश 

√ √ √ 
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िररन्छ ।  २२६११, २२६१२ र २२६१३ मा नपरेको 
कुनैव्र्जक्तलाइा प्रचगलत काननुको अगधनमा रही भ्रमण ित्ता 
ददन ुपने िएमा त्र्स्तोरकम र्समा पदाछ । 

२२७०० कवकवध खचा २२७०० र्समा कवगिन्न ककगसमका कवकवध खचाहरू समावेश 
िररन्छ ।  र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२७१० कवकवध खचा २२७१० र्समा सरकारी कामको गसलगसलामा आवश्र्क पने 
कवगिन्न ककगसमका कवकवध खचाहरू समावेशिररन्छ ।  
र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२७११ कवकवध खचा २२७११ र्समा र्समा देहार्का रकमहरू पदाछनः 
(क) स्वीकृत िएका मनोरञ्जन, प्रदशान, जचर्ापान र 

िोजहरूसम्बन्धी खचा । 

(ख)  कार्ालर् सरुक्षासम्बन्धी आवश्र्क खचा । 

(ि)  प्रगतगनगध मण्डलको स्वाित खचा र अगतगथ सत्कार 
खचा । 

(घ) अन्र् कुन ैखचा शीर्ाकमा नपरेको गनर्मानसुार िनुापने 
कवकवध खचा आदद । 

√ √ √ 

२२७२० सिासिालन खचा २२७२० िाउाँ वा निर सिा संचालन सम्बन्धी खचा र्समा 
समावेश िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

  

√ 

२२७२१ सिा सिालन खचा २२७२१ िाउाँ वा निरसिा संचालन सम्बन्धी खचा र्समा समावेश 
िररन्छ । 

  

√ 

२३००० जस्थर सम्पजत्तको 
उपिोि खचा 

२३००
० 

जस्थर सम्पजत्तको उपिोि िना ब्र्होनुा पने जिेडा 
सम्बन्धी खचा र्समा समावेश िररन्छ । र्ो आधार 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२३१०० जस्थर सम्पजत्त उपिोि 
खचा 

२३१०० जस्थर सम्पजत्तको उपिोि िना ब्र्होनुा पने जिेडा 
सम्बन्धी खचा र्समा समावेश िररन्छ । र्ो मूल 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२३११० जस्थर सम्पजत्तमा ह्रास 
कट्टी 

२३११
० 

जस्थर सम्पजत्तमा हनुे ह्रास खचा र्समा समावेश 
िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२३१११ जस्थर सम्पजत्तमा ह्रास 
कट्टी 

२३१११ सरकारले ह्रास कट्टीको गनणार् िरीस्वामीत्वमा रहेकोजस्थर 
सम्पजत्तमा हनुे ह्रास कट्टी खचा र्समा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२४००० ब्र्ाज, सेवा शलु्क तथा 
बैंक कगमशन 

२४००० कुनै कवत्तीर् सम्पजत्त वा कुनै दृश्र् तथा अनतु्पाददत सम्पजत्तको 
प्रर्ोि वापत िकु्तानी िनुापने ब्र्ाज खचा र्समा समावेश 
िररन्छ ।र्ो आधार शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२४१०० वैदेजशक ऋणको 
ब्र्ाज 

२४१०० र्समा वैदेजशक ऋणको ब्र्ाज तथा सेवा शलु्कसम्बन्धी 
खचा समावेश िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 
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२४११० वैदेजशक ऋणको 
ब्र्ाज 

२४११० र्समा सरकारले गलएको वैदेजशक ऋणको ब्र्ाज तथा 
सेवा शलु्कसम्बन्धी खचा समावेशिररन्छ । र्ो 
शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२४१११ वैदेजशक ऋणको ब्र्ाज २४१११ र्समा सरकारले गलएको वैदेजशक ऋणको ब्र्ाज तथा सेवा 
शलु्किकु्तानीसम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२४२०० आन्तररक ऋणको 
ब्र्ाज, सेवा शलु्क तथा 
बैंक कगमसन 

२४२०० र्समा सरकारले गलएको आन्तररक ऋण तथा 
सापटीमा व्र्होनुा पनेब्र्ाज, सेवा शलु्क र बैंक कगमशन 
समावेश िररन्छ । र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२४२१० आन्तररक ऋणको 
ब्र्ाज, सेवा शलु्क तथा 
बैंक कगमसन 

२४२१० र्समा सरकारले गलएको आन्तररक ऋण तथा 
सापटीमा व्र्होनुा पनेब्र्ाज खचा र सेवा शलु्क समावेश 
िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२४२११ आन्तररक ऋणको ब्र्ाज २४२११ र्समा सरकारले गलएको आन्तररक ऋण तथा सापटीमा 
व्र्होनुा पने ब्र्ाज वापत ्को खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२४२१२ आन्तररक ऋणको सेवा 
शलु्क तथा बैंक कगमशन 

२४२१२ र्समा सरकारले आन्तररक ऋण तथा सापटी गलदा 
केन्रीर्/सम्बजन्धत बैंकलाई गतनुा पने सेवा शलु्क र सरकारी 
कारोवार िरे वापत वाजणज्र् बैंकहरूलाई ददन ुपने कगमसन 
वापत ्को रकम समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२४२१३ अन्र्कवत्तीर् संस्थाको 
ऋणको सेवा शलु्क, 

कगमशन तथा सेवा शलु्क 
िकु्तानी 

२४२१३ र्समा मागथ उल्लेजखत बाहेक अन्र् कुनै बैंक तथा कवत्तीर् 
संस्थाबाट कुनै प्रकारको ऋण गलएकोमा सो को सेवा शलु्क, 

कगमशन तथा ब्र्ाज वापत िकु्तानी िनुापने रकम 
समावेशहनु्छ । 

√ √ √ 

२४३०० अन्र्त हका 
सरकारबाट प्राि 
ऋणको ब्र्ाज, सेवा 
शलु्क तथाकगमसन 

२४३०० अन्र् तहका सरकारबाट प्राि ऋणको ब्र्ाज, सेवा 
शलु्क तथा कगमशन िकु्तानी खचा र्समापदाछ । र्ो 
मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२४३१० अन्र् तहका 
सरकारबाट प्राि 
ऋणको ब्र्ाज, सेवा 
शलु्क तथा कगमसन 

२४३१० अन्र् तहका सरकारबाट प्राि ऋणको ब्र्ाज तथा सेवा 
शलु्क िकु्तानी खचा र्समा पदाछ । र्ो शीर्ाकमा 
खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२४३११ अन्र् तहका सरकारबाट 
प्राि ऋणको ब्र्ाज 

२४३११ अन्र् तहका सरकारबाट प्राि ऋणको ब्र्ाज िकु्तानी खचा 
र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

२४३१२ अन्र् तहका सरकारबाट 
प्राि ऋणको सेवा शलु्क 
तथा कगमशन 

२४३१२ अन्र् तहका सरकारबाट प्राि ऋणको सेवा शलु्क तथा 
कगमशन िकू्तानी खचा र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

२५००० सहार्ता (Subsidy) २५००० र्समा सरकारिारा सावाजगनक संस्थान र अन्र् 
संस्थाहरूलाई प्रदान िररने चाल ु प्रकृगतकासहार्ता 
समावेश िररन्छ ।  र्ो आधार शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 
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२५१०० सावाजगनक 
संस्थानहरूलाई 
सहार्ता 

२५१०० र्समा सरकारिारा सावाजगनक संस्थानहरूलाई प्रदान 
िररने चालपु्रकृगतको सहार्ता समावेश िररन्छ । र्ो 
मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५११० िैर कवत्तीर् 
संस्थानहरूलाई 
सहार्ता 

२५११० र्सअन्तिात सरकारका तिा बाट िैर कवत्तीर् सावाजगनक 
संस्थानहरूलाई ददइने चाल ु प्रकृगतको सहार्तालाई 
जनाउाँदछ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५१११ िैर कवत्तीर्  
संस्थानहरूलाई चाल ु
सहार्ता 

२५१११ र्समा सरकारको पूणा वा आंजशक स्वागमत्व िएका िैर 
कवत्तीर् सावाजगनक संस्थानहरूलाई चाल ु प्रकृगतको खचाको 
लागि ददइने सहार्ता सम्बन्धी खचा पदाछन ्। 

√ √ √ 

२५११२ िैर कवत्तीर्  
संस्थानहरूलाई पूाँजीित 
सहार्ता 

२५११२ र्समा सरकारले िैर कवत्तीर् सावाजगनक संस्थानलाई पुाँजीित 
सम्पजत्तको खरीद र गनमााणकार्ाको लागि ददइने सहार्ताको 
रकम पदाछ । 

√ √ √ 

२५१२० कवत्तीर् संस्थानहरूलाइा 
सहार्ता 

२५१२० र्समा सरकारिारा कवत्तीर् सावाजगनक संस्थानहरूलाई 
ददइने चाल ु प्रकृगतको सहार्तासमावेश िररन्छ ।र्ो 
शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५१२१ कवत्तीर् संस्थानहरूलाइा 
चाल ुसहार्ता 

२५१२१ र्समा सरकारको पणूा वा आंजशक स्वागमत्व िएका कवत्तीर् 
सावाजगनक संस्थानहरूलाई चाल ु प्रकृगतको खचाको लागि 
ददइने सहार्तासम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२५१२२ कवत्तीर् संस्थानहरूलाइा 
पूाँजीित सहार्ता 

२५१२२ र्समा सरकारिारा कवत्तीर् सावाजगनक संस्थानलाई पुाँजीित 
सम्पजत्तको खरीद र गनमााणकार्ाको लागि ददइने सहार्ताको 
रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२५२०० व्र्वसार्हरूलाई 
सहार्ता 

२५२०० र्समा नेपाल सरकारिारा गनजी व्र्वसार्हरूलाई प्रदान 
िररने चाल ु प्रकृगतको सहार्ता समावेश िररन्छ ।र्ो 
मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५२१० िैर कवत्तीर्  
व्र्वसार्हरूलाई 
सहार्ता 

25210 र्स अन्तिात सरकारले िैर कवत्तीर् गनजी 
व्र्वसार्हरूलाई प्रदान िररने चाल ु
प्रकृगतकोसहार्तालाई जनाउाँदछ ।र्ो शीर्ाकमा खचा 
लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५२११ िैर कवत्तीर् 
व्र्वसार्हरूलाई चाल ु
सहार्ता 

25211 र्समा सरकारिारा िैर कवत्तीर् गनजी व्र्वसार्हरूलाई 
सिालन अनदुानको रूपमा प्रदानिररने चाल ु प्रकृगतको 
सहार्ता सम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२५२१२ िैर कवत्तीर्  
व्र्वसार्हरूलाई पूाँजीित 
सहार्ता 

25212 र्समा सरकारले िैर कवत्तीर् गनजी ब्र्वसार्लाई पुाँजीित 
सम्पजत्तको खरीद वा गनमााणसम्बन्धी खचाहरूको लागि ददन े
सहार्ता रकम समावेशिररन्छ । 

√ √ √ 

२५२२० कवत्तीर् 
व्र्वसार्हरूलाई 
सहार्ता 

25220 र्समा सरकारिारा कवत्तीर् गनजी व्र्वसार्हरूलाई 
प्रदान िररने चाल ु प्रकृगतको सहार्तासमावेश 
िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 
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२५२२१ कवत्तीर् व्र्वसार्हरूलाई 
चाल ुसहार्ता 

25221 र्समा सरकारिारा कवत्तीर् गनजी व्र्वसार्हरूलाई सिालन 
अनदुानको रूपमा प्रदान िररनेचाल ु प्रकृगतको 
सहार्तासम्बन्धी खचा समावेशिररन्छ । 

√ √ √ 

२५२२२ कवत्तीर् व्र्वसार्हरूलाई 
पूाँजीित सहार्ता 

25222 र्समा सरकारले कवत्तीर् गनजी व्र्वसार्लाई पुाँजीजित 
सम्पजत्तको खरीद वा गनमााण सम्बन्धी खचाहरूको लागि ददइने 
सहार्ता समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२५३०० अन्र् सहार्ता २५३०० मागथ उल्लेजखत बाहेक अन्र् प्रकारको सहार्ता र्समा 
पदाछ । र्समा खचा लेख्न गमल्दैन ।र्ो मूल शीर्ाकमा 
खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५३१० अन्र् सामाजजक 
संस्थालाई सहार्ता 

२५३१
० 

मागथ उल्लेजखत बाहेक अन्र् सामाजजक संस्थाहरूलाइा 
सरकारले प्रदान िने सहार्ता र्समासमावेश िनुा 
पनेछ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५३११ शैजक्षक संस्थाहरूलाई 
सहार्ता 

२५३११ शैजक्षक संस्थाहरूलाई सरकारले प्रदान िने सहार्ता सम्बन्धी 
खचा रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

२५३१२ स्वास्थ संस्थाहरूलाई 
सहार्ता 

२५३१२ स्वास्थ संस्थाहरूलाई सरकारले प्रदान िने सहार्ता सम्बन्धी 
खचा रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

२५३१३ उपिोक्ता सगमगत तथा 
िैर सरकारी संस्था 
सहार्ता 

२५३१३ उपिोक्ता सगमगत तथा िैर सरकारी संस्थालाई सरकारले 
प्रदान िनेसहार्ता सम्बन्धी खचा र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

२५३१४ धागमाक तथा सांस्कृगतक 
संस्था सहार्ता 

२५३१४ धागमाक तथा सांस्कृगतक संस्थालाई सरकारले प्रदान िने 
सहार्ता सम्बन्धी खचा रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

२५३१५ अन्र् सस्था सहार्ता २५३१५ मागथ उल्लेजखत बाहेकका व्र्क्ती, संस्था वा अन्र् जनुसकैु 
प्रर्ोजनका लागि सरकारले प्रदानिने सहार्ता रकम र्समा 
पदाछ । 

√ √ √ 

२६००० अनदुान २६००० र्समा सरकारले प्रदान िने अनदुान रकम समावेश 
हनु्छ ।र्ो आधार शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२६१०० वैदेजशक मलुकुलाई 
ददइने अनदुान 

२६१०० र्समा सरकारले कवदेशी मलुकुलाइा प्रदान िने अनदुान 
सहार्ता समावेश हनु्छ । र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ 

  

२६११० वैदेजशक मलुकुलाई 
ददइने चाल ुअनदुान 

२६११
० 

सरकारबाट कवदेशी मलुकुलाई ददइने चाल ु अनदुान 
र्समा समावेश हनु्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ 

  

२६१११ वैदेजशक मलुकुलाई 
ददइने चाल ुअनदुान 

२६१११ सरकारबाट कवदेशी मलुकुलाई ददइने चाल ु अनदुानर्समा 
समावेश हनु्छ । 

√ 

  

२६१२० वैदेजशक मलुकुलाई 
ददइने पूाँजीित अनदुान 

२६१२० सरकारबाट कवदेशी मलुकुलाई ददइने पूाँजीित अनदुान 
र्समा समावेश हनु्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ 

  

२६१२१ वैदेजशक मलुकुलाई 
ददइने पूाँजीित अनदुान 

२६१२१ सरकारबाट कवदेशी मलुकुलाई ददइने पूाँजीित अनदुान र्समा 
समावेश हनु्छ । 

√ 
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२६२०० अन्तरााकष्ट्रर् 
संस्थाहरूलाई अनदुान 

२६२०० र्समा सरकारले अन्तराकष्ट्रर् संस्था वा साँििनलाई 
प्रदान िररन े अनदुान सहार्ताको रकम समावेश 
िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ 

  

२६२१० अन्तराकष्ट्रर् सदस्र्ता 
शलु्क तथा सहर्ोि 

२६२१० र्समा अन्तरााकष्ट्रर् संघ संस्थालाई ददइने सहर्ोि, चन्दा, 
सदस्र्ता शलु्क एवंनवीकरणसम्बन्धी खचा समावेश 
िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ 

  

२६२११ अन्तराकष्ट्रर् सदस्र्ता 
शलु्क तथा सहर्ोि 

२६२११ र्समा सरकारले अन्र् मलुकु र अन्तरााकष्ट्रर् संघ सस्थालाई 
ददने सहर्ोि, चन्दा, सदस्र्ताशलु्क एवं नवीकरण सम्बन्धी 
खचा समावेश िररन्छ । 

√ 

  

२६२१२ अन्तराकष्ट्रर् संस्था 
पूाँजीित अनदुान 

२६२१२ र्समा सरकारले अन्तराकष्ट्रर् संस्था वा साँििनलाई प्रदान िने 
पूाँजीित अनदुान सहार्ताको रकम समावेश िररन्छ । 

√ 

  

२६३०० अन्र् तहका 
सरकारहरूलाई 
अनदुान 

२६३०० र्समा सरकारिारा अन्र्तहका सरकारहरूलाई प्रदान 
िररने अनदुान रकम सामावेश िररन्छ ।र्ो मूल 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२६३३० आन्तररक अनदुान २६३३० र्समा सरकारिारा अन्र्तहका सरकारहरूलाई प्रदान 
िररने  अनदुान रकम समावेश िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा 
खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२६३३१ समानोीकरण अनदुान २६३३१ र्समा सरकारका अन्र् तहको सरकारहरूलाई खचाको 
आवश्र्कता र स्रोत पररचालनको क्षमता एवं 
सम्िावनाकोतलुनामा देजखएको गिन्नता पूरा िनाका लागि 
उपलब्ध िराउने प्रकृतीको समागनकरण अनदुान वापतको 
रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ 

 

२६३३२ ससता अनदुान २६३३२ र्समा गनजित प्रर्ोजनका लागि कार्ा वा शता तोकी एक 
तहको सरकारबाट अको तहको सरकारलाइा प्रदानिने शता 
सकहतको अनदुान बापतको रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२६३३३ कवर्ेश अनदुान २६३३३ र्समा एक तहको सरकारले अको तहको सरकारलाइा कवशेर् 
कार्ा वा प्रर्ोजनका लागि त्र्स्तो कार्ासम्पादन िनुापने कारण 
सकहत उपलब्ध िराउन े कवशेर् प्रकारको अनदुान बापतको 
रकम र्समा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२६३३४  समपरुक अनदुान २६३३४ र्समाएक तहको सरकारले अको तहको सरकारलाई प्रदान 
िने समपरुक अनदुानको रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ 

 

२६३३५ अन्र् अनदुान २६३३५ २६३११देजख २६३१४ सम्म नपरेका अन्र् प्रकृगतका 
अनदुान रकम र्समा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२६४०० सामाजजक सेवा 
अनदुान 

२६४०० र्समा सरकारी गनकार्, सगमगत एवं बोडाहरू, अन्र् 
संस्थाहरूलाई चाल ुखचाको लागि ददइनेगनःशता, सःशता 
अनदुान र अन्र् मलुकु तथा अन्तरााकष्ट्रर् संघ सस्थालाई 
ददइनेसहर्ोि, चन्दा तथा अन्तरााकष्ट्रर् संघ सस्थाको 
सदस्र्ता शलु्क र नवीकरण शलु्क तथा खचा समावेश 
िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 
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२६४१० चाल ुअनदुान २६४१० र्समा सरकारी गनकार्, सगमगत एवं बोडाहरू, अन्र् 
संस्थाहरूलाई चाल ुखचाको लागि ददइनेगनःशता, सःशता 
अनदुान र अन्र् मलुकु तथा अन्तरााकष्ट्रर् संघ सस्थालाई 
ददइनेसहर्ोि, चन्दा तथा अन्तरााकष्ट्रर् संघ सस्थाको 
सदस्र्ता शलु्क र नवीकरण शलु्क तथाखचा समावेश 
िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२६४११ सरकारी गनकार्, सगमगत, 

प्रगतष्ठान एवं बोडाहरूलाई 
गनःशता चाल ुअनदुान 

२६४११ र्समा  सरकारको तिा बाट सरकारी गनकार् (कवकास सगमगत 
ऐन वा अन्र् छुटै्ट ऐनिारा ििन िएका गनकार् समेत) तथा 
बोडा, सगमगत, जशक्षण संस्था, अस्पताललाई ददइने गनःशता 
अनदुानको रकम समावेश हनु्छ । 

√ √ √ 

२६४१२ सरकारी गनकार्, सगमगत¸ 
प्रगतष्ठान एवं बोडाहरूलाई 
सशता चाल ुअनदुान 

२६४१२ र्समा सरकारको तिा बाट सरकारी गनकार् (कवकास सगमगत 
ऐन वा अन्र् छुटै्ट ऐनिारा ििन िएका गनकार् समेत) तथा 
बोडा, सगमगत, जशक्षण संस्था, अस्पताललाई तोककएका 
कार्ाक्रमहरू सिालन िना ददइने सःशता अनदुान समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२६४१३ अन्र् संस्थालाई सःशता 
चाल ुअनदुान 

२६४१३ र्समा देहार्का रकम पदाछनः 
(क) दैवी प्रकोप वा अन्र् कारणले अन्र् संस्थालाई ददइन े

क्षगतपूगतासम्बन्धी खचा । 

(ख) िैर सरकारी सामाजजक क्षेरका सेवामूलक संस्थाहरू, 

धागमाक संघ संस्थाहरूलाई ददइने अनदुानसम्बन्धी 
खचा । 

(ि) सरकारका तिा बाट संघसंस्थालाई प्रदान िररन ेआगथाक 
सहार्ता, परुस्कार आददको खचा र  

(घ) मागथ शीर्ाकहरूमा नपरेका अन्र् संस्थाित अनदुान 
सम्बन्धी खचाहरू । 

√ √ √ 

२६४२० पुाँजीित अनदुान 26420 र्समा सरकारी गनकार्, सगमगत एवं बोडाहरूलाई 
पुाँजीित गनःशता, सःशता अनदुान र अन्र्संस्थालाई 
पुाँजीित खचाको लागि ददइने रकम समावेश 
िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२६४२१ सरकारी गनकार्, सगमगत, 

बोडा – पुाँजीित गनःशता 
अनदुान 

२६४२१ र्समा सरकारका तिा बाट सरकारी गनकार् (कवकास सगमगत 
ऐन वा अन्र् छुटै्ट ऐनिारा ििन िएका गनकार् समेत) तथा 
बोडा, सगमगत, जशक्षण संस्था, अस्पताललाई पुाँजीित कार्ाको 
लागि ददइने गनसता अनदुान पदाछ । 

√ √ √ 

२६४२२ सरकारी गनकार्, सगमगत, 

बोडा – पजुजित सःशता 
अनदुान 

२६४२२ र्समा सरकारको तिा बाट सरकारी गनकार् (कवकास सगमगत 
ऐन वा अन्र् छुटै्ट ऐनिारा ििन िएका गनकार् समेत) तथा 
बोडा, सगमगत, जशक्षण संस्था, अस्पताललाई  तोककएका 
पोूोाँजीित कार्ाक्रमहरू सिालन िना ददइने सःशता अनदुान 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२६४२३ अन्र् संस्थालाई सःशता 
पुाँजीित अनदुान 

२६४२३ र्समा िैर सरकारी सामाजजक क्षेरका सेवामूलक संस्थाहरू 
र मागथ उल्लेख निएका संस्थाहरूलाई पुाँजीित कार्ाको 
लागि ददइने अनदुान समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२७००० सामाजजक सरुक्षा २७००० र्समा सामाजजक सरुक्षा प्रदान िने उद्दशे्र्ले सरकारको 
तिा बाट निद वा जजन्सीको रूपमा ब्र्होररने खचा 
रकमहरू समावेश िररन्छ । र्ो आधार शीर्ाकमा खचा 
लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२७१०० सामाजजक सरुक्षा २७१०० र्समा तोककएका नािररकहरूलाई सामाजजक सरुक्षा 
प्रदान िने उद्दशे्र्ले सरकारको तिा बाटनिद वा 
जजन्सीको रूपमा ब्र्होररने खचा रकमहरू समावेश 
िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२७११० सामाजजक सरुक्षा २७११० र्समा सरकारले प्रदान िने आगथाक सहर्ोिको खचा 
समावेश िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२७१११ सामाजजक सरुक्षा २७१११ र्समा गनम्न खचाहरू समावेश हनु्छन ्। 

(क)  वृि, असहार्, अपांि, कवधवा वा राज्र्ले दाकर्त्व व्र्होने 
गनणार् िरेका व्र्जक्तहरूलाई प्रदान िररन े आगथाक 
सहार्ता वा अनदुान स्वरूप प्रदान िररने  रकम   

(ख)  कवरामीका लागि ददइने खाना खचाहरू, र 

(ि)  वन्दीहरूको लागि ददइने खाना, गसदा, कपडा र अन्र् 
सहगुलर्तसम्बन्धी खचाहरू । 

√ √ √ 

२७११२ अन्र् सामाजजक सरुक्षा २७११२ र्समा राकष्ट्रर् व्र्जक्तत्व तथा सवासाधारणलाई ददइन ेऔर्गध 
उपचार खचा र मतृ्र् ु वाअन्र् कारणले पीगडतलाई ददइन े
आगथाक सहार्ताको रकम सम्बन्धी खचा पदाछ । 

√ √ √ 

२७२०० सामाजजक सहार्ता २७२०० र्समा सरकारले कवगिन्न लजक्षत समूहलाइा प्रदान िने 
समाजजक सहार्ताको रकम समावेशिररन्छ ।र्ो मूल 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२७२१० सामाजजक सहार्ता २७२१० र्समा सरकारले कवगिन्न लजक्षत समूहलाइा प्रदान िने 
समाजजक सहार्ताको रकम समावेशिररन्छ ।र्ो 
शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२७२११ छारवृजत्त २७२११ र्समा कवद्यालर्, महाकवद्यालर्, कवश्वकवद्यालर् जस्ता सबै जशक्षण 
संस्थाहरूमा अध्र्र्निने छारछाराहरूलाई छारवृजत्त स्वरूप 
ददइने अनदुान वापत ्को निद, जजन्सीवा सकुवधाको रकम तथा 
सरकारी सेवामा कार्ारत कमाचारीहरूलाई छारवृजत्त 
स्वरूपददइने रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२७२१२ उद्दार, राहत तथा 
पनुस्थाापना खचा 

२७२१२ कवपद् वा अन्र् घटनाका कारणले िएको क्षगत वापत 
ब्र्जक्त/संस्थालाई ददइने क्षगतपूगताको रकम र्समा समावेश 
िररन्छ ।   

√ √ √ 

२७२१३ और्धीखररद खचा २७२१३ र्समा अस्पताल, प्राथगमक स्वास््र् केन्र, आर्वेुद और्धालर्, 

आदद जस्ता गनकार्बाट गनशलु्क रूपमा कवतरण िररने वा 
कवरामीको उपचारमा प्रर्ोि हनु े और्गध तथा स्वास््र् 
सामािो्री खरीद र सोको ढुवानीसम्बन्धी खचा समावेश 
िररन्छ ।   

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२७२१९ अन्र् सामाजजक सहार्ता २७२१९ सरकारको तिा बाट प्रदान िररने अन्र् आगथाक/सामाजजक 
सहार्ता, परुस्कार वा सामाजजक सहार्ता सम्बन्धी रकम 
र्समा समावेश िररन्छ। 

√ √ √ 

२७३०० कमाचारी सामाजजक 
लाि सम्बजन्ध खचा 

२७३०० र्समा सेवा गनवतृ्त कमाचारी तथा पदागधकारीहरूलाई 
सकुवधाहरू प्रदान िनाको लागि हनुेखचाहरू समावेश 
िररन्छ ।  र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२७३१० सेवागनवतृ्त सकुवधाहरू २७३१० र्समा सेवा गनवतृ्त कमाचारी तथा पदागधकारीहरूलाई 
सरकारले सेवा गनवतृ्त सकुवधाहरूप्रदान िनाको लागि 
हनुे खचाहरू समावेश हनु्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२७३११ गनवृजत्तिरण तथा अशक्त 
वृजत्त 

२७३११ र्समा सेवा गनवृत्त पदागधकारी वा कमाचारीलाई प्रदान िररन े
गनवृत्तिरण सकुवधा तथाअशक्त वृजत्तको खचा समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२७३१२ उपदान २७३१२ र्समा सेवा गनवृत्त पदागधकारी वा कमाचारीको लागि िररन े
उपदान खचा समावेशिररन्छ । 

√ √ √ 

२७३१३ सेवागनवृत्तको संजचत कवदा २७३१३ र्समा सेवा गनवृत्त पदागधकारी वा कमाचारीको लागि िररन े
सजित कवदाको खचा समावेशिररन्छ । 

√ √ √ 

२७३१४ सेवागनवृत्तको और्धी 
उपचार 

२७३१४ र्समा सेवा गनवृत्त पदागधकारी वा कमाचारीको लागि प्रदान 
िररने और्गध उपचार खचा समावेशिररन्छ । 

√ √ √ 

२७३१५ मतृकमाचारीको सकुवधा 
तथा सहार्ता 

२७३१५ र्समा मतृक कमाचारीको सकुवधा तथा गनजको पररवारलाई 
उपलव्ध िराईने सकुवधा, मतृक कमाचारीको पररवारलाई 
उपलव्ध िराएको सहार्ता वापत ्को रकम क.सं.कोर्लाई 
सोधिनाा तथा मतृक कमाचारीलाई  सरकारको तिा बाट 
ददइएको थप रकम समावेश िररन्छ। 

√ √ √ 

२८००० अन्र् खचा २८००० र्समा सरकारको तिा बाट िररने सबै प्रकारका किताा 
खचाहरू तथा जग्िा िाडा समावेशिररन्छ ।र्ो आधार 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२८१०० सम्पजत्त सम्वन्धी खचा २८१०० र्स अन्तिात ब्र्ाज बाहेकको सम्पजत्त सम्बन्धी खचाहरू 
समावेश िररन्छ । र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२८१४० िाडा २८१४० र्समा सरकारी प्रर्ोजनको लागि िाडामा गलइएको 
जग्िा, िवन, िोदाम जस्ता पुाँजीितसम्पजत्तको िाडा खचा 
समावेश िररन्छ ।  र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२८१४१ जग्िाको िाडा २८१४१ र्समा सरकारी प्रर्ोजनका लागि जग्िा िाडामा गलई प्रर्ोि 
िरे वापत जग्िा धनीलाई िकु्तानीिनुा पने िाडा वा 
बालीनालीको क्षगतपूगता वापत ्को खचासमावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२८१४२ घरिाडा २८१४२ र्समा कार्ाालर् तथा िोदाम प्रर्ोजनको लागि तथा सरकारी 
पदागधकारीहरूलाई ददइने आवाससकुवधाको लागि गलइएको 
घर िाडा वापत ्को रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२८१४३ सवारीसाधन तथा मेजशनर 
औजार िाडा 

२८१४३ र्समा सरकारी प्रर्ोजनको लागि सवारी साधन, मेशीनरी 
औजार लिार्त अन्र् पुाँजीित सम्पजत्तिाडामा गलई प्रर्ोि िरे 
वापत ्को िाडा खचा पदाछ । तर सावाजगनक गनमााण 
कार्ाकालागि गलइएको िाडाको रकम िने सम्बजन्धत पुाँजीित 
खचा रकममै समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२८१४९ अन्र् िाडा २८१४९ मागथ उल्लेजखत बाहेकका अन्र् प्रर्ोजनमा गतनुापने िाडा 
र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

२८२०० कितााखचा २८२०० र्समा सरकारका तिा बाट िररने सबै प्रकारका किताा खचाहरू 
समावेश िररन्छ ।  र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२८२१० कितााखचा २८२१० र्समा न्र्ाकर्क गनणार्ानसुार िररन ुपने तथा िन्सार, 

लिार्त अन्र् सबै ककगसमका करहरूसाँिसम्बजन्धत 
किताा खचाहरू समावेश िररन्छ ।  र्ो शीर्ाकमा 
खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२८२११ राजस्वकिताा २८२११ र्समा सरकारले किताा िनुा पने िन्सार, कर, अन्तःशलु्क, 

मालपोत, दण्ड जररवाना रअन्र् राजस्व किताा खचाहरू र 
प्रचगलत काननु अनसुार ददइन ेराजस्व छुटको रकमसमावेश 
हनु्छ । 

√ √ √ 

२८२१२ न्र्ाकर्क किताा २८२१२ र्समा सरकारले न्र्ाकर्क गनणार् अनसुार िनुा पने किताा 
खचाहरू समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२८२१९ अन्र् किताा २८२१९ र्समा सरकारले किताा िनुा पने राजस्व तथा न्र्ाकर्क किताा 
बाहेकका अन्र् किताा (वैदेजशक समेत) खचाहरू समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२८९०० िैपरी आउने चाल ु
खचा 

२८९०० र्ो शीर्ाक चाल ुखचाको बजेट एकमषु्ट रूपमा प्रस्ताव 
िने प्रर्ोजनका लागि मारव्र्वस्था िररएको हो ।र्ो 
मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२८९१० िैपरी आउने चाल ु
खचा 

२८९१० र्ो शीर्ाक चाल ुखचाको बजेट एकमषु्ट रूपमा प्रस्ताव 
िने प्रर्ोजनका लागि मारव्र्वस्था िररएको हो ।र्ो 
शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२८९११ िैपरीआउने चाल ुखचा २८९११ चालखुचातिा  बजेट तजुामा िने गसलगसलामा र्ककन रूपमा 
खचाको प्रस्ताव िना नसकीककटानीसाथ खचा शीर्ाकमा रकम 
तो्न सम्िव निएको तर आिामी वर्ाको खचामा समावेशिनुा 
पने प्रकारका रकमहरू बजटे तजुामा प्रर्ोजनका लागि मारै 
र्स खचाशीर्ाकमा प्रस्ताव िना सककनेछ ।  तर खचा िदाा 
बााँडिााँड िरी सम्बजन्धत खचाशीर्ाक अन्तिात नै समावेश िरी 
खचा िनुापदाछ ।र्ो खचा शीर्ाकबाट खचा िनेिरी अजततर्ारी 
ददन, गनकासा िना र खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 
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२.३ पूाँजीित खचा /सम्पजत्त तथा दाकर्त्व संकेत तथा विीकरण र 
व्र्ातर्ा 
तीनै तहका सरकारले पजुीित प्रकृतीको लागि िने खचाको संकेत र्स खण्डमा 
रहेका छन ्

खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उपशीर्ाक 

परुानो संकेत ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३०००० सम्पजत्त तथा 
दाकर्त्व 

३०००० र्समा सरकारका सबै ककगसमका सम्पजत्त प्रािी तथा जस्थर 
सम्पजत्तको गनमााणमा हनुेखचा रकम र सरकारको 
दाकर्त्वमा रहेको खदु रकम समावेश हनु्छ । 

√ √ √ 

३१००० िैर कवत्तीर् 
सम्पजत्त / 
पूाँजीितखचा 

३१००० र्समा सरकारको सबै ककगसमका पुाँजीित खचाहरू 
समावेश िररन्छ ।र्ो आधार शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

३११०० जस्थर सम्पजत्त 
प्रागि खचा 

३११०० र्समा सरकारको सबै ककगसमका पुाँजीित खचाहरू 
समावेश िररन्छ ।  कार्ा सम्पन्न िएपगछसम्बजन्धत 
शीर्ाकमा गनगमात सम्पजत्तलाइापूाँजीकृत िनुापदाछ । र्ो मूल 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१११० िवन तथा 
संरचना 

३१११० र्समा िवन खरीद वा गनमााणसाँि सम्बन्धी पुाँजीित 
खचाहरू समावेश िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

३११११ आवासीर् िवन 
गनमााण/खररद 

३११११ र्समा पदागधकारी तथा कमाचारीको आवास प्रर्ोजनको लागि 
िवन गनमााण वा खररद िदााको खचा समावेश हनु्छ । िवन 
खररद िदाा सो िवन तथा िवनले ओिटेको जग्िा, कम्पाउण्ड 
लिार्तका अन्र् संरचनाित खचा (जग्िा, िगनाचर र कि्चसा 
आदद) को लाित छुट्याउन स्ने िएमा सम्बजन्धत खचा 
शीर्ाकमै रकम व्र्वस्था िरी खचा लेख्न ुपदाछ ।  

√ √ √ 

३१११२ िैर आवासीर् 
िवन 
गनमााण/खररद 

३१११२ र्समा कार्ाालर् िवन,  िवन तथा जग्िाको कम्पाउन्ड वाल 
गनमााण, िोि र टहराजस्ता िवनजन्र् संरचनाको गनमााण/खरीद  
िना लाग्न ेखचाहरूको साथै िइरहेको िवनमा कोिावा तला 
थप िदाा हनुे खचा समावेश िनुा पदाछ ।िवन खररद िदाा सो 
िवन तथा िवनले ओिटेको जग्िा, कम्पाउण्ड लिार्तका अन्र् 
संरचनाित खचा (जग्िा, िगनाचर र कि्चसा आदद) को लाित 
छुट्याउन स्न ेिएमा सम्बजन्धत खचा शीर्ाकमै रकम व्र्वस्था 
िरी खचा लेख्न ुपदाछ । 

√ √ √ 

३१११४ जग्िा कवकास 
कार्ा 

३१११४ र्समा जग्िा कवकास कार्ा सम्बन्धी लाित खचाको साथै सो 
कार्ासाँि प्रत्र्क्ष सम्बजन्धतअन्र् रकमहरू समावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

३११२० सवारी साधन,  
मेजशनरी औजार, 

िगनाचसा तथा 
कि्चसा 

३११२० र्समा सवारी साधन तथा मेशीनरी औजार खररद 
सम्बन्धी खचाहरू समावेश हनु्छ । र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उपशीर्ाक 

परुानो संकेत ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३११२१ सवारीसाधन ३११२१ र्समा देहार्का रकमहरू समावेश हनु्छः 
(क) सवारीका साधनहरू (जस्तै  जीप, मोटरकार, बस, ट्रक, मोटर 

साइकल, स्कूटर, साइकल, ढुवानीसम्बन्धी काम िने 
ट्रर्ा्टर, िाडा तान्न ेजनावरहरुः वर्ल, र घोडा आदद) को 
मोल,  

(ख) सवारी साधनको इन्जीन न ैबदली ममात िरेमा सोको मोल, 
(ि) सवारी साधन वा इन्जीन जझकाउाँदा लािेको िाडा िरौट, 

कर, िन्सार, मािास्थ बीमा 
(घ) हवाइा र्ातार्ातका साधन (हवाईजहाज, हेगलकप्टर आदद) 

र तीनका मेशीनरी कम्पोनेन्ट खररद  आदद खचाहरू 

√ √ √ 

३११२२ मेजशनरी तथा 
औजार 

३११२२ र्समा एक वर्ा िन्दा बढी आरू् िएका सवारी साधन बाहेकको 
मेजशन तथामेजशनरी औजारहरूको खररदको लागि िएका खचा 
समावेश हनु्छ । 

(क)  कवगिन्न ककगसमका िारी मेशीनहरू, खेतीसम्बन्धी मेशीन 
र औजारहरू, ट्रर्ा्टर (ढुवानीको काममा प्रर्ोि हनुे 
बाहेक), जनेेरेटर, ट्रान्सिरमर, कारखानाको सामान, 

गनमााणसम्बन्धी मेशीन, सिारका सामान, वैज्ञागनक र्न्र 
र सामान, नाप तथा तौलको सामान, तस्वीर जखच्ने सामान, 

प्राकवगधक राफ्टीङ्गसम्बन्धी सामान, कार्ाालर् मेशीन र 
औजारहरू जस्तै फ्र्ा्स, गमगमओग्राि, कम्प्रू्टर, कप्रन्टर 
आदद मेशीन र औजारको मूल्र्  

(ख)  र्स्ता मेशीनरी औजारहरूको मतुर् िाि नै बदली ममात 
िनुा परेमा सोको खचा  

(ि)  सो सम्बन्धी आवश्र्क िाडा िरौट, शलु्क, कर, िन्सार, 

मािास्थ बीमा आदद खचाहरू । 

(घ)  सरकारी कार्ाालर्को लागि आवश्र्क पने एक वर्ा िन्दा 
बढी कटकाउ हनु स्ने वा प्रगत इकाइ रू.  ५,०००।– 

िन्दा बढी मोल पने खालका (अ) अस्पतालका लागि 
चाकहने औजारहरू, (आ) कृकर् औजार, पश ु
जचककत्सासम्बन्धी सानागतना मालसामान, रइङ्ग, गडजाइन 
लिार्तका प्राकवगधक सामान आदद, (इ) कहटर, पंखा, 
गबजलुीको गमटर,   र्.ुकप.एस., हाडा गडस्क र सोको 
जडानसम्बन्धी खचा, र अन्र्  सानागतना प्राकवगधक 
सामानहरू सम्बन्धी खचाहर । 

 तर प्रगत इकाइ ५०००।-  रूपैंर्ा िन्दा कम मूल्र्का 
सामान खरीद िनुा परेमा  “कार्ाालर्सम्बन्धी खचा” मा 
खचा लेख्न ुपनेछ । 

√ √ √ 

३११२३ िगनाचर तथा 
कि्चसा 

31115 र्समा सरकारी कार्ाालर्को प्रर्ोजनको लागि खरीद िररएका 
िनीचर, िगनागसाँि तथा कि्चसाको (क) खरीद मोल र (ख) 
र्ससम्बन्धी ढुवानी िाडा, मािास्थ बीमा, कर, िन्सारसम्बन्धी 
खचाहरू समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उपशीर्ाक 

परुानो संकेत ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३११३० अन्र् पूाँजीित 
खचा 

३११३० र्समा अन्र् पूाँजीित खचाहरू समावेश हनु्छन ्। र्ो 
शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३११३१ पशधुन तथा 
बािवानी कवकास 
खचा 

३११३१ व्र्ावसाकर्क रूपले एक िन्दा बढी पटक उत्पादन प्राि िना 
स्ने िरी जीकवत पश ुपंक्षी पालन िने (प्रजनन, दगु्ध उत्पादन, 

उन उत्पादन, पश ुर्ातार्ात) तथा अन्र् व्र्ावसाकर्क कृकर् तथा 
वनस्पगत कवकास (िलिूल, गबउ कवजन, खोटो, पात, दोहोररन े
निदे बाली) आददको लागि िररन ेजस्थर प्रकृगतको खचा र्समा 
पदाछ । 

√ √ √ 

३११३२ अनसुन्धान तथा 
कवकास सम्बन्धी 
खचा 

२९७१२ र्समा सबै प्रकारका अनसुन्धान, बोौकिक सम्पजत्त अगधकार, 

अनसुन्धान र कवकास, मनोरन्जनात्मक तथा साकहजत्र्क र 
कलात्मक कार्ामा िररने पूाँजीित प्रकृगतको खचा । 

√ √ √ 

३११३४ कम्प्र्टुर 
सफ्टवेर्र गनमााण 
तथा खरीद खचा  

२९७१२ र्समा सबै प्रकारका सफ्टवेर्र गनमााण (परामशादाताको खचा 
समेत), खरीद र सारितू रूपमा प्रिाव पाने िरी सफ्टवेर्रमा 
स्तरोन्नगत िदााको लाित तथा डाटावेश सम्बन्धी खचा  समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

३११३५ पूाँजीित परामशा 
खचा 

२९७११ र्समा सावाजगनक गनमााण साँि सम्बजन्धत (क) सम्िाव्र्ता 
अध्र्र्न खचा  (ख) सवेक्षण, गडजाइन, रइङ्ग खचा (ि) अन्वेर्ण 
उत्खनन र अनसुन्धानसम्बन्धी खचा  (घ) पुाँजीित गनमााणको 
लाितमा समावेश हनुे प्राकवगधक परामशा सेवासम्बन्धी खचा तथा 
अन्र् पूाँजीित प्रकृगतका अध्र्र्न, अनसुन्धान तथा परामशा  
खचाहरू समावेश हनु्छन ्। 

√ √ √ 

३११४० सरुक्षा उपकरण ३११४० र्समा सावाजगनक सरुक्षाका लागि आवश्र्क उपकरण 
सम्बन्धीखचा समावेश हनु्छ । र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न 
गमल्दैन । 

√ 

  

३११४१ सरुक्षा प्रणाली 
तथा उपकरण 
प्रागि खचा 

३११४१ शाजन्त सरुक्षा प्रर्ोजनका लागि आवश्र्क हातहगतर्ार तथा 
सरुक्षा उपकरण (सरुक्षा ट्यांक, सैगनक कवमान तथा अन्र् जस्थर 
प्रकृगतका सैन्र् उपकरण) खररद सम्बन्धी खचा र्समा समावेश 
हनु्छ । 

√ 

  

३११५० सावाजगनक 
गनमााण 

३११५० र्समा सावाजगनक गनमााणसाँि सम्बजन्धत खचाहरू समावेश 
हनु्छन ्। र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३११५१ सडक तथा पूल 
गनमााण 

३११५१ र्समा नर्ााँ तथा पूराना कालोपरे, खण्डाजस्मथ वा ग्रािेल र 
कच्ची सडक गनमााण सम्बन्धीखचा र सडक गनमााण संि प्रत्र्ोेक्ष 
जोगडएका सम्बजन्धत पूल, कल्िटा, झोलङु्गे पूल, टे्रल पूल, गनमााण 
र सो साँि सम्बजन्धत इन्धन, सरुक्षालिार्तका खचाहरू समावेश 
हनु्छ । 

√ √ √ 

३११५२ रेलमािा तथा 
हवाइा मैदान 
गनमााण 

३११५२ र्समा रेलमािा तथा हवाइा मैदान गनमााण साँि सम्बजन्धतखचा र 
सो कार्ासाँि प्रत्र्क्षसम्बजन्धतइन्धन, सरुक्षा घेरा 
गनमााणलिार्तका खचाहरू समावेश हनु्छन ्। 

√ √ √ 

३११५३ कवद्यतुसंरचना 
गनमााण 

३११५३ र्समाकवद्यतु िहृ गनमााण, प्रशारण तथा कवतरण प्रणाली गनमााण 
लिार्त कवद्यतु कवकाससाँिसम्बजन्धत लाित खचा र सो साँि 
प्रत्र्क्ष सम्बजन्धतइन्धन, सरुक्षा लिार्त अन्र् समावेश हनु्छन ्। 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उपशीर्ाक 

परुानो संकेत ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३११५४ तटबन्ध तथा 
बााँधगनमााण 

३११५४ र्समा नदी गनर्न्रणका लागि गनमााण िररने तटबन्ध, बााँध तथा 
िसंूरक्षणका लागि गनमााण िररने टेवा पखााल गनमााण लिार्तसो 
साँि प्रत्र्क्ष सम्बजन्धत खचाहरू समावेशहनु्छन ्। 

√ √ √ 

३११५५ गसंचाइा संरचना 
गनमााण 

३११५५ र्समा गसंचाइाका लागि गनमााण िररने बााँध, नहर, कुलो, पैनी, 
स्र्ालो तथा डीप ट्युवेल, र सो साँि प्रत्र्क्ष सम्बजन्धत अध्र्र्न, 

अनसुन्धान, इन्धन, सरुक्षा लिार्तकाखचाहरू समावेश हनु्छन ्। 

√ √ √ 

३११५६ खानेपानी संरचना 
गनमााण 

३११५६ र्समा खानेपानीका लागि ररजभ्वाार्र गनमााण, प्रशोधन तथा 
कवतरण प्रणाली गनमााण, पाइपकवच्याउने, पानीटेंकी गनमााण, 

बोररङ्ग लिार्त सो साँि प्रत्र्क्ष सम्बजन्धत , इन्धन, सरुक्षा 
लिार्तकाखचाहरू समावेश हनु्छन ्। 

√ √ √ 

३११५७ वनतथा वातावरण 
संरक्षण 

३११५७ र्समानसारी स्थापना, वृक्षारोपण, गग्रन हाउस तथा शेड गनमााण, 

वार्ोइजन्जगनर्ररङ्ग तथावातावरण संरक्षण साँि सम्बजन्धत खचाहरू 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३११५८ सरसिाइा संरचना 
गनमााण 

३११५८ र्समाढल गनकास, सिाइा नाला, िोहोरमैला प्रशोधन केन्र, 

डजम्पङ्ग साइट गनमााण तथासरसिाइा साँि सम्बजन्धत अन्र् 
पूवााधार गनमााण साँि सम्बजन्धत खचाहरू समावेशिररन्छ । 

√ √ √ 

३११५९ अन्र् सावाजगनक 
गनमााण 

३११५९ मागथ ३११५१ देजख ३११५८ सम्म नपरेका अन्र् सावाजगनक 
गनमााणसाँि सम्बजन्धत खचाहरू र्समासमावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

३११६० गनगमात 
सरचनाको  
सधुार खचा 

31110 र्समा िइरहेको िवन तथा अन्र् सरचना सम्बन्धी 
संरचनाको आर् ुथप हनुे िरी िररने पुाँजीित प्रकृगतको 
खचासमावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

३११६१ गनगमातिवनको 
संरचनात्मक 
सधुार खचा 

31113 र्समािइरहेको िवन तथा अन्र् सरचना सम्बन्धी संरचनाको 
आर् ुथप हनुे िरी िररने पुाँजीित प्रकृगतको खचासमावेश िनुा 
पदाछ । 

√ √ √ 

३११७० पूाँजीित सधुार 
खचा 

३११७० र्समा सावाजगनक गनमााण र पुाँजीित संरचनाको आर् ुथप 
हनुे िरी िररने खचाहरू समावेशिररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा 
खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३११७१ पूाँजीित सधुार 
खचा सावाजगनक 
गनमााण 

३११७१ र्समा सावाजगनक गनमााण र पुाँजीित संरचनाको आर् ुथप हनु े
िरी िररने खचाहरू समावेश िररन्छ ।  तर संरचनाको आकार 
वा लम्वाई वा पररमाण न ै थप िना लाग्न े पुाँजीित 
गनमााणसम्बन्धी खचा रकम संकेत नं. ३११५१ देजख ३११५९ 
सम्मका खचा शीर्ाकमै समावेश िनुा पदाछ ।  उदाहरणको 
लागि ५० ककलोगमटर लामो कवद्यमान सडकमा अरू १० 
ककलोगमटर थप िनुा पने िएमा त्र्स्तो कार्ा िना लाग्न ेरकम 
िने खचा संकेत ३११५१ मा नै समावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

३१२०० मौज्दात 
सामानहरु 

 र्समा वस्त ुउत्पादन वा सेवा प्रदान िना आवश्र्क िुलो 
पररणाममा र एक आगथाक वर्ा िन्दा बढीको लािी 
एकैपटक खररद िनुापने तथा पुाँजीित लिानी आवश्र्क 
पने मौज्दात सामानहरुको खचा समावेश िनुा पदाछ।  र्ो 
शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उपशीर्ाक 

परुानो संकेत ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३१२२० मौज्दात 
सामानहरु 

 र्समा वस्त ुउत्पादन वा सेवा प्रदान िना आवश्र्क िुलो 
पररणाममा र एक आगथाक वर्ा िन्दा बढीको लािी 
एकैपटक खररद िनुापने तथा पुाँजीित लिानी आवश्र्क 
पने मौज्दात सामानहरुको खचा समावेश िनुा पदाछ।  र्ो 
शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१२२१ मौज्दात 
सामानहरु 

 र्समा वस्त ु उत्पादन वा सेवा प्रदान िना आवश्र्क िुलो 
पररणाममा र एक आगथाक वर्ा िन्दा बढीको लािी एकैपटक 
खररद िनुापने तथा पुाँजीित लिानी आवश्र्क पने मौज्दात 
सामानहरुको खचा समावेश िनुा पदाछ।  

√ √ √ 

३१३०० बहमूुल्र् 
सामानहरु 

 र्स अन्तिात त्र्स्ता बहमुलु्र् वस्तहुरू पदाछन जसको 
प्रर्ोि उत्पादन वा उपिोिको लािी िररदैन तर िकवष्र्मा  
र्सको बास्तकवक मलु्र् बढ्ने अनमुान िररन्छ । र्ो 
शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१३१० बहमूुल्र् 
सामानहरु 

 र्स अन्तिात त्र्स्ता बहमुलु्र् वस्तहुरू पदाछन जसको 
प्रर्ोि उत्पादन वा उपिोिको लािी िररदैन तर िकवष्र्मा  
र्सको बास्तकवक मलु्र् बढ्ने अनमुान िररन्छ । र्ो 
शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१३११ बहमूुल्र् 
सामानहरु 

 र्स अन्तिात त्र्स्ता बहमुलु्र् वस्तहुरू पदाछन जसको प्रर्ोि 
उत्पादन वा उपिोिको लािी िररदैन तर िकवष्र्मा  र्सको 
बास्तकवक मलु्र् बढ्ने अनमुान िररन्छ । र्स अन्तिात 
उत्पादन प्रकक्रर्मा  प्रर्ोि नहनु ेिैरकवगतर् सनु, मलु्र्बान धात,ु 

स्टोन , पने्टीङ, परुाना िरिहना जस्ता मालसामनको प्रकवष्ट र्स 
उपजशर्ाकमा िररन्छ । 

√ √ √ 

३१४०० प्राकृगतक 
सम्पजत्त (Non-

produced assets) 

३१४०० र्समा प्राकृगतक रूपमा उपलब्ध सम्पजत्तहरू प्रागि 
सम्बन्धी खचाहरू समावेश हनु्छन ्।र्ो मूल शीर्ाकमा 
खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१४१० जग्िा प्रागि खचा ३१४१० र्समा सरकारी प्रर्ोजनका लागि जग्िा खरीद वा 
अगधग्रहण िदाा लाग्ने सम्पूणा ककगसमकाखचाहरू समावेश 
िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१४११ जग्िा प्रागि खचा ३१४११ र्समा जग्िा खरीद वा अगधग्रहण िने गसलगसलामा लाग्न ेमोल 
र सो वापत ्को मआुब्जा तथाजग्िा प्राि िदाा लाग्न ेदस्तरु, कर 
र अन्र् खचाहरू र्स खचा शीर्ाकमा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३१४४० अपषृ्र् सम्पजत्त 
प्रािी खचा 

३१४४० र्समा उपर्ोिमा आउने तर नदेजखने प्रकारका सम्पजत्त 
प्रागिमा हनुे खचाहरू समावेशहनु्छन ्। र्ो शीर्ाकमा 
खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१४४१ करार, गलज तथा 
लाइासेन्सखररद 
प्रागि खचा जो   

31441 सम्झोौता अनसुार िकु्तानी िनुापने पूाँजीित प्रकृगतको लाइसेन्स 
खररद, गलज वा करार तथा त्र्सको नवीकरण वा िकु्तानी 
सम्बन्धी खचा तथा अन्र् अपषृ्र् (intangible) अनमुगत सम्बन्धी 
खचाहरू र्समा समावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उपशीर्ाक 

परुानो संकेत ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३१५०० िैपरी आउने 
पूाँजीित 

31500 र्समा पुाँजीित खचाको बजेट एकमषु्ट रूपमा प्रस्ताव िने 
प्रर्ोजनका लागि मार र्ोशीर्ाकको प्रस्ताव िररएको हो ।  
र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१५१० िैपरी आउने 
पूाँजीित 

31510 र्समा पुाँजीित खचाको बजेट एकमषु्ट रूपमा प्रस्ताव िने 
प्रर्ोजनका लागि मार र्ोशीर्ाकको प्रस्ताव िररएको हो ।  
र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१५११ िैपरी आउने 
पूाँजीित 

31511 पुंजीितखचा बजेट तजुामा िदाा ककटानीसाथ खचा शीर्ाकमा तो्न 
सम्िव निएका रकमहरू बजटेतजुामा प्रर्ोजनका लागि मारै 
र्समा प्रस्ताव िना सककनेछ ।  तर खचा िदााबााँडिााँड िरी 
सम्बजन्धत खचा शीर्ाक अन्तिात न ै पारी खचा िनुा 
पदाछ ।र्सशीर्ाकबाट खचा िने िरी अजततर्ारी ददन  ,गनकासा      
ददन वा खचा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 
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२.४ कवत्तीर् सम्पजत्त तथा दाकर्त्व )व्र्वस्थाकवत्तीर् ( संकेत तथा विीकरण र 
व्र्ातर्ा 

कवत्तीर् 
संकेत 

कवत्तीर् सम्पजत्त तथा दाकर्त्व/ 
कवत्तीर् व्र्वस्थाका आधार 
शीर्ाक, मूल शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो संकेत व्र्ातर्ा प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३२००० कवत्तीर् सम्पजत्त 32000 र्स अन्तिातकासंकेतहरूले सरकारी ऋण 
तथा लिानीको साथै स्वदेशी तथा वैदेजशक 
ऋण प्रागि र ऋणको सावााँ िकु्तानीको 
अवस्थालाई जचरण िदाछ ।र्समा रकम 
जम्मा िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

३२१०० आन्तररक कवत्तीर् सम्पजत्त 32100 र्समा तीनै तहका सरकारबाट िररने आन्तररक 
कवत्तीर् सम्पजत्तका लागि, देशगिरै हनुे ऋणतथा 
शेर्र लिानीसम्बन्धी रकम समावेश िररन्छ । 
र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

३२१२० निद र बैंक मौज्दात  निद तथा बैक मौज्दातको कववरणर्स 
अन्तिात पदाछ।र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िनुापदैन। 

√ √ √ 

३२१२१ निद  निद मौज्दातको कववरण र्स जशर्ाकमा समावेश 
िररन्छ। 

√ √ √ 

३२१२२ बैंक मौज्दात  बैक मौज्दातको कववरण र्स जशर्ाकमा समावेश 
िररन्छ। 

√ √ √ 

३२१४० आन्तररक ऋण लिानी 32140 र्समा तीनै तहका सरकारले देशगिर िने ऋण 
लिानीमा सरकारले कवितमा िरेको 
ऋणलिानीहरूबाट सावााँ किताा प्राि रकम समार्ोजन 
िदाा हनु आउन े खदु अङ्कउल्लेखिररन्छ । र्समा 
लेखाङ्कन िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

३२१४१ अन्तर सरकारी ऋण 
लिानी 

32141 आन्तररक रूपमा अन्र् सरकारलाई प्रदान िररन े
ऋण र्समा पदाछन ्। 

√ √ √ 

३२१४२ सावाजगनक संस्थानमा ऋण 
लिानी 

32142 आन्तररक रूपमा सावाजगनक संस्थानहरूलाई 
प्रदान िररने ऋण र्समा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३२१४३ अन्र् संस्थामा ऋण लिानी 32143 मागथ उल्लेख िए बाहेकका अन्र् ऋण लिानी 
र्समा पदाछन ्। 

√ √ √ 

३२१४७ अन्तर सरकारी ऋण 
लिानी किताा  

32147 आन्तररक रूपमा अन्र् सरकारलाई प्रदान 
िररएका ऋणको सााँवा किताा र्समा पदाछन ्। 

√ √ √ 

३२१४८ संस्थानबाट ऋण लिानी 
किताा  

32148 आन्तररक रूपमा सावाजगनक संस्थानहरूलाई 
प्रदान ऋणको सााँवा किताा र्समा समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

३२१४९ अन्र् संस्थाबाट ऋण 
लिानी किताोा 

32149 मागथ उल्लेख िए बाहेकका अन्र् ऋणको सााँवा 
किताा र्समा पदाछन ्। 

√ √ √ 

३२१५० खूदशेर्र लिानी 32150 सरकारले कवगिन्न संस्थामा िरेको शेर्र 
लिानीको खदु रकम र्समा समावेश 
हनु्छ । र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

३२१५१ संस्थानमा शेर्र लिानी 32151 संस्थानमा िररएको शेर्र लिानी र्समा पदाछ । √ √ √ 
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कवत्तीर् 
संकेत 

कवत्तीर् सम्पजत्त तथा दाकर्त्व/ 
कवत्तीर् व्र्वस्थाका आधार 
शीर्ाक, मूल शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो संकेत व्र्ातर्ा प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३२१५२ अन्र्संस्थामा शेर्र लिानी 32152 अन्र्संस्थामा िररएको शेर्र लिानी र्समा 
पदाछ । 

√ √ √ 

३२१५६ संस्थानमा शेर्र लिानी 
किताा  

32156 संस्थानमा िररएको शेर्र लिानी किताा र्समा 
पदाछ । 

√ √ √ 

३२१५७ संस्थानमा शेर्र लिानी 
गबक्री  

32157 संस्थानमा िररएको शेर्र लिानी गबक्री रकम 
र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

३२१५८ अन्र्संस्थामा शेर्र लिानी 
किताा  

-32158  अन्र्संस्थानमा िररएको शेर्र लिानी किताा 
र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

३२१५९ अन्र्संस्थामा शेर्र लिानी 
गबक्री  

32159 अन्र्संस्थानमा िररएको शेर्र लिानी गबक्री 
रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

३२१८० अन्र् प्रागि हनुे खाताहरु 

 

 अन्र् प्रािी हनुे खाताहरू र्समा कववरण 
देखीन्छ। र्स उपजशर्ाकमा प्रकवर्ट् 
िनुापदैन। 

√ √ √ 

३२१८१ उधारो गबकक्र तथा अगग्रम 
िकु्तानी 

 उधारो गबक्री तथा अगग्रम िकु्तानीहरू र्स 
उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िनुापदाछ। 

√ √ √ 

३२१८२ प्रागिर्ोग्र् गबगबध खाताहरु 

 
 प्राि िना बाकी कर, लािांश, शेर्र कवकक्र िएको 

तर प्राि िैनसकेको रकम , प्राि िना बाकी 
िाडा, ज्र्ाला जस्ता र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्टिररन्छ। 

√ √ √ 

३२१८३ धरौटी रकम प्रािी 
 

 कुनै प्रर्ोजनको लागि व्र्जक्त वा संस्थाले धरौटी 
रकम जम्मा िदाा र्समा लेखाकंन िनुा पदाछ ।  

√ √ √ 

३२१८४ धरौटी रकम किताा 
 

 कुनै प्रर्ोजनको लागि व्र्जक्त वा संस्थाले राखेको 
धरौटी रकम किताा िदाा र्समा लेखांकन िनुा 
पदाछ। 

√ √ √ 

३२२०० बाह्य कवत्तीर् सम्पजत्त 32200 बाह्य कवत्तीर् सम्पजत्त र्समा समावेश 
हनु्छ । र्समा प्रकवर्ट् िनुापदैन। 

√ √ √ 

३२२१० सून तथा एस गड आर 32010 सरकारी स्वागमत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा 
रहेको सनु तथा एस गड आर र्समा 
पदाछ।र्ो जशर्ाकमा लेखाकंन िनुापदैन । 

√  
 

३२२११ सून  
 

32011 सरकारी स्वागमत्वमा नेपाल राष्ट्रबैंकमा रहेको 
सनु र्समा पदाछ। 

√  
 

३२२१२ एस गड आर 32012 सरकारी स्वागमत्वमा नेपाल राष्ट्रबैंकमा रहेको 
एस गड आर र्समा पदाछ। 

√  
 

३२२४० खूद वैदेजशक ऋण 
लिानी 

32240 कवदेशमा िररएको लिानी र सोको किताा 
खचाको खदु रकम र्समा समावेश हनु्छ । 
तर र्समा रकम लेख्न गमल्दैन 

√ √ 
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कवत्तीर् 
संकेत 

कवत्तीर् सम्पजत्त तथा दाकर्त्व/ 
कवत्तीर् व्र्वस्थाका आधार 
शीर्ाक, मूल शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो संकेत व्र्ातर्ा प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३२२४१ वैदेजशक ऋण लिानी 32211 अन्तरराकष्ट्रर् रूपमा लिानी िरेको ऋण र्समा 
पदाछ । 

√ √ 

 

३२२४२ वैदेजशक ऋण लिानी 
किताोा 

32212 अन्तरराकष्ट्रर् रूपमा लिानी िरेको ऋणको सााँवा 
किताा र्समा पदाछ । 

√ √ 

 

३२२५० खूद वैदेजशक शेर्र 
लिानी 

32250 कवदेशी संस्थामा िरेको खदु शेर्र लिानी 
र्समा पदाछ । 

√ √ 

 

३२२५१ वैदेजशक शेर्र लिानी 32251 अन्तरराकष्ट्रर्रूपमा लिानी िरेको शेर्र र्समा 
पदाछ । 

√ √ 

 

३२२५८ वैदेजशक शेर्र गबक्री  32258 अन्तरराकष्ट्रर्रूपमा लिानी िरेको शेर्र गबक्री 
कितााको रकम र्समा पदाछ । 

√ √ 

 

३३००० दाकर्त्व ३३०००  
सरकारको आन्तररक तथा बाह्य कवत्तीर् दाकर्त्व 
सम्बन्धी प्रागि र्समा समावेश हनु्छ । 

√ √ √ 

३३१०० आन्तररक दाकर्त्व 33100 र्समा सरकारका सबै ककगसमका आन्तररक 
दाकर्त्वको रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३३१४० खूद आन्तररक ऋण 33190 र्समा संघीर् सरकारले िरेको आन्तररक 
ऋण प्रागि र आन्तररक ऋणको सावााँ 
िकु्तानीको खदुरकम समावेश 
िररन्छ ।र्समा रकम समावेश िना 
गमल्दैन। 

√ √ √ 

३३१४१ ऋणपरमािा त प्राि ऋण 33191 र्समा टे्रजरी गबल, बचत ऋणपर, कवकास 
ऋणपर लिार्तका कवगिन्न ऋणपरहरूमािा त 
प्रािऋण र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

३३१४२ अन्र् आन्तररक सरकारबाट 
प्राि ऋण 

33192 र्समा आन्तररक रूपमा अन्र् सरकारबाट प्राि 
ऋण पदाछ । 

√ √ √ 

३३१४३ अन्र्संस्थाहरूबाट ऋण 
प्रागि 

33193 र्समा आन्तररक रूपमा कवगिन्न कवत्तीर् तथा 
अन्र् संस्थाहरूबाट प्राि ऋण पदाछ । 

√ √ √ 

३३१४४ अगधकवकर्ा (Overdraft) 33194 र्समा अगधकवकर्ाका माध्र्मिारा प्राि छोटो 
समर्को ऋण र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

३३१४५ ऋणपरमािा त प्राि ऋण 
सााँवा िकु्तानी 

33195 र्समा टे्रजरी गबल, बचत ऋणपर, कवकास 
ऋणपर लिार्तका कवगिन्न ऋणपरहरूमािा त 
प्रािऋण सााँवा िकु्तानी र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

३३१४६ अन्र् आन्तररक सरकारबाट 
प्राि ऋण सााँवा िकु्तानी 

33196 र्समा आन्तररक रूपमा अन्र् सरकारबाट प्राि 
ऋण सााँवा िकु्तानी पदाछ । 

√ √ √ 

३३१४७ अन्र् संस्थाहरूबाट ऋण 
प्रागि सााँवा िकु्तानी 

33197 र्समा आन्तररक रूपमा कवगिन्न कवत्तीर् तथा 
अन्र् संस्थाहरूबाट प्राि ऋण सााँवा 
िकु्तानीपदाछ । 

√ √ √ 

३३१४८ अगधकवकर्ा (Overdraft) िकु्तानी 33198 र्समा अगधकवकर्ाका माध्र्मिारा प्राि छोटो 
समर्को ऋण िकु्तानी र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

३३१८० गतनुापने अन्र् खाताहरु 
 

 र्समा कवकवध खातामा रहेका गतनुापने खाताहरु 
पदाछ। र्ो जशर्ाकमा रकम समावेश िनुापदैन 
। 

√ √ √ 
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कवत्तीर् 
संकेत 

कवत्तीर् सम्पजत्त तथा दाकर्त्व/ 
कवत्तीर् व्र्वस्थाका आधार 
शीर्ाक, मूल शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो संकेत व्र्ातर्ा प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३३१८१ उधारो तथा अगग्रम िकु्तानी  उधारो खररद तथा अगग्रम िकु्तानी गलएको रकम 
र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िनुा पदाछ। 

√ √ √ 

३३१८२ गतनुापने कवगिन्न अन्र् 
खाताहरु 

 प्राि िैसकेको िकु्तानी िना बाकी कर, लािांश, 

शेर्र खररद िरीएको तर िकु्रतानी बाकी रकम, 

गतनाबाकी िाडा, ज्र्ाला जस्ता र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

३३२०० बाह्य कवत्तीर् दाकर्त्व 33200 र्समा सरकारको बाह्य कवत्तीर् दाकर्त्वको 
रकम समावेश हनु्छ । र्समा रकम 
समावेश िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

३३२४० खूद वैदेजशक ऋण 33240 र्समा सरकारको खदु वैदेजशक ऋण रकम 
समावेश हनु्छ ।र्समा रकम समावेश िना 
गमल्दैन। 

√ √ √ 

३३२४१ वैदेजशक ऋणको प्रागि 33241 र्समा वैदेजशक स्रोतबाट प्राि िररने ऋण 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३३२४२ वैदेजशक ऋण सांवा िकु्तान 33242 र्समा वैदेजशक स्रोतबाट प्राि िररने ऋणको 
सााँवा िकु्तानी समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३३३०० बााँडिााँड हनुे राजश्व  सरकारका तहहरू बीच बााँडिााँड िने िरी 
संकलन हनुे राजश्व र्स जशर्ाक अन्तिात 
पदाछ । र्समा रकम समावेश िना 
गमल्दैन। 

√ √ √ 

३३३१० मूल्र् अगिवकृि कर ( मू 
.अ. कर) 

33110 वस्त ुतथा सेवाको उत्पादन, आर्ात, गबक्री, 
कवतरण तथा हस्तान्तरण एवं अन्र् 
कारोवारमालाग्ने सरकारका कवगिन्न तहबीच 
बााँडिााँड हनुे मूल्र् अगिबकृि कर र्समा 
पदाछ ।र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ 

  

३३३११ मू. अ. कर–उत्पादन 33111 उत्पादनकतााले वस्त ुउत्पादन िरी गबक्री िदाा 
लाग्ने मूल्र् अगिवृकि कर र्समा पदाछ । 

√ 

  

३३३१२ मू. अ. कर-आर्ात 33112 आर्ातकतााले मालसामान पैिारी िदाा िन्सार 
कवन्दमैु गतनुापने मूल्र् अगिवृकि कर 
र्समापदाछ । 

√ 

  

३३३१३ मू. अ. कर -वस्त ुगबक्री र 
कवतरण 

33113 थोकतथा खरुा गबके्रताबाट मूल्र् अगिवृकि कर 
वापत गतनुा पने रकम र्समा पदाछ । 

√ 

  

३३३१४ मू. अ. कर -परामशा तथा 
िेक्का 

33114 सबैप्रकारका िेक्का व्र्ावसार् तथा परामशा 
सेवामा लाग्ने मूल्र् अगिवृकि कर र्समापदाछ ।  
मूल्र् अगिवृकि कर लाि ुहनु ुअिागड असलु हनु 
बााँकी रहेका िेक्का कर असलुिएमा र्सैमा जम्मा 
िनुा पदाछ । 

√ 

  

३३३१५ मू. अ. कर -पर्ाटन सेवा 
संकलन 

33115 पर्ाटन व्र्वसार्साँि सम्बजन्धत होटल, ट्रािल 
एजेन्सी, पदर्ारा (टे्रककङ), जलर्ारा 
(रो्र्ाजफ्टङ) समेतका व्र्वसार्मा लाग्ने मूल्र् 

√   
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संकेत 

कवत्तीर् सम्पजत्त तथा दाकर्त्व/ 
कवत्तीर् व्र्वस्थाका आधार 
शीर्ाक, मूल शीर्ाक तथा 
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परुानो संकेत व्र्ातर्ा प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

अगिवृकि कर र्समा पदाछ । मूल्र् अगिवृकि 
कर लाि ुहनु ुअिागड असलु हनु बााँकी रहेका 
होटल कर असलु िएमा र्सैमा जम्मा िनुा पदाछ 
। 

३३३१६ मू. अ. कर -संचार सेवा, 
कवमा, हवाई उडान र अन्र् 
सेवा संकलन 

33116 सबै प्रकारका सिार सेवा (सरकारी हलुाक सेवा 
बाहेक), बीमा र तोककएका अन्र् सेवाको 
गबक्रीमा लिाइने मूल्र् अगिवृकि कर र हवाई 
उडान कर वापत ्को रकम र्समा पदाछ ।  
मूल्र् अगिवृकि कर लाि ुहनु ुअिागड असलु हनु 
बााँकी रहेका मनोरन्जन कर असलु िएमा र्सैमा 
जम्मा िनुा पदाछ । 

√ 

  

३३३१७ मू. अ. कर -बेदताावालाबाट 
िने संकलन 

33117 नेपाल बाकहरको दताा निएको कुन ै व्र्जक्तबाट 
सेवा प्राि िदाा उिाउन ुपने मूल्र् अगिवृकि कर, 

काि गबक्रीमा लिाइने मूल्र् अगिवृकि कर, 

स्थानीर् तह वा नेपाल जस्थत अन्तरााकष्ट्रर् संघ 
संस्था वा गनर्ोि वा सरकार वा मूल्र् अगिवृकि 
कर नलाग्ने वस्तकुो कारोवार िने सावाजगनक 
संस्थानले सङ्कलन/दाजखला िने मूल्र् अगिवृकि 
कर र्समा पदाछ । 

√   

३३३३० बााँडिााँड हनुे अन्त:शलु्क 33130 कवगिन्न प्रकारका मालवस्त ु उत्पादन िदाा 
लाग्ने अन्तःशलु्क र्समा पदाछ ।र्समा 
रकम जम्मािना गमल्दैन । 

√   

३३३३१ अन्त:शलु्क -सगुताजन्र् पदाथा 33131 सबै प्रकारका सतुीजन्र् पदाथाको उत्पादनमा 
लाग्ने अन्तःशलु्क र्समा पदाछ । 

√   

३३३३२ अन्त:शलु्क –मददरा 33132 मददरा (वाईन र हल्का पेर् पदाथा समेत) को 
उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशलु्क रकम र्समा 
पदाछ ।   

√   

३३३३३ अन्त:शलु्क –गबर्र 33133 कवर्रको उत्पादनमा लाग्न ेअन्तःशलु्क र्समा 
पदाछ । 

√   

३३३३४ अन्त:शलु्क -अन्र् औद्योगिक 
उत्पादन 

33134 मागथ उल्लोेजखत उपशीर्ाक ३३३३१, 

३३३३२ र ३३३३३ मा परेको बाहेक अन्र् 
औद्योगिक उत्पादनमालाग्ने अन्तःशलु्क र्समा 
पदाछ । 

√   

३३३४० बााँडिााँडहनुे कर, 

रजजषे्ट्रशन शलु्क तथा 
अन्र् प्रशासगनक सेवा 
शलु्क 

33150 र्समासकारका कवगिन्न तहहरूबीच 
बााँडिााँड हनुे कर, रजजषे्ट्रशन तथा अन्र् 
प्रशासगनक सेवा शलु्करकम र्समा समावेश 
हनु्छ ।र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

३३३४१ सवारी साधन कर 33158 
सवारी साधनमा लाग्ने कर र्समा समावेश 
हनु्छ ।  

  √ √ 

३३३४२ मनोरञ्जन कर   
चलजचर घर, गिगडर्ो घर, सांस्कृगतक प्रदशना 
स्थल, कन्सटा, नाट्यशाला, िन पाका , मेला, उद्यान, 
खेलकूद, वनिोज स्थल जस्ता मनोरञ्जन स्थलमा 

  √ √ 
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कवत्तीर् 
संकेत 

कवत्तीर् सम्पजत्त तथा दाकर्त्व/ 
कवत्तीर् व्र्वस्थाका आधार 
शीर्ाक, मूल शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो संकेत व्र्ातर्ा प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

लाग्ने मनोरञ्जन कर बापतको रकम र्समा 
समावेश हनु्छ। 

३३३४३ कवज्ञापन कर   

होगडाङ्ग बोडा, साईन बोडा, ट्राई गिजन बोडा, ग्लो 
बोडा, स्टल, कवद्यतुीर् माध्र्मबाट प्रकाशन र 
प्रशारण िररन े कवज्ञापन, गडजजटल बोडा जस्ता 
कवज्ञापन सामाग्रीमा लाग्ने कवज्ञापन कर बापतको 
रकम र्समा समावेश हनु्छ । 

  √ √ 

३३३४४ घरजग्िा रजजषे्ट्रशन शलु्क ३३१५७ 
घर, जग्िा वा घरजग्िा  रजजषे्ट्रसन पास िदाा 
लाग्ने घरजग्िा रजजषे्ट्रशन शलु्क र्समा समावेश 
हनु्छ ।  

  √ √ 

३३३४५ पर्ाटन शलु्क ३३१५६ 

पर्ाटकले गलएर आएको हातहगतर्ारको अस्थार्ी 
अनमुगत (लाइसेन्स) दस्तरु, वृत्तजचर जखच्न े
दस्तरु,चलजचर गनमााण र जखच्ने शलु्क, 

जचगडर्ाखाना प्रवेश शलु्क र पवातारोहण तथा 
पदर्ारा शलु्क बाहेकका अन्र् पर्ाटन सम्बन्धी 
सेवा शूल्कबाट प्राि हनुे रकम र्समा समावेश 
िनुा पदाछ । 

  √ √ 

३३३६० 
बााँडिाड हनुे प्राकृगतक 
स्रोतको रोर्ल्टी 

३३१६० 

र्समा सकारका कवगिन्न तहहरूबीच 
बााँडिााँड हनुे प्राकृगतक स्रोतको रोर्ल्टी 
रकम र्समा समावेश हनु्छ ।र्समा रकम 
जम्मा िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

३३३६१ वन क्षेरको रोर्ल्टी ३३१६१ 

वन तथा वन पदैावार गबक्री वापत प्राि रकम, 

चरी चराई, खरखडाइ तथा वन सम्बन्धी अन्र् 
रोर्ल्टी रकम र्समा पदाछ ।  

√ √ √ 

३३३६२ 
खानी तथा खगनज सम्बन्धी 
रोर्ल्टी 

३३१६२ 

खानी उत्खनन अनमुगतपर दस्तरु, सवेक्षण 
दस्तरु, खानीको रोर्ल्टी बापत  प्राि हनुे रकम 
र्समा पदाछ । साथै र्समा खानीबाट गनस्कन े
ढुङ्गा, गिट्टी, बालवुा, माटो र स्लेट संकलनको 
रकम समेत पदाछ। 

√ √ √ 

३३३६३ जलस्रोत सम्बन्धी रोर्ल्टी ३३१६३ 
जल कवद्यतु बाहेक जलस्रोत क्षरेबाट प्राि 
रोर्ल्टी रकम र्समा पदाछ। 

√ √ √ 

३३३६४ कवद्यतु सम्बन्धी रोर्ल्टी   
कवद्यतु उत्पादन वापतको रोर्ल्टी रकम र्समा 
पदाछ। 

√ √ √ 

३३३६५ पवातारोहण रोर्ल्टी 
३३१६४ 
/३३१६५ 

पवातारोहण इजाजत वापत प्राि हनु े
शलु्क/सलामी रकम र्समा समावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

३३३६६ दहत्तर बहत्तर शलु्क   

ढुङ्गा, गिट्टी, बालवुा, दहत्तर र बहत्तरको संकलन  
गबक्रीमा लाग्न े शलु्क बापतको रकम र्समा 
पदाछ। 

  √ √ 

३३३६९ 
अन्र् प्राकृगतक स्रोतको 
आर् तथा रोर्ल्टी 

 ३३१६९ 
मागथ नपरेका प्राकृगतक स्रोतको आर् तथा 
रोर्ल्टी र्समा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३३३९० 
अन्र् बााँडिााँड हनुे 
राजश्व 

  
मागथ उल्लेख िएका शीर्ाकहरू बाहेक 
सरकारका तहहरूबीच बााँडिााँड हनुे िरी प्राि 
हनुे अन्र् प्रकारका कर, दस्तरु, शलु्क आदद 

√ √ √ 
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कवत्तीर् 
संकेत 

कवत्तीर् सम्पजत्त तथा दाकर्त्व/ 
कवत्तीर् व्र्वस्थाका आधार 
शीर्ाक, मूल शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो संकेत व्र्ातर्ा प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

र्समा समावेश हनु्छन ्। र्समा रकम जम्मा 
िना गमल्दैन । 

३३३९१ 
अन्र् बााँडिााँड हनु ेराजश्व 
संकलन 

 

मागथ उल्लेख िएका शीर्ाकहरू बाहेक 
सरकारका तहहरूबीच बााँडिााँड हनुे िरी प्राप्ि 
हनुे अन्र् प्रकारका दस्तरु, शलु्क, राजश्व आदद 
र्समा समावेश हनु्छन ्।  

√ √ √ 

३४००० सम्िाव्र् सम्पजत्त र 
दाकर्त्व (Contingent 

Assestes and Liabilities) 

 - र्समा मागथ उल्लेख िएका सम्पजत्त तथा 
दाकर्त्व सम्बन्धी विीकरणमा नपरेका (below 

the line item) तर सम्िाव्र् रूपमा प्राि हनु स्न े
सम्पजत्त र दाकर्त्व समावेश िररन्छ । र्सको 
प्रर्ोि कवत्तीर् कववरण तर्ार िने गनकार्ले 
कवत्तीर् कववरणको पूणाताका लागि मार िनुा 
पदाछ । र्समा रकम समावेश िना गमल्दैन। 

√   

३४१०० सम्िाव्र्सम्पजत्त र दाकर्त्व  र्समा मागथ उल्लेख िएका सम्पजत्त तथा दाकर्त्व 
सम्बन्धी विीकरणमा नपरेका (below the line item) तर 
सरकारलाइा  प्राि हनु ेस्न ेसम्िाव्र् सम्पजत्त तथा 
सरकारउपर  आइपने सम्िाव्र् दाकर्त्वको लेखाकंन 
िररन्छ । र्समा रकम समावेश िना गमल्दैन। 

√   

३४११० सम्िाव्र्सम्पजत्त  र्समा सरकारलाइाप्राि हनुे सम्िाव्र् अन्र् 
सम्पजत्त समावेश हनु्छ । र्समा सम्पजत्त समावेश 
िना गमल्दैन। 

√   

३४१११ सम्िाव्र् सम्पजत्त  सरकारबाट सम्पाददत कवगिन्न कार्ाहरूको 
पररणामस्वरूप िकवष्र्मा हनुेकुन ै एक वा 
एकिन्दा बढी सम्िाव्र् घटनाक्रमका कारण 
सरकारलाइा सम्पजत्तको रूपमाप्राि हनुे स्न े
सम्पजत्तको कववरणर्समा समावेश िनुापदाछ । 
सरकारको प्रत्र्क्षगनर्न्रणमा नरहेका अनपेजक्षत 
तथा र्ोजना निररएका काननुी दावीहरू, 

जमानतहरू तथार्स्तै अन्र् कार्ावाट प्राि हनु े
सम्पजत्तलाइा सरकारको कवत्तीर् कववरणमा 
खलुासािनुापदाा र्समा समावेश िनुापदाछ ।  

√   

३४२०० सम्िाव्र् दाकर्त्व  र्समा सरकार उपर गसजाना हनुे सम्िाव्र् 
दाकर्त्व समावेश हनु्छ । र्समा रकम 
समावेश िना गमल्दैन। 

√   

३४२१० सम्िाव्र् दाकर्त्व  र्समा सरकार उपर गसजाना हनुे सम्िाव्र् 
दाकर्त्व समावेश हनु्छ । र्समा रकम 
समावेश िना गमल्दैन। 

√   

३४२११ सम्िाव्र् दाकर्त्व  सरकारबाट सम्पाददत कवगिन्न कार्ाहरूको पररणाम 
स्वरूप िकवष्र्मा हनुे कुन ै एक वा एकिन्दा बढी 
सम्िाव्र् घटनाक्रमका कारण सरकार उपर गसजाना 
हनुेस्ने दाकर्त्वको कववरण र्समा समावेश िनुा 
पदाछ । सरकारको दाकर्त्व बढ्न सकने तर अनपेजक्षत 
तथा र्ोजना निररएका सम्िाव्र् दाकर्त्व जसलाइा 
सरकारले व्र्होनुापने हनु सक्दछ त्र्स्ता दाकर्त्वलाइा 

√   
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कवत्तीर् 
संकेत 

कवत्तीर् सम्पजत्त तथा दाकर्त्व/ 
कवत्तीर् व्र्वस्थाका आधार 
शीर्ाक, मूल शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो संकेत व्र्ातर्ा प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

सरकारको कवत्तीर् कववरणमा खलुासा िनुा पदाा र्समा 
समावेश िनुापदाछ ।  

 

२.५ सम्पजत्त तथा दाकर्त्वको मौज्दातको संकेत कववरण र व्र्ातर्ा 

सकेत 
सम्पजत्त तथा दाकर्त्वको 

उपजशर्ाक 
व्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

सघ प्रदेश स्थानीर् 

६१००००० िैर -कवत्तीर् सम्पजत्त 
मतुर् जशर्ाक िएकोले र्समा प्रकवष्ट िररदैन । र्स 
अन्तिातिैर कवगतर् सम्पजत्तको कववरण एकककृत हनु्छ । 

√ √ √ 

६११०००० जस्थरसम्पजत्त 

उत्पादन प्रकक्रर्ामा बारम्वर वा गनरन्तररूपमा एक बर्ा 
िन्दा बकढप्रर्ोि हनु ेसम्पजत्तहरू र्समा पदाछन। र्स 
जशर्ाकमा सम्पजत्तहरूको प्रकवष्ट िररदैन। 

√ √ √ 

६१११००० िवन र संरचना 
िवन तथा सो संि सम्बजन्धत संरचनाहरूको एकककृत 
कववरण र्समा देजखन्छ ।र्ो जशर्ाकमा प्रकवष्ट िनुापदैन । 

√ √ √ 

६११११०० आवाशीर् िवनहरु 

आवागसर् प्रर्ोजनका िवनहरूको र्स जशर्ाकमा एकककृत 
कववरण देजखन्छ।िवनसंि सम्बजन्धत ग्र्ारेज, अस्थाइ 
घर, आराम िहृ तथा अन्र् स्थार्ी प्रकृगतकासंरचनाहरू 
र्समा पदाछन । र्ो जशर्ाकमाप्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६११११०१ 
अस्थाई घरहरु(mobile 

homes ) 
अस्थाइ घरहरूको प्रकवष्टर्स उपजशर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६११११०२ आवाश र्ोजना/्फ्ल्र्ाट 
आवाश र्ोजना तथा िल्र्ाटहरूको प्रकवष्टर्स उपजशर्ाकमा 
िररन्छ । 

√ √ √ 

६११११०३ आराम/अगतथी िहृ 
आराम तथा अगतथी िहृ प्रर्ोजनाका घरहरूको प्रकवष्ट र्स 
उपजशर्ाकमािररन्छ । 

√ √ √ 

६११११०४ गनवास 
गनवास सकुवधा प्रर्ोजनका लािी िएका िवनहरूको प्रकवष्ट 
र्स उपजशर्ाकमािररन्छ। 

√ √ √ 

६११११०५ सरुक्षा व्र्ारेक 
सरुक्षा गनकार्ले प्रर्ोि िरेका िवन तथा संरचनाहरूको 
प्रकवष्ट र्सउपजशर्ाक अन्तित िररन्छ। 

√ √ √ 

६१११२०० िैर-आवासीर् िवन 

िैर आवागसर् प्रर्ोजनका िवनहरूको र्स जशर्ाकमा 
एकककृत कववरण देजखन्छ।िवनसि सम्बजन्धत स्थार्ी 
प्रकृगतका संरचनाहरू र्समा पदाछन ।र्ो जशर्ाकमाप्रकवष्ट 
िनुापदैन। 

√ √ √ 

६१११२०१ कार्ाालर् िवन 
सरकारी कार्ाालर्का िवनहरूको प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाकमा 
िररन्छ। 

√ √ √ 
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६१११२०२ गबद्यालर् िवन कवधालर् िवनहरूको प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६१११२०३ अस्पताल िवन 
अस्पताल,स्वास््र् सेवा केन्र जस्ता िवनहरूकोप्रकवष्ट र्स 
उपजशर्ाकमा िररन्छ । √ √ √ 

६१११२०४ 
सावाजगनक मनोरंजनका 
िवनहरु 

सावाजगनक मनोरञ्जनका लािी बनाइएका िवनहरू र्स 
अन्तित प्रकवष्टिररन्छ। 

√ √ √ 

६१११२०५ िोदाम घर िोदाम घरहरूकोप्रकवष्ट र्सउपजशर्ाक अन्तिात िररन्छ। √ √ √ 

६१११२०६ एर्रपोटा 
अन्तराकष्ट्रर्, राकष्ट्रर् एर्रपोटा हरू र र्सको संरचना गिर 
रहेकास्थार्ी प्रकृगतका सम्पगतकोप्रकवष्ट र्सउपजशर्ाक 
अन्तिात िररन्छ । 

√ √ √ 

६१११२०७ शब दहन िहृ शव दहन िहृहरूको प्रकवष्ट र्समा िररन्छ। √ √ √ 

६१११२०८ बजार िवनहरु 
कवगिन्न ककसीमका बजार िवनहरू र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६१११२०९ 
प्रर्ोिशाला/्अनसुन्धान 
केन्र 

कवगिन्न सरकारी गनकार्को प्रर्ोिशाला, अनसुन्धान 
केन्रको र्सअन्तिात प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६१११२१० कारखानाहरु 
कारखानाहरूको िवन संरचनाको प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाकमा 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६१११२११ कारािार िवन कारािार िवनहरूकोप्रकवष्टर्स उपजशर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६१११४०० जग्िा सधुार सम्बन्धी 

जग्िालाइ केही कार्ा िरेर त्र्सको पररमाण, िणुस्तर, 
उत्पादकत्वमाउल्लेतर् सधुार िनुा जग्िा सधुार सम्बजन्ध 
कार्ा पदाछ। तर र्स अन्तिात बनकेासंरचनाहरू र्समा 
प्रकवष्ट िररदैन । प्राकृगतक स्वरूपमा रहेको जग्िालाइ 
सधुारिदाा लािकेो िरक मलु्र् मार र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िररन्छ।र्ो जशर्ाकमाप्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६१११४११ जग्िा सधुार 

जग्िालाइ केही कार्ा िरेर त्र्सको पररमाण, िणुस्तर, 
उत्पादकत्वमाउल्लेतर् सधुार िनुा जग्िा सधुार सम्बजन्ध 
कार्ा पदाछ। तर र्स अन्तिात बनकेासंरचनाहरू र्समा 
प्रकवष्ट िररदैन । प्राकृगतक स्वरूपमा रहेको जग्िालाइ 
सधुारिदाा लािेको िरक मलु्र् मार र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६११२००० मेगसनरी र उपकरणहरु 

र्स अन्तिात र्ातार्ातका उपकरणहरू, सचुनाका लािी 
प्रर्ोि िएकाउपकरणहरू ,कम््र्टुर, दरुसंचारको लािी 
प्रर्ोि िएका मेशनरी उपकरण तथा अन्र्उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट नहनुे मेशीनरी , उपकरण पदाछन । तर िवनको 
संरचनामै िएकोमेशीनरी उपकरण र्समाप्रकवष्ट निरी 
िवनजशर्ाकमै िनुापरादछ । सैगनक हातहगतर्ार बाहेक 
अन्र् मेशीनरी उपकरण र्सै जशर्ाकमाप्रकवष्ट िनुा पदाछ 
।र्स उपजशर्ाकमा एकककृत कववरणदेजखन्छ। र्ो 
जशर्ाकमाप्रकवष्ट िनुापदैन। 

   

६११२१०० 
र्ातर्ात सम्बजन्ध 
उपकरणहरु 

बस्त ुतथा मागनसहरूलाइ एक िाउबाट अको िाउमा 
लैजानको लािी प्रर्ोिहनुे सवारी साधनहरू र्स अन्तिात 
पदाछन ।र्ो जशर्ाकमा प्रकवष्ट िनुापदैन । 
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६११२१०१ र्ारजुन्र्सवारीहरूसाधनहरु 

मागनसहरूलाइ एक िाउबाट अको िाउमा लैजानको 
लािी प्रर्ोि हनु ेसवारीसाधनहरूको र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६११२१०२ 
कािो बो्ने सवारी 
साधनहरू 

मालसामन तथा बस्तहुरूलाइ एक िाउबाट अको िाउमा 
लैजानको लािीप्रर्ोि हनु ेसवारी साधनहरूको र्समा 
प्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६११२१०३ कृकर्जन्र् सवारीसाधन 

कृकर् बस्तहुरूलाइ एक िाउबाट अको िाउमा लैजानको 
लािी प्रर्ोि हनुेसवारी साधनहरूको र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६११२१०४ औद्योगिक सवारी साधन 
औधोगिक प्रर्ोजनको लािी प्रर्ोि हनुे सवारी 
साधनहरूको र्स उपजशर्ाकमाप्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६११२१०५ एम्बलेुन्स एम्वलेुन्स हरूको प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६११२१०६ पानीजहाज पानीजहाजको प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाकमा अन्तिात िररन्छ । √ √ √ 

६११२१०७ रेल्वे लोकोमोकटि 
रेल्वे लोकोमोटीिको प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाक अन्तिात 
िररन्छ । 

√ √ √ 

६११२१०८ हवाई जहाज हवाइजहाजको प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाकमा अन्तिात िररन्छ। √ √ √ 

६११२१०९ मोटर साइकल 
मोटरसाइकलको प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाक अन्तिात िररन्छ 
। 

√ √ √ 

६११२११० कार जजप 
कार जजप जस्ता सवारी साधनको प्रकवष्ट र्स अन्तिात 
िररन्छ । 

√ √ √ 

६११२२०० 

सवारी साधन बाहेकका 
अन्र् मेगसनरी र 
उपकरणहरु 

र्स अन्तिात सवारी र्ातार्ातका उपकरणहरू बाहेक 
अन्र् उपकरण तथामेजशनरी अजारसवै पदाछन । 
र्ोजशर्ाकले एकककृत कववरण ददन ेिएकोले र्समा प्रकवष्ट 
िनुापदैन । 

√ √ √ 

६११२२११ 
सचुना, कम्प्र्टुर तथा 
दरुसंचार उपकरण 

र्स अन्ििात रेगडर्ो, टेगलगिजन, गिगडर्ो, दरुसंचार संि 
सम्वजन्धतमेजशनरी उपकरणहरूर्स उपजशर्ाकमाप्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६११२२२० 
अन्र् मेशीनरी तथा 
उपकरण 

अन्र् मेशीनरी उपकरणमा प्रकवष्ट निएका र्समा 
अन्तिात राजखन्छ ।र्ोउपजशर्ाकले एकककृत कववरण 
ददने िएकोले र्समा प्रकवष्ट िनुापदैन । 

√ √ √ 

६११२२२१ कार्ाालर् उपकरणहरु 
कार्ाालर् प्रर्ोजनको लािी प्रर्ोि हनुे उपकरणहरूमा 
र्समा प्रकवष्टिररन्छ। 

√ √ √ 

६११२२२२ कम्प्र्टुर उपकरणहरु 
कार्ाालर् प्रर्ोजनको लािी प्रर्ोि हनुे कम्प्र्टुरहरू र्स 
उपजशर्ाकमाप्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६११२२२३ गबद्यतुीर् उपकरण 
कार्ाालर् प्रर्ोजनको लािी प्रर्ोि हनुे कवधतुीर् 
उपकरणहरूमा र्सउपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६११२२२४ संचार उपकरण संचार सि सम्वजन्धत उपकरण र्समा प्रकवष्ट िररन्छ। √ √ √ 
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६११२२२६ सांिीगतक उपकरण सांगितीक उपकरणहरू र्समा प्रकवष्ट िररन्छ। √ √ √ 

६११२२२७ मेगडकल उपकरण मेगडकल उपकरणहरू र्समा प्रकवष्ट िररन्छ। √ √ √ 

६११२२२८ खेलकुदका उपकरण खेलकुद उपकरणहरू र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। √ √ √ 

६११२२२९ जचर(पेजन्टंग्स), जचरहरू र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। √ √ √ 

६११२२३० पसु्तक, पगरका आदद पसु्तक, पगरकाहरूको र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। √ √ √ 

६११२२३१ प्रर्ोिशालाउपकरण 
प्रर्ोिशालाका उपकरणहरू र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६११२२३२ 
औधोगिक तथा उत्पादनका 
उपकरणहरु 

औधोगिक तथा उत्पादनका उपकरणहरू र्स 
उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६११२२३३ 
गनमााण सम्बजन्ध 
उपकरणहरु 

गनमााण सम्बजन्ध उपकरणहरू र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६११२२३४ प्रशारण उपकरणहरु 
प्रशारण सम्बजन्ध उपकरणहरू र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६११२२३५ 
सरुक्षा सम्बजन्ध 
उपकरणहरु 

सैगनक हातहगतर्ार बाहेक अन्र् सरुक्षा सम्बजन्ध उपकरण 
र्स उपजशर्ाकमाप्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६११२२३६ 
कृकर् र दगु्ध उत्पादन 
सम्बजन्ध उपकरणहरु 

कृकर् र दगु्ध उत्पादन सम्बजन्ध उपकरणहरू र्स 
उपजशर्ाकमा प्रकवष्टिररन्छ। 

√ √ √ 

६११२२३७ अजग्न रक्षक उपकरणहरु 
अजग्न रक्षक उपकरणहरू र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६११२३११ िगनाचर िगनाचरहरूको प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६११३१०० उत्पाददतजैकवक साधन 

र्स अन्तिात पटक पटक बस्त ुउत्पादनमा प्रर्ोि हनुे 
जनावरजन्र्सम्पगततथा रूख,बाली, तथा कवरूवाबाटप्राि 
हनुे सम्पगतहरू पदाछन ।र्स्ता सम्पगतको प्राकृगतक बदृी, 
पनु उत्पादनसंस्थाको प्रत्र्क्ष गनर्न्रण, जजम्मेवारी तथा 
व्र्वस्थापन रहन्छ । र्समा प्रकवष्टिरीदैन। 

√ √ √ 

६११३१११ पशधुन 

पटक पटक बस्त ुउत्पादनमा प्रर्ोि हनुे जनावरजन्र् 
सम्पगत र्स अन्तिातप्रकवष्ट िररन्छ ।जस्तै Breeding 
stocks, दगु्धजन्र् िाइवस्त,ु उन उत्पादनमाप्रर्ोि हनु े
िेडा वा अन्र् िाइवस्त,ु र्ातार्ातको साधनमा प्रर्ोि हनु े
िाइबस्त,ु दैडवा अन्र् मनोरञ्जनमा प्रर्ोि हनुे जनावर। 

√ √ √ 

६११३१२१ रुख, वाली तथा गबरुवा 

पटक पटक उत्पादनमा प्रर्ोि हनु ेरूख, बाली तथा 
कवरूवाजन्र् सम्पगत र्सअन्तिात प्रकवष्ट िररन्छ ।जस्त 
स्र्ाउ, सनु्तला उत्पादन हनु ेरूख, कािको रूपमाप्रर्ोि 
हनुे रूख आदी। 

√ √ √ 

६११३२०० 
बौकिक सम्पजत्त 
सम्बजन्धउत्पादनहरु 

खोज, अनसुन्धान, कवकासबाट आजजात सम्पगतहरूको 
प्रकवष्ट िररन्छ।र्समा प्रकवष्ट िरीदैन। 

√ √ √ 
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६११३२११ अनशुन्धान र कवकास 
अनसुन्धान र कवकास संि सम्बजन्धत सम्पगतहरू र्स 
उपजशर्ाकमा प्रकवष्टिररन्छ। 

√ √ √ 

६११३२२१ 
खानीको खोज तथा 
मलु्र्ांकन 

खानीको खोज तथा मलु्र्ांकनहरूको र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६११३४०० 
कम्प्र्टुर सफ्टवेर्र तथा 
डाटावेस 

कम्प्र्टुर सफ्टवेर्र तथा डाटावेसहरूको एकककृत कववरण 
देजखन्छ। र्सजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररदैन। 

√ √ √ 

६११३४११ कम्प्र्टुर सफ्टवेर्र 

कम्प्र्टुर प्रोिाम,प्रोिाम कववरणहरू तथा अन्र् सामाग्रीहरू 
जनुसफ्टवेर्रको लािी अवाश्र्क छ, र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६११३४१२ डाटावेस डाटावेसको र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। √ √ √ 

६११३४१३ 
मनोरंजन,पसु्तकालर् र 
कलात्मक बस्त(ुorginals) 

मनोरञ्जन,पसु्ताकालर्,र कलात्मक बस्तहुरूको प्रकवष्ट 
र्समा िररन्छ। 

√ √ √ 

६११३४१४ अन्र्बौकिकसम्पजत्त 
अन्र् बौददक सम्पगतहरूको प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाकमा 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६११४००० 
र्िु सामग्री प्रणाली / 
हातहगतर्ार प्रणालीहरु 

सैगनक हातहगतर्ार, र्दु् सामाग्री,सवारी साधन जस्तै 
टंर्ाक, सैगनककवमान,गमसाइल जस्ता सम्पगत र्स 
जशर्ाकमा एकककृत िररन्छ। 

√ √ √ 

६११४१११ 
र्िु सामग्री प्रणाली /्
हातहगतर्ार प्रणालीहरु 

सैगनक हातहगतर्ार, र्दु् सामाग्री,सवारी साधन जस्तै 
टंर्ाक, सैगनककवमान,गमसाइल जस्ता सम्पगत र्स 
उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६११५००० अन्र् संरचनाहरु 

िवन िन्दा बाहेकका अन्र् संरचनाहरू जस्तै 
राजमािा,पलु,खानेपानी संरचना आदी र्स 
जशर्ाकमा एकककृत कववरणदेजखन्छ। र्ो 
जशर्ाकमा प्रकवष्ट िनुापदैन । 

√ √ √ 

६११५१११ राजमािा ,सडक आदद 
राकष्ट्रर् राजमािा, क्षेगरर् सडक तथा अन्र् सडकहरूको 
प्रकवष्टर्समा िररन्छ । 

√ √ √ 

६११५२११ एर्र किल्ड धावन मािा एर्रपोटाको धावन मािा र्समा प्रकवष्ट र्समा िररन्छ। √ √ √ 

६११५३११ कवधतु संरचना 
कवधतु संरचना सम्वजन्ध सम्पगतहरु र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६११५४११ 
हवोर,बााँध र अन्र् जल 
संरचनाहरु 

हावार, बाध र अन्र् जल संरचनाहरूको प्रकवष्ट र्स 
उपजशर्ाकमा िररन्छ। 

√ √ √ 
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६११५५११ गसंचाइ संरचना  
गसंचाइ तथा अन्र् जलसंरचनाहरूको प्रकवष्ट र्स 
उपजशर्ाकमा िररन्छ। 

√ √ √ 

६११५६११ खानेपानी संरचना गनमााण 
खानेपानी प्रर्ोजनाका संरचनाहरू, पम्पीङ स्टेशनको प्रकवष्ट 
र्सउपजशर्ाकमा िररन्छ। 

√ √ √ 

६११५७११ बन तथा वातावरण संरक्षण 
बन तथा वातावरण सरक्षण सम्वजन्ध सम्पगतको प्रकवष्ट 
र्सउपजशर्ाकमा िररन्छ। 

√ √ √ 

६११५८११ सरसिाइ संरचना गनमााण 
सरसिाइ प्रर्ोजनका सरचनाहरु ढल प्रशोधनशालाको 
प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाकमा िररन्छ। 

√ √ √ 

६११५९११ अन्र् सावाजगनक सम्पजत्त 
अन्र् सावाजगनक गनमााण सम्वजन्ध सम्पजत्तको प्रकवष्ट र्स 
उपजशर्ाकमा िररन्छ। 

√ √ √ 

६१२००० जिडेा सामानहरु 

चाल ुअवगध वा कवितमा बस्त ुतथा सेवाहरूबाट उत्पादीत 
बस्त ु,गबक्रीका लािी राखीएको वा अन्र् प्रर्ोजनका 
लािी रहेका बस्तहुरू र्समा एकककृतकववरण देजखन्छ 
।र्ो जशर्ाकमा प्रकवष्ट िररदैन। 

√ √ √ 

६१२२१११ 
मालसामान/्कच्चा पदाथा 
र आपतुीहरु 

कुनै गनकार्ले उत्पादन प्रकक्रर्ामा कच्चा पदााथको रूपमा 
प्रर्ोििना मौज्दात राखेको मालसामन र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िररन्छ। जस्तै कार्ाालर्सामान, इन्धन, 

√ √ √ 

६१२२२११ 
उत्पादनरत बस्तहुरु 
(work in progress) 

उत्पादन प्रकक्रर्ामारहेकोर अको गनकार्लाइ हस्तान्तरण 
र्ोग्र् िैनसकेको मालसामान र्समा प्रकवष्ट 
िररन्छ।बारम्वर वा गनरन्तररूपमा एक बर्ा िन्दा बकढ 
प्रर्ोि हनुे सम्पगतहरू र्सउपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६१२२३११ 

अजन्तम 
उत्पादनहरु(finished 

products) 

उत्पादन प्रकक्रर्ा सम्पन्न िै उत्पादनकतााको मैज्दातमा 
राजखएकोबस्तहुरू र्स अन्तिात प्रकवष्ट िनुापदाछ। 

√ √ √ 

६१२२४११ 
पनु:गबक्रीमा राजखएका 
समानहरु 

थप उत्त्पादन प्रकक्रर्ा निरी बस्त ुकवकक्र वा हस्तान्तरण 
िनेउद्श्र्ले तर्ार िररएको मालसामन र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६१२२५११ सैगनक जिेडा सामानहरु 

सैगनक हातहगतर्ारमा एकपटक मार प्रर्ोिमा आउन े
मालसामन जस्तैगमसाइल, रकेट, बम्व र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६१३०००० बहमूुल्र् बस्तहुरु 

र्स अन्तिात त्र्स्ता बहमुलु्र् बस्तहुरू पदाछन जसको 
प्रर्ोि उत्पादनवा उपिोिको लािी िररदैन तर 
िकवष्र्मार्सको बास्तकवक मलु्र् बढ्ने अनमुान िररन्छ । 
र्स अन्तिात उत्पादनप्रकक्रर्माप्रर्ोि नहनुे िैरकवगतर् सनु, 
मलु्र्बान धात,ु स्टोन , पने्टीङ, परुाना िरिहना जस्ता 
मालसामनर्समा एकककृत िररन्छ । र्ो जशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररदैन। 

√ √ √ 
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६१३११११ बहमूुल्र् बस्तहुरु 

र्स अन्तिात त्र्स्ता बहमुलु्र् बस्तहुरू पदाछन जसको 
प्रर्ोि उत्पादनवा उपिोिको लािी िररदैन तर 
िकवष्र्मार्सको बास्तकवक मलु्र् बढ्ने अनमुान िररन्छ। 
र्स अन्तिात उत्पादनप्रकक्रर्माप्रर्ोि नहनुे िैरकवगतर् सनु, 
मलु्र्बान धात,ु स्टोन , पेन्टीङ, परुाना िरिहना जस्ता 
मालसामनको प्रकवष्ट र्सउपजशर्ाकमा िररन्छ । 

√ √ √ 

६१४०००० अनतु्पाददत सम्पजत्तहरु 
र्स अन्तिात प्राकृगतक स्रोत साधनहरूको कववरण 
एकककृत हनु्छ। 

√ √ √ 

६१४११११ जगमन खलुा जगमन हरूको प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६१४२१११ 
खगनज र ऊजाा सम्बजन्ध 
श्रोतहरु 

जगमन गिर रहेका खगनज तथा उजाा सम्वजन्ध सम्पतीहरू 
जनु कवधमानप्रकवधी तथा मलु्र्मा उत्खनन िना सम्िाव 
देजखन्छ ,र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६१४३००० 
प्राकृगतक रुपमा प्राि/ 
रहेका अन्र् सम्पजत्तहरु 

प्राकृगतक रूपमा प्राि सम्पतीहरूमा र्स अन्तिात 
एकीकृत कववरणदेखीन्छ। र्स जशर्ाकमा प्रकवष्ट िनुापदैन 
। 

√ √ √ 

६१४३१११ 
उत्पादन निररएका जैकवक 
श्रोतहरु 

एक पटक वा पटक पटक उत्पादन ददन ेपशपंुक्षी, बस्त,ु 
बनस्पती, माछाजस्ता प्राकृगतक रूपमा रहेका बस्तहुरू 
जसमा स्वागमत्व अगधकार गनकहत हनु्छ तरप्राकृगतक बदृद्द 
तथा पनु उत्पादन कुन ैगनकार्को प्रत्र्क्ष गनर्न्रण, 
जजम्मेवारीतथा व्र्वस्थापनमा हदैुन, र्स्ता बस्तहुरूको 
प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाकमा िररन्छ। 

√ √ √ 

६१४३२११ जलश्रोत 
जगमन गिर वा सतहमा रहेका अगथाक मलु्र् िएका 
मापनर्ोग्र् पानीको र्सउपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६१४३३०० अन्र् प्राकृगतक श्रोतहरु 
अन्र् प्राकृगतक श्रोतहरू र्स अन्तिात पदाछन। र्स 
जशर्ाकमा प्रकवष्ट िनुापदैन । 

√ √ √ 

६१४३३११ रेगडर्ो क्षेर 
कवधगुतर् प्रशारण क्षेर, रेगडर्ो कफ्र्वेन्सी जस्ता र्समा 
प्रकवष्टिनुापरादछ । 

√ √ √ 

६१४३३२१ 

अन्र्र बिोकरण 
निररएका प्राकृगतक 
श्रोतहरु 

अन्र् कुनै जशर्ाकमा वगिाकरण निएका देख्न सककने 
प्राकृगतक बस्तहुरूर्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६१४४००० 

उत्पादन निररएका 
अदृश्र्(intangible) 

सम्पजत्तहरु 

काननुी वा लेखा प्रणालीबाट शृ्रजजत अदृश्र् सम्पतीहरू 
र्स जशर्ाकमापदाछ। 

√ √ √ 

६१४४१०० 
सम्झौता,िाडा(lease) र 
लाइसेन्स 

कुनै सम्पजत्त प्रर्ोि िरेबापत वा सेवाको व्र्वस्था बापत 
अको पक्षलेगनजित रकम गतनुापने काननुी दाकर्त्व िएका 
सम्त्झौता, िाडातथा लाइसेन्सहरू र्समा एकककृत हनु्छ 
।र्सजशर्ाकमा प्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६१४४१११ 
बजारर्ोग्र् संचालनित 
िाडाहरु 

कुनै जस्थर सम्पजत्तकोिाडाबाट रकम प्राि िएमा र्स 
जशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 
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६१४४२११ 
प्राकृगतक श्रोत उपर्ोि िने 
अनमुगतपर 

प्राकृगतक स्रोतको िाडाबाट प्राि हनुे सम्पगतहरू र्स 
उपजशर्ाकमाप्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६१४४३११ 
गबशेर् कार्ा िने 
अनमुगतपरहरु 

कवशेर् कार्ा िना पाइएका अनमुगतपरहरू जसबाट मेदरक 
प्रागििना एकागधकार प्राि हनु्छ, र्स्ता सम्पगतहरू र्स 
उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६१४४४११ 
िकवष्र्मा प्रािहनु ेबस्त ुर 
सेवाहरुको गबशेर् स्वागमत्व 

िकवष्र्मा कुन ैबस्त ुवा सेवा प्राि िने िरी खररद 
िररएकासम्पगतहरू र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६१४४५११ 

तर्ागत र बाजणज्र् 
सम्पगतहरु (godwill and 

marketing assets) 

तवागत र बाजणज्र् सम्पगतहरू र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ । 

√ √ √ 

६२००००० कवत्तीर् सम्पजत्तहरु 
कवगतर् सम्पजत्तहरूको एकककृत कववरण र्स अन्तिात 
देजखन्छ। र्ो जशर्ाकमाप्रकवष्ट िररदैन। 

√ √ √ 

६२१०००० आन्तररक 
आन्तररक कवगतर् सम्पजत्तहरूको र्समा एकीकृत कववरण 
तर्ार हनु्छ। र्समाप्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२१२००० निद र बैंक मौज्दात 
निद तथा बैक मौज्दातको कववरण र्स अन्तिात पदाछ 
।र्स जशर्ाकमा प्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२१२१११ मरुा 
नेपाल राष्ट्र बैकदारा गनश्काशन िररएको नोट तथा 
गसक्काहरू र्सउपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६२१२२११ गनक्षेप 
हस्तान्तरण र्ोग्र् गनक्षेपको र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ । 

√ √ √ 

६२१३००० कजाा सम्बजन्ध सरुक्षणहरु 

कजाा सम्वन्धी सरुक्षणहरू जस्तै कवल्स,बन्ड, गडबेन्चर र्स 
उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ।र्स जशर्ाकमा प्रकवट 
िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२१३१११ कजाा सम्बजन्ध सरुक्षणहरु 
कजाा सम्वन्धी सरुक्षणहरू जस्तै कवल्स,बन्ड, गडबेन्चर 
र्सउपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६२१४००० ऋण 

ओिरराफ्रट, मोरिजे लोन,टे्रड के्रगडट एण्ड एडिान्स 
िाइनाजन्सर्लगलज,ररपो र्स अन्तिात प्रकवष्ट िररन्छ। र्स 
जशर्ाकमा प्रकवट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२१४१११ 
अन्र् सरकारलाइ ऋण 
लिानी 

आन्तररक रूपमा अन्र् सरकारलाई प्रदान िररएको ऋण 
र्समा प्रकवष्टिररन्छ। 

√ √ √ 

६२१४२११ 
सावाजगनक सस्थानमा ऋण 
लिानी 

आन्तररक रूपमा सावाजगनक संस्थानहरूलाई प्रदान 
िररएको ऋण र्समाप्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६२१४३११ 
अन्र् सस्थानमा ऋण 
लिानी 

मागथ उल्लेख िए बाहेकका अन्र् ऋण लिानी र्समा 
प्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६२१५००० 
इ्र्टुी तथा इन्िेस्टमेन्ट 
िन्ड शेर्रहरु 

इ्र्टुीतथा इन्िेस्टमेन्ट िन्ड शेर्रहरु र्स अन्तिात 
पदाछन । र्स जशर्ाकमा प्रकवष्टिनुापदैन। 

√ √ √ 

६२१५१११ ई्रू्कट इ्र्टुी शेर्रको प्रकवष्टर्स उपजशर्ाकमा िररन्छ । √ √ √ 
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६२१५२११ 
लिानी कोर् शेर्र वा 
इकाइ 

सामहुीक लिानी कोर्का शेर्र तथा इकाइहरू र्समा 
प्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६२१६००० 
बीमा , गनवतृिरण, सरुक्षण 
र्ोजनाहरु 

िैर जीवन कवमा कोर्, जीवन कवमा ,एन्र्टुी, गनवगृतिरण 
कोर्, सरुणणर्ोजनाहरू र्समा प्रकवष्ट िररन्छ।र्स 
जशर्ाकमा प्रकवट िनुापदैन । 

√ √ √ 

६२१६१११ 
गनजीवन बीमा संजचगत 
(technical reserves) 

िैर जीवन कवमाशलु्कको पवुा िकु्तानी रकम, िैरजीवन 
कवमाको कोर् र्सउपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६२१६२११ 
जीवन बीमा र एन्र्टुी 
इनटाईटलमेन्ट 

दावीर्ोग्र् जीवन कवमा तथा एन्र्टुीइनटाइटेलमेन्ट र्स 
उपजशर्ाकमाप्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६२१६३११ गनबगृतिरण अगधकार 
गनवृगतिरण प्रर्ोजनको कोर् र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ । 

√ √ √ 

६२१६४११ पेन्सन िण्डमागथको दाबी 
आफ्नैकमाचारीको गनवृगतिरण प्रर्ोजनकोलािीतेस्रो पक्ष 
संि िररएको सम्झौता बमोजजमका कोर् र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६२१६५११ 
सरुक्षण र्ोजनाबाट प्राि 
हनुे सगुबधाहरु(calls)  

कवगिन्न ककसीमका स्कीमहरूको प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाकमा 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६२१७००० 
िाइनानगसर्ल डेररिेकटिस 
तथा इम्प्लाइ स्टक अप्सन 

िाइनानगसर्लडेररिेकटिस तथा इम्प्लाइ स्टक अप्सन र्स 
अन्तिात पदाछन ।र्स जशर्ाकमा प्रकवष्टिनुापदैन । 

√ √ √ 

६२१७१११ िाइनानगसर्ल डेररिेकटिस 

व्र्ाजदर जोखीम, कवगनमर् दर जोखीम,इ्र्टुी तथा 
कमोडीटी माकेट जोखीमजस्ता कवगतर् उपकरण र्स 
उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६२१७२११ इम्प्लाइ स्टक अप्सन 
इप्लाइ स्टक अप्टनको प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाकमा िररन्छ 
। 

√ √ √ 

६२१८००० अन्र् प्रागि हनुे खाताहरु 
अन्र् प्रािी हनुे खाताहरू र्समा कववरण देखीन्छ। र्स 
जशर्ाकमाप्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२१८१११ 
उधारो गबकक्र तथा अगग्रम 
िकु्तानी 

उधारो कवक्री तथा अगग्रम िकु्तानीहरू र्समा प्रकवष्ट िनुा 
पदाछ। 

√ √ √ 

६२१८२११ प्रागिर्ोग्र् गबगबध खाताहरु 

प्राि िना बाकी कर, लािांश, शेर्र कवकक्र िएको तर 
प्राि िैनसकेको रकम , प्राि िना बाकी िाडा, ज्र्ाला 
जस्ता र्समा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२०००० बाह्य 
बाह्रर् कवगतर् सम्पजत्तहरूको र्समा एकीकृत कववरण 
तर्ार हनु्छ। र्सजशर्ाकमा प्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२२१००० 

सरकारी गनकार्को 
स्वगमत्व वा नपेाल राष्ट्र 
बैंकमा रहेको सून तथा 
एसडीआर 

नेपाल राष्ट बैकमा संजचत सम्पगतको रूपमा राजखएको सनु 
तथा IMF को अन्तराकष्ट्रर् संजचत सम्पगतमा राजखएको 
सम्पजत्त र्स अन्तिात पदाछन।र्स जशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िनुापदैन । 

√ √ √ 
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६२२११११ 

सरकारीगनकार्को स्वगमत्व 
वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा 
रहेको सून 

नेपाल राष्ट्र बैकमा संजचत सम्पगतको रूपमा राजखएको सनु 
र्स अन्तिातप्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२१२११ एसडीआर 
IMF मा अन्तराकष्ट्रर् संजचत सम्पजत्तमा राजखएको 
एसडीआर र्स अन्तिात प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२२००० निद र बैंक मौज्दात 
निद तथा बैक मौज्दातको कववरण र्स अन्तिात पदाछ 
।र्स जशर्ाकमाप्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२२२१११ मरुा नेपाल राष्ट्र बैकदारा गनश्काशन िररएको नोट तथा 
गसक्काहरू र्समाप्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२२२११ गनक्षेप 
हस्तान्तरण र्ोग्र् गनक्षेपको र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२३१११ कजाा सम्बजन्ध सरुक्षणहरु 
कजाा सम्वन्धी सरुक्षणहरू जस्तै कवल्स,बन्ड, गडबेन्चर 
र्सउपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६२२४००० ऋण 

ओिरराफ्रट, मोरिजे लोन,टे्रड के्रगडट एण्ड एडिान्स 
िाइनाजन्सर्लगलज,ररपो र्स अन्तिात प्रकवष्ट िररन्छ । 
र्स जशर्ाकमाप्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२१४१११ 
अन्र् सरकारलाइ ऋण 
लिानी 

आन्तररक रूपमा अन्र् सरकारलाई प्रदान िररएको ऋण 
र्समा प्रकवष्टिररन्छ। 

√ √ √ 

६२१४२११ 
सावाजगनक सस्थानमा ऋण 
लिानी 

आन्तररक रूपमा सावाजगनक संस्थानहरूलाई प्रदान 
िररएको ऋण र्समाप्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६२१४३११ 
अन्र् सस्थानमा ऋण 
लिानी 

मागथ उल्लेख िए बाहेकका अन्र् ऋण लिानी र्समा 
प्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६२२५००० 
इ्र्टुी तथा इन्िेस्टमेन्ट 
िन्ड शेर्रहरु 

इ्र्टुी तथा इन्िेस्टमेन्ट िन्ड शेर्रहरुर्स अन्तिात 
पदाछन ।र्समा प्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२२५१११ ई्रू्कट इ्र्टुी शेर्रको प्रकवष्टर्समा िररन्छ। √ √ √ 

६२२५२११ 
लिानी शेर्र कोर् वा 
इकाइ 

सामहुीक लिानी कोर्का शेर्र तथा इकाइहरू र्सम 
उपजशर्ाकमा प्रकवष्टिररन्छ । 

√ √ √ 

६२२६००० 
बीमा , गनवतृिरण, सरुक्षण 
र्ोजनाहरु 

िैर जीवन कवमा कोर्, जीवन कवमा ,एन्र्टुी, गनवगृतिरण 
कोर्, सरुक्षणर्ोजनाहरू र्समा पदाछ। र्स 
जशर्ाकमाप्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२२६१११ 

गनजीवन बीमा 
संजचगत(technical 

reserves) 

िैर जीवन कवमाशलु्कको पवुा िकु्तानी रकम, िैरजीवन 
कवमाको कोर् र्सउपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२६२११ 
जीवन बीमा र एन्र्टुी 
इनटाईटलमेन्ट 

दावीर्ोग्र् जीवन कवमा तथा एन्र्टुी इनटाइटेलमने्ट र्स 
उपजशर्ाकमाप्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२६३११ गनबगृतिरण अगधकार 
गनवृगतिरण प्रर्ोजनको कोर् र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 
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६२२६४११ पेन्सन िण्डमागथको दाबी 
आफ्नैकमाचारीको गनवृगतिरण प्रर्ोजनकोलािीतेस्रो पक्ष 
संि िररएको सम्झैता बमोजजमका कोर् र्समा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२६५११ 
सरुक्षण र्ोजनाबाट प्राि 
हनुे सगुबधाहरु(calls)  

कवगिन्न ककसीमका स्कीमहरू र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२७००० 
िाइनानगसर्ल डेररिेकटिस 
तथा इम्प्लाइ स्टक अप्सन 

िाइनानगसर्लडेररिेकटिस तथा इम्प्लाइ स्टक अप्सन र्स 
अन्तिात पदाछन। र्स जशर्ाकमाप्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२२७१११ िाइनानगसर्ल डेररिेकटिस 

व्र्ाजदर जोखीम, कवगनमर् दर जोखीम,इ्र्टुी तथा 
कमोडीटी माकेट जोखीमजस्ता कवगतर् उपकरण र्स 
उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२७२११ इम्प्लाइ स्टक अप्सन इप्लाइ स्टक अप्सनको प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६२२८००० अन्र् प्रागिखाताहरु 
अन्र् प्रािी हनुे खाताहरू र्समा कववरण देखीन्छ। र्स 
जशर्ाकमाप्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२२८१११ 
उधारो गबकक्र तथा अगग्रम 
िकु्तानी 

उधारो कवक्री तथा अगग्रम िकु्तानीहरू र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िनुापदाछ। 

√ √ √ 

६२२८२११ प्रागिर्ोग्र् गबगबध खाताहरु 

प्राि िना बाकी कर, लािांश, शेर्र कवकक्र िएको तर 
प्राि िैनसकेको रकम , प्राि िना बाकी िाडा, ज्र्ाला 
जस्ता र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्टिररन्छ। 

√ √ √ 

६३००००० दाकर्त्वहरू 
दाकर्त्व संि सम्बजन्धतर्सजशर्ाक अन्तिात पदाछ।र्समा 
प्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३१०००० अन्ताररक 
आन्तररक दाकर्त्व हरू र्स अन्तिात कववरण राख्नपुदाछ 
।र्समा प्रकवष्टिनुापदैन। 

√ √ √ 

६३१२००० मरुा र बैंक मौज्दात 
निद तथा बैक मौज्दातको कववरण र्स अन्तिात पदाछ 
।र्स जशर्ाकमाप्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३१२१११ मरुा 
नेपाल राष्ट्र बैकदारा गनश्काशन िररएको नोट तथा 
गसक्काहरू र्सउपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६३१२२११ गनक्षेप हस्तान्तरण र्ोग्र् गनक्षेपको र्समा प्रकवष्ट िररन्छ। √ √ √ 

६३१३००० कजाा सम्बजन्ध सरुक्षणहरु 
कजाा सम्वन्धी सरुक्षणहरू जस्तै कवल्स,बन्ड, गडबेन्चर र्स 
अन्तिात पदाछ ।र्स जशर्ाकमाप्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३१३१११ कजाा सम्बजन्ध सरुक्षणहरु 
कजाा सम्वन्धी सरुक्षणहरू जस्तै कवल्स,बन्ड, गडबेन्चर 
र्समाप्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६३१४००० ऋण 

ओिरराफ्रट, मोरिजे लोन,टे्रड के्रगडट एण्ड एडिान्स 
िाइनाजन्सर्लगलज,ररपो र्स अन्तिात पदाछ।र्स 
जशर्ाकमाप्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३१४१११ ऋणपरमािा त प्राि ऋण ऋणपरमािा त प्राि ऋण र्समाप्रकवष्ट िररन्छ । √ √ √ 

६३१४२११ 
अन्र्आन्तररक सरकारबाट 
प्राि ऋण 

अन्र्आन्तररक सरकारबाट प्राि ऋण र्समाप्रकवष्ट िररन्छ 
। 

√ √ √ 

६३१४३११ 
अन्र्संस्थाहरूबाट ऋण 
प्रागि 

अन्र्संस्थाहरूबाट ऋण प्रागि र्समाप्रकवष्ट िररन्छ । √ √ √ 
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६३१४४११ अगधकवकर्ा (Overdraft) अगधकवकर्ा (Overdraft) र्समाप्रकवष्ट िररन्छ । √ √ √ 

६३१५००० 
इ्र्टुीतथा इन्िेस्टमेन्ट 
िन्ड शेर्रहरु 

इ्र्टुीतथा इन्िेस्टमेन्ट िन्ड शेर्रहरुर्सजशर्ाकमा 
पदाछन। 

√ √ √ 

६३१५१११ ई्रू्कट इ्र्टुी शेर्रको प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६३१५२११ 
इन्िेस्टमेन्ट िन्ड शेर्रहरु 
तथा र्नुीट्स 

सामहुीक लिानी कोर्का शेर्र तथा इकाइहरू र्स 
उपजशर्ाकमा प्रकवष्टिररन्छ । 

√ √ √ 

६३१६००० 
बीमा , गनवतृिरण, सरुक्षण 
र्ोजनाहरु 

िैर जीवन कवमा कोर्, जीवन कवमा ,एन्र्टुी, गनवगृतिरण 
कोर्, सरुणणर्ोजनाहरू र्समा पदाछ। र्स जशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३१६१११ 
गनजीवन बीमा (technical 

reserves) 

िैर जीवन कवमाशलु्कको पवुा िकु्तानी रकम, िैरजीवन 
कवमाको कोर् र्सउपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६३१६२११ 
जीवन बीमा र एन्र्टुी 
इनटाईटलमेन्ट 

दावीर्ोग्र् जीवन कवमा तथा एन्र्टुी इनटाइटेलमने्ट र्स 
उपजशर्ाकमाप्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६३१६३११ 
जीवन बीमा र एन्र्टुी 
इनटाईटलमेन्ट 

गनवृगतिरण प्रर्ोजनको कोर् र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६३१६४११ पेन्सन िण्डमागथको दाबी 
आफ्नैकमाचारीको गनवृगतिरण प्रर्ोजनकोलािीतेस्रो पक्ष 
संि िररएको सम्झौता बमोजजमका कोर् र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६३१६५११ 
सरुक्षण र्ोजनाबाट प्राि 
हनुे सगुबधाहरु(calls)  

कवगिन्न ककसीमका स्कीमहरू र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६३१७००० 
िाइनानगसर्ल डेररिेकटिस 
तथा इम्प्लाइ स्टक अप्सन 

िाइनानगसर्लडेररिेकटिस तथा इम्प्लाइ स्टक अप्सन र्स 
अन्तिात पदाछन। र्स जशर्ाकमा प्रकवष्टिनुापदैन। 

√ √ √ 

६३१७१११ िाइनानगसर्ल डेररिेकटिस 

व्र्ाजदर जोखीम, कवगनमर् दर जोखीम,इ्र्टुी तथा 
कमोडीटी माकेट जोखीमजस्ता कवगतर् उपकरण र्स 
उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६३१७२११ इम्प्लाइ स्टक अप्सन इप्लाइ स्टक अप्सनको प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६३१८००० गतनुा पने अन्र् खाताहरु 
अन्र् प्रािी हनुे खाताहरू र्समा कववरण देखीन्छ ।र्स 
जशर्ाकमाप्रकवट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३१८१११ उधारो तथा अगग्रम िकु्तानी 
उधारो खररद तथा अगग्रम िकु्तानी गलएको रकम र्स 
उपजशर्ाकमा प्रकवष्टिनुा पदाछ। 

√ √ √ 

६३१८२११ 
गतनुा पने कवगिन्न अन्र् 
खाताहरु 

प्राि िैसकेको िकु्तानी िना बाकी कर, लािांश, शेर्र 
खररद िरीएकोतर िकु्रतानी बाकी रकम, गतनाबाकी िाडा, 
ज्र्ाला जस्ता र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्टिररन्छ। 

√ √ √ 
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६३२०००० बाह्य 
बाह्रर् दाकर्त्वहरू र्समा एकीकृत कववरण तर्ार हनु्छ। 
र्स जशर्ाकमा प्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३२१००० 

सरकारी गनकार्को 
स्वगमत्व वा नपेाल राष्ट्र 
बैंकमा रहेको सून तथा 
एसडीआर 

नेपाल राष्ट्र बैकमा संजचत सम्पजत्तको रूपमा राजखएको 
सनु तथा IMF को अन्तराकष्ट्रर् संजचतको रुपमा राजखएको 
एसडीआर र्स अन्तिात पदाछन।र्स जशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३२११११ 

सरकारी गनकार्को 
स्वगमत्व वा नेपाल राष्ट्र 
बैंकमा रहेको सून 

नेपाल राष्ट बैकमा संजचत सम्पजत्तको रूपमा राजखएको सनु 
र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६३२१२११ स्पेशल रइि राइट(SDR) 
IMF मा अन्तराकष्ट्रर् संजचतको रुपमा राजखएको एसडीआर 
र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 

६३२२००० मरुा र बैंक मौज्दात 
निद तथा बैक मौज्दातको कववरण र्स अन्तिात पदाछ 
।र्स जशर्ाकमाप्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३२२१११ मरुा 
नेपाल राष्ट्र बैकदारा गनश्काशन िररएको नोट तथा 
गसक्काहरू र्सउपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२२२११ हस्तान्तरणगनक्षेप 
हस्तान्तरण र्ोग्र् गनक्षेपको र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२२३११ अन्र् गनक्षेप 
अन्र् गनक्षेप जस्तै बचत , मदुती र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२३००० कजाा सम्बजन्ध सरुक्षणहरु 
कजाा सम्वन्धी सरुक्षणहरू जस्तै कवल्स,बन्ड, गडबेन्चर र्स 
अन्तिात पदाछ।र्स जशर्ाकमाप्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३२३१११ कजाा सम्बजन्ध सरुक्षणहरु 
कजाा सम्वन्धी सरुक्षणहरू जस्तै कवल्स,बन्ड, गडबेन्चर 
र्सजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२४००० ऋण 

ओिरराफ्रट, मोरिजे लोन,टे्रड के्रगडट एण्ड एडिान्स 
िाइनाजन्सर्लगलज,ररपो र्स अन्तिात पदाछ।र्स 
जशर्ाकमाप्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३२४१११ ऋण 

ओिरराफ्रट, मोरिेज लोन,टे्रड के्रगडट एण्ड एडिान्स 
िाइनाजन्सर्लगलज,ररपो र्स जशर्ाकमा अन्तिात प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२५००० 
इ्र्टुी तथा इन्िेस्टमेन्ट 
िन्ड शेर्रहरु 

इ्र्टुी तथा इन्िेस्टमेन्ट िन्ड शेर्रहरु र्सअन्तित 
पदाछ ।र्स जशर्ाकमा प्रकवट िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३२५१११ ई्रू्कट इ्र्टुी शेर्रको प्रकवष्टर्स उपजशर्ाकमा िररन्छ । √ √ √ 

६३२५२११ 
इन्िेस्टमेन्ट िन्ड शेर्रहरु 
तथा र्नुीट्स 

सामहुीक लिानी कोर्का शेर्र तथा इकाइहरू र्स 
उपजशर्ाकमा प्रकवष्टिररन्छ । 

√ √ √ 

६३२६००० 
बीमा , गनवतृिरण, सरुक्षण 
र्ोजनाहरु 

िैर जीवन कवमा कोर्, जीवन कवमा ,एन्र्टुी, गनवगृतिरण 
कोर्, सरुणणर्ोजनाहरू र्सअन्तिात प्रकवष्ट िररन्छ ।र्स 
जशर्ाकमा प्रकवष्ट िनुापदैन । 

√ √ √ 
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६३२६१११ 
गनजीवन बीमा (technical 

reserves) 

िैर जीवन कवमाशलु्कको पवुा िकु्तानी रकम, िैरजीवन 
कवमाको कोर् र्समाप्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२६२११ 
जीवन बीमा र एन्र्टुी 
इनटाईटलमेन्ट 

दावीर्ोग्र् जीवन कवमा तथा एन्र्टुी इनटाइटेलमने्ट र्स 
उपजशर्ाकमाप्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२६३११ गनबगृतिरण अगधकार 
गनवृगतिरण प्रर्ोजनको कोर् र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२६४११ पेन्सन िण्डमागथको दाबी 
आफ्नैकमाचारीको गनवृगतिरण प्रर्ोजनकोलािीतेस्रो पक्ष 
संि िररएको सम्झैता बमोजजमका कोर् र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२६५११ 
सरुक्षण र्ोजनाबाट प्राि 
हनुे सगुबधाहरु(calls)  

कवगिन्न ककसीमका स्कीमहरू र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२७००० 
िाइनानगसर्ल डेररिेकटिस 
तथा इम्प्लाइ स्टक अप्सन 

िाइनानगसर्लडेररिेकटिस तथा इम्प्लाइ स्टक अप्सन र्स 
अन्तिात पदाछन ।र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्टिनुापदैन। 

√ √ √ 

६३२७१११ िाइनानगसर्ल डेररिेकटिस 

व्र्ाजदर जोखीम, कवगनमर् दर जोखीम,इ्र्टुी तथा 
कमोडीटी माकेट जोखीमजस्ता कवगतर् उपकरण र्स 
उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२७२११ इम्प्लाइ स्टक अप्सन इप्लाइ स्टक अप्सनको प्रकवष्ट र्स उपजशर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६३२८००० िकु्तानी बाकी खाताहरू 
अन्र् िकु्तानी िनुापने खाताहरूको र्समा कववरण देखीन्छ 
।र्सउपजशर्ाकमा प्रकवष्ट िनुापदैन । 

√ √ √ 

६३२८१११ उधारो र अगग्रम िकु्तानी 
उधारो खररद तथा अगग्रम िकु्तानी गलएको रकम र्स 
उपजशर्ाकमा प्रकवष्टिनुा पदाछ। 

√ √ √ 

६३२८२११ 
गतनुा पने कवगिन्न अन्र् 
खाताहरु 

प्राि िैसकेको िकु्तानी िना बाकी कर, लािांश, शेर्र 
खररद िरीएकोतर िकु्रतानी बाकी रकम, गतनाबाकी िाडा, 
ज्र्ाला जस्ता र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्टिररन्छ। 

√ √ √ 
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खण्ड – तीन 

स्थानीर् तहको कार्म बजेट उपशीर्ाक 

अनदुानसंकेत 

(३ अकं) 

प्रदेश 
संकेत(२ 
अकं) 

प्रदेश 

स्थानीर् तहको नाम 
कार्म बजेट 

उपशीर्ाक नम्वर 

801 01 प्रदेशनं्१ ववराटनगरमहानगरपालिका 80101011 

801 01 प्रदेश्नं्१ इटहरीउप-महानगरपालिका 80101031 

801 01 प्रदेश्नं्१ धरानउप-महानगरपालिका 80101032 

801 01 प्रदेश्नं्१ फुङलिङनगरपालिका 80101101 

801 01 प्रदेश्नं्१ फफफदमनगरपालिका 80101102 

801 01 प्रदेश्नं्१ ईिामनगरपालिका 80101103 

801 01 प्रदेश्नं्१ देउमाईनगरपालिका 80101104 

801 01 प्रदेश्नं्१ माईनगरपालिका 80101105 

801 01 प्रदेश्नं्१ सूर्योदर्यनगरपालिका 80101106 

801 01 प्रदेश्नं्१ अर्ुमनधारानगरपालिका 80101107 

801 01 प्रदेश्नं्१ कन्काईनगरपालिका 80101108 

801 01 प्रदेश्नं्१ गौरादहनगरपालिका 80101109 

801 01 प्रदेश्नं्१ दमकनगरपालिका 80101110 

801 01 प्रदेश्नं्१ ववताममोडनगरपालिका 80101111 

801 01 प्रदेश्नं्१ भद्रपुरनगरपालिका 80101112 

801 01 प्रदेश्नं्१ मेचीनगरनगरपालिका 80101113 

801 01 प्रदेश्नं्१ लशवसताक्षीनगरपालिका 80101114 

801 01 प्रदेश्नं्१ खााँदवारीनगरपालिका 80101115 

801 01 प्रदेश्नं्१ चैनपुरनगरपालिका 80101116 

801 01 प्रदेश्नं्१ धममदेवीनगरपालिका 80101117 

801 01 प्रदेश्नं्१ पााँचखपननगरपालिका 80101118 

801 01 प्रदेश्नं्१ मादीनगरपालिका 80101119 

801 01 प्रदेश्नं्१ म्र्याङिुङनगरपालिका 80101120 
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801 01 प्रदेश्नं्१ िािीगुरााँसनगरपालिका 80101121 

801 01 प्रदेश्नं्१ भोर्पुरनगरपालिका 80101122 

801 01 प्रदेश्नं्१ षडानन्दनगरपालिका 80101123 

801 01 प्रदेश्नं्१ धनकुटानगरपालिका 80101124 

801 01 प्रदेश्नं्१ पाञ्िवासनगरपालिका 80101125 

801 01 प्रदेश्नं्१ महािक्ष्मीनगरपालिका 80101126 

801 01 प्रदेश्नं्१ इनरुवानगरपालिका 80101127 

801 01 प्रदेश्नं्१ दहुवीनगरपालिका 80101128 

801 01 प्रदेश्नं्१ बराहनगरपालिका 80101129 

801 01 प्रदेश्नं्१ रामधुनीनगरपालिका 80101130 

801 01 प्रदेश्नं्१ उिामबारीनगरपालिका 80101131 

801 01 प्रदेश्नं्१ पथरीशलनश्चरे्नगरपालिका 80101132 

801 01 प्रदेश्नं्१ बेिवारीनगरपालिका 80101133 

801 01 प्रदेश्नं्१ रंगेिीनगरपालिका 80101134 

801 01 प्रदेश्नं्१ रतुवामाईनगरपालिका 80101135 

801 01 प्रदेश्नं्१ िेटाङनगरपालिका 80101136 

801 01 प्रदेश्नं्१ सुनवषीनगरपालिका 80101137 

801 01 प्रदेश्नं्१ सुन्दरहरैचानगरपालिका 80101138 

801 01 प्रदेश्नं्१ सोिुदधुकुण्डनगरपालिका 80101139 

801 
01 

प्रदेश्नं्१ 
फदके्तिरुपाकोट्
मझुवागढीनगरपालिका 

80101140 

801 01 प्रदेश्नं्१ हिेसीतुवाचुङ्नगरपालिका 80101141 

801 01 प्रदेश्नं्१ कटारीनगरपालिका 80101142 

801 01 प्रदेश्नं्१ चौदण्डीगढीनगरपालिका 80101143 

801 01 प्रदेश्नं्१ विर्युगानगरपालिका 80101144 

801 01 प्रदेश्नं्१ बेिकानगरपालिका 80101145 

801 01 प्रदेश्नं्१ लसविचरणनगरपालिका 80101146 

801 01 प्रदेश्नं्१ आठराईविवेणी्गाउाँपालिका 80101301 

801 01 प्रदेश्नं्१ फक्ताङिुङगाउाँपालिका 80101302 
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801 01 प्रदेश्नं्१ लमक्वाखोिागाउाँपालिका 80101303 

801 01 प्रदेश्नं्१ मेररङदेनगाउाँपालिका 80101304 

801 01 प्रदेश्नं्१ मैवाखोिागाउाँपालिका 80101305 

801 01 प्रदेश्नं्१ पालथभरार्याङ्वरक्गाउाँपालिका 80101306 

801 01 प्रदेश्नं्१ लसफदङ्वागाउाँपालिका 80101307 

801 01 प्रदेश्नं्१ लसरीर्ङ्घागाउाँपालिका 80101308 

801 01 प्रदेश्नं्१ कुम्मार्यकगाउाँपालिका 80101309 

801 01 प्रदेश्नं्१ तुम्वेवागाउाँपालिका 80101310 

801 01 प्रदेश्नं्१ फािेिुङगाउाँपालिका 80101311 

801 01 प्रदेश्नं्१ फाल्गुनन्दगाउाँपालिका 80101312 

801 01 प्रदेश्नं्१ लमक्िार्ुङगाउाँपालिका 80101313 

801 01 प्रदेश्नं्१ र्याङवरकगाउाँपालिका 80101314 

801 01 प्रदेश्नं्१ फहलिहाङगाउाँपालिका 80101315 

801 01 प्रदेश्नं्१ चुिाचुिीगाउाँपालिका 80101316 

801 01 प्रदेश्नं्१ फाकफोकथमुगाउाँपालिका 80101317 

801 01 प्रदेश्नं्१ माईर्ोगमाईगाउाँपालिका 80101318 

801 01 प्रदेश्नं्१ माङसेबुङगाउाँपालिका 80101319 

801 01 प्रदेश्नं्१ रोङगाउाँपालिका 80101320 

801 01 प्रदेश्नं्१ सन्दकपुरगाउाँपालिका 80101321 

801 01 प्रदेश्नं्१ कचनकविगाउाँपालिका 80101322 

801 01 प्रदेश्नं्१ कमिगाउाँपालिका 80101323 

801 01 प्रदेश्नं्१ गौररगंर्गाउाँपालिका 80101324 

801 01 प्रदेश्नं्१ झापागाउाँपालिका 80101325 

801 01 प्रदेश्नं्१ बाह्रदशीगाउाँपालिका 80101326 

801 01 प्रदेश्नं्१ बुिशाञ्न्तगाउाँपालिका 80101327 

801 01 प्रदेश्नं्१ हञ्ल्दबारीगाउाँपालिका 80101328 

801 01 प्रदेश्नं्१ लचलचिागाउाँपालिका 80101329 

801 01 प्रदेश्नं्१ भोटखोिागाउाँपालिका 80101330 
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801 01 प्रदेश्नं्१ मकािुगाउाँपालिका 80101331 

801 01 प्रदेश्नं्१ सभापोखरीगाउाँपालिका 80101332 

801 01 प्रदेश्नं्१ लसिीचोङगाउाँपालिका 80101333 

801 01 प्रदेश्नं्१ आठराईगाउाँपालिका 80101334 

801 01 प्रदेश्नं्१ छथरगाउाँपालिका 80101335 

801 01 प्रदेश्नं्१ फेदापगाउाँपालिका 80101336 

801 01 प्रदेश्नं्१ मेन्छर्यार्येमगाउाँपालिका 80101337 

801 01 प्रदेश्नं्१ अरुणगाउाँपालिका 80101338 

801 01 प्रदेश्नं्१ आमचोकगाउाँपालिका 80101339 

801 01 प्रदेश्नं्१ टर्याम्केमैर्युङगाउाँपालिका 80101340 

801 01 प्रदेश्नं्१ पौवादङु्मागाउाँपालिका 80101341 

801 01 प्रदेश्नं्१ रामप्रसादराई्गाउाँपालिका 80101342 

801 01 प्रदेश्नं्१ साल्पालसलिछोगाउाँपालिका 80101343 

801 01 प्रदेश्नं्१ हतुवागढीगाउाँपालिका 80101344 

801 01 प्रदेश्नं्१ शफहदभूलमगाउाँपालिका 80101345 

801 01 प्रदेश्नं्१ चौवबसेगाउाँपालिका 80101346 

801 01 प्रदेश्नं्१ छथरर्ोरपाटी्गाउाँपालिका 80101347 

801 01 प्रदेश्नं्१ सााँगुरीगढीगाउाँपालिका 80101348 

801 01 प्रदेश्नं्१ कोशीगाउाँपालिका 80101349 

801 01 प्रदेश्नं्१ गढीगाउाँपालिका 80101350 

801 01 प्रदेश्नं्१ देवानगचर्गाउाँपालिका 80101351 

801 01 प्रदेश्नं्१ बर्ुमगाउाँपालिका 80101352 

801 01 प्रदेश्नं्१ भोक्राहागाउाँपालिका 80101353 

801 01 प्रदेश्नं्१ हररनगरगाउाँपालिका 80101354 

801 01 प्रदेश्नं्१ कटहरीगाउाँपालिका 80101355 

801 01 प्रदेश्नं्१ कानेपोखरीगाउाँपालिका 80101356 

801 01 प्रदेश्नं्१ केराबारीगाउाँपालिका 80101357 

801 01 प्रदेश्नं्१ ग्रामथानगाउाँपालिका 80101358 
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801 01 प्रदेश्नं्१ र्हदागाउाँपालिका 80101359 

801 01 प्रदेश्नं्१ धनपािथानगाउाँपालिका 80101360 

801 01 प्रदेश्नं्१ बुढीगंगागाउाँपालिका 80101361 

801 01 प्रदेश्नं्१ लमक्िार्ुङगाउाँपालिका 80101362 

801 01 प्रदेश्नं्१ खुम्वुपासाङल्हामु्गाउाँपालिका 80101363 

801 01 प्रदेश्नं्१ दधुकोशीगाउाँपालिका 80101364 

801 01 प्रदेश्नं्१ थुिुङदधुकोशी्गाउाँपालिका 80101365 

801 01 प्रदेश्नं्१ नेचासल्र्यानगाउाँपालिका 80101366 

801 01 प्रदेश्नं्१ महाकुिुङगाउाँपालिका 80101367 

801 01 प्रदेश्नं्१ लिखुवपकेगाउाँपालिका 80101368 

801 01 प्रदेश्नं्१ सोपाङगाउाँपालिका 80101369 

801 01 प्रदेश्नं्१ ऐसेिुखकम गाउाँपालिका 80101370 

801 01 प्रदेश्नं्१ केवपिासगढीगाउाँपालिका 80101371 

801 01 प्रदेश्नं्१ खोटेहाङगाउाँपालिका 80101372 

801 01 प्रदेश्नं्१ र्न्तेढंुगागाउाँपालिका 80101373 

801 01 प्रदेश्नं्१ फदप्रुङचुइचुम्मा्गाउाँपालिका 80101374 

801 01 प्रदेश्नं्१ रावा्वेसीगाउाँपालिका 80101375 

801 01 प्रदेश्नं्१ वराहपोखरीगाउाँपालिका 80101376 

801 01 प्रदेश्नं्१ साकेिागाउाँपालिका 80101377 

801 01 प्रदेश्नं्१ उदर्यपुरगढीगाउाँपालिका 80101378 

801 01 प्रदेश्नं्१ ताप्िीगाउाँपालिका 80101379 

801 01 प्रदेश्नं्१ रौताहामाईगाउाँपालिका 80101380 

801 01 प्रदेश्नं्१ लिम्चुङबुङगाउाँपालिका 80101381 

801 01 प्रदेश्नं्१ ञ्खर्ीदेम्वागाउाँपालिका 80101382 

801 01 प्रदेश्नं्१ चम्पादेवीगाउाँपालिका 80101383 

801 01 प्रदेश्नं्१ लचशंखुगढीगाउाँपालिका 80101384 

801 01 प्रदेश्नं्१ मानेभचर्याङगाउाँपालिका 80101385 

801 01 प्रदेश्नं्१ मोिुङगाउाँपालिका 80101386 
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801 01 प्रदेश्नं्१ लिखुगाउाँपालिका 80101387 

801 01 प्रदेश्नं्१ सुनकोशीगाउाँपालिका 80101388 

801 01 प्रदेश्नं्१ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, ताप्िेर्ुङ्ग 80101801 

801 01 प्रदेश्नं्१ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, पााँचथर 80101802 

801 01 प्रदेश्नं्१ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, इिाम 80101803 

801 01 प्रदेश्नं्१ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, सखंुवासभा 80101804 

801 01 प्रदेश्नं्१ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, तेह्रथमु 80101805 

801 01 प्रदेश्नं्१ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, धनकुटा 80101806 

801 01 प्रदेश्नं्१ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, भोर्पुर 80101807 

801 01 प्रदेश्नं्१ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, खोटाङ्ग 80101808 

801 01 प्रदेश्नं्१ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, सोिुखम्बु 80101809 

801 01 प्रदेश्नं्१ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, ओखिढुङ्गा 80101810 

801 01 प्रदेश्नं्१ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, उदर्यपुर 80101811 

801 01 प्रदेश्नं्१ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, झापा 80101812 

801 01 प्रदेश्नं्१ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, मोरङ्ग 80101813 

801 01 प्रदेश्नं्१ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, सुनसरी 80101814 

801 02 प्रदेश्नं्२ वीरगचर्महानगरपालिका 80102011 

801 02 प्रदेश्नं्२ र्नकपुरउपमहानगरपालिका 80102031 

801 02 प्रदेश्नं्२ किैर्याउपमहानगरपालिका 80102032 

801 02 प्रदेश्नं्२ ञ्र्तपुर-लसमराउपमहानगरपालिका 80102033 

801 02 प्रदेश्नं्२ कचचनरुपनगरपालिका 80102101 

801 02 प्रदेश्नं्२ खडकनगरपालिका 80102102 

801 02 प्रदेश्नं्२ डाक्नेश्वरीनगरपालिका 80102103 

801 02 प्रदेश्नं्२ रार्ववरार्नगरपालिका 80102104 

801 02 प्रदेश्नं्२ बोदेबरसाईननगरपालिका 80102105 

801 02 प्रदेश्नं्२ शम्भुनाथनगरपालिका 80102106 

801 02 प्रदेश्नं्२ सुरुगांनगरपालिका 80102107 

801 02 प्रदेश्नं्२ हनुमाननगरकंकालिनी्नगरपालिका 80102108 
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801 02 प्रदेश्नं्२ सप्तकोशीनगरपालिका 80102109 

801 02 प्रदेश्नं्२ कल्र्याणपुरनगरपालिका 80102110 

801 02 प्रदेश्नं्२ गोिबर्ारनगरपालिका 80102111 

801 02 प्रदेश्नं्२ धनगढीमाईनगरपालिका 80102112 

801 02 प्रदेश्नं्२ लमचैर्यानगरपालिका 80102113 

801 02 प्रदेश्नं्२ िहाननगरपालिका 80102114 

801 02 प्रदेश्नं्२ लसरहानगरपालिका 80102115 

801 02 प्रदेश्नं्२ सुखीपुरनगरपालिका 80102116 

801 02 प्रदेश्नं्२ कर्मन्हानगरपालिका 80102117 

801 02 प्रदेश्नं्२ ञ्क्षरेश्वरनाथनगरपालिका 80102118 

801 02 प्रदेश्नं्२ गणेशमान–चारनाथनगरपालिका 80102119 

801 02 प्रदेश्नं्२ धनुषाधामनगरपालिका 80102120 

801 02 प्रदेश्नं्२ नगराइननगरपालिका 80102121 

801 02 प्रदेश्नं्२ लमलथिानगरपालिका 80102122 

801 02 प्रदेश्नं्२ ववदेहनगरपालिका 80102123 

801 02 प्रदेश्नं्२ सबैिानगरपालिका 80102124 

801 02 प्रदेश्नं्२ शफहदनगरनगरपालिका 80102125 

801 02 प्रदेश्नं्२ कमिानगरपालिका 80102126 

801 02 प्रदेश्नं्२ लमलथिाववहारी्नगरपालिका 80102127 

801 02 प्रदेश्नं्२ हंसपुरनगरपालिका 80102128 

801 02 प्रदेश्नं्२ गौशािानगरपालिका 80102129 

801 02 प्रदेश्नं्२ र्िेश्वरनगरपालिका 80102130 

801 02 प्रदेश्नं्२ बफदमबासनगरपालिका 80102131 

801 02 प्रदेश्नं्२ औरहीनगरपालिका 80102132 

801 02 प्रदेश्नं्२ बिवानगरपालिका 80102133 

801 02 प्रदेश्नं्२ भाँगाहानगरपालिका 80102134 

801 02 प्रदेश्नं्२ मफटहानीनगरपालिका 80102135 

801 02 प्रदेश्नं्२ मनरा्लससवानगरपालिका 80102136 
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801 02 प्रदेश्नं्२ रामगोपािपुरनगरपालिका 80102137 

801 02 प्रदेश्नं्२ िोहरपट्टीनगरपालिका 80102138 

801 02 प्रदेश्नं्२ ईश्वरपुरनगरपालिका 80102139 

801 02 प्रदेश्नं्२ गोडैटानगरपालिका 80102140 

801 02 प्रदेश्नं्२ मिंगवानगरपालिका 80102141 

801 02 प्रदेश्नं्२ िािबन्दीनगरपालिका 80102142 

801 02 प्रदेश्नं्२ बरहथवानगरपालिका 80102143 

801 02 प्रदेश्नं्२ बिरानगरपालिका 80102144 

801 02 प्रदेश्नं्२ बागमतीनगरपालिका 80102145 

801 02 प्रदेश्नं्२ हररपुरनगरपालिका 80102146 

801 02 प्रदेश्नं्२ हररवननगरपालिका 80102147 

801 02 प्रदेश्नं्२ हररपुवामनगरपालिका 80102148 

801 02 प्रदेश्नं्२ कवबिासीनगरपालिका 80102149 

801 02 प्रदेश्नं्२ गरुडानगरपालिका 80102150 

801 02 प्रदेश्नं्२ गौरनगरपालिका 80102151 

801 02 प्रदेश्नं्२ चन्द्रपुरनगरपालिका 80102152 

801 02 प्रदेश्नं्२ ईशनाथनगरपालिका 80102153 

801 02 प्रदेश्नं्२ कटहरीर्यानगरपालिका 80102154 

801 02 प्रदेश्नं्२ गढीमाईनगरपालिका 80102155 

801 02 प्रदेश्नं्२ गर्ुरानगरपालिका 80102156 

801 02 प्रदेश्नं्२ देवाहीगोनाही्नगरपालिका 80102157 

801 02 प्रदेश्नं्२ परोहानगरपालिका 80102158 

801 02 प्रदेश्नं्२ फतुवाववर्र्यपुर्नगरपालिका 80102159 

801 02 प्रदेश्नं्२ बौधीमाईनगरपालिका 80102160 

801 02 प्रदेश्नं्२ माधवनारार्यणनगरपालिका 80102161 

801 02 प्रदेश्नं्२ मौिापुरनगरपालिका 80102162 

801 02 प्रदेश्नं्२ रार्पुरनगरपालिका 80102163 

801 02 प्रदेश्नं्२ वनृ्दावननगरपालिका 80102164 
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801 02 प्रदेश्नं्२ कोल्हवीनगरपालिका 80102165 

801 02 प्रदेश्नं्२ लनर्गढनगरपालिका 80102166 

801 02 प्रदेश्नं्२ महागढीमाईनगरपालिका 80102167 

801 02 प्रदेश्नं्२ लसम्रौनगढनगरपालिका 80102168 

801 02 प्रदेश्नं्२ पचरौतानगरपालिका 80102169 

801 02 प्रदेश्नं्२ पोखररर्यानगरपालिका 80102170 

801 02 प्रदेश्नं्२ रार्देवीनगरपालिका 80102171 

801 02 प्रदेश्नं्२ पसामगढीनगरपालिका 80102172 

801 02 प्रदेश्नं्२ बहुदरमाईनगरपालिका 80102173 

801 02 प्रदेश्नं्२ अग्नीसाइरकृष्णासवरन्गाउाँपालिका 80102301 

801 02 प्रदेश्नं्२ लछन्नमस्तागाउाँपालिका 80102302 

801 02 प्रदेश्नं्२ लतरहुतगाउंपालिका 80102303 

801 02 प्रदेश्नं्२ लतिाठीकोईिाडीगाउंपालिका 80102304 

801 02 प्रदेश्नं्२ वबष्णुपुरगाउाँपालिका 80102305 

801 02 प्रदेश्नं्२ रार्गढगाउाँपालिका 80102306 

801 02 प्रदेश्नं्२ महादेवागाउाँपालिका 80102307 

801 02 प्रदेश्नं्२ रुपनीगाउाँपालिका 80102308 

801 02 प्रदेश्नं्२ अनममागाउाँपालिका 80102309 

801 02 प्रदेश्नं्२ औरहीगाउाँपालिका 80102310 

801 02 प्रदेश्नं्२ नरहागाउाँपालिका 80102311 

801 02 प्रदेश्नं्२ नवरार्पुरगाउाँपालिका 80102312 

801 02 प्रदेश्नं्२ बररर्यारपट्टीगाउाँपालिका 80102313 

801 02 प्रदेश्नं्२ भगवानपुरगाउाँपालिका 80102314 

801 02 प्रदेश्नं्२ िक्ष्मीपुरपतारी्गाउाँपालिका 80102315 

801 02 प्रदेश्नं्२ ववष्णुपुरगाउाँपालिका 80102316 

801 02 प्रदेश्नं्२ सखुवानान्कारकट्टीगाउाँपालिका 80102317 

801 02 प्रदेश्नं्२ औरहीगाउाँपालिका 80102318 

801 02 प्रदेश्नं्२ र्नकनञ्न्दनीगाउाँपालिका 80102319 
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801 02 प्रदेश्नं्२ बटेश्वरगाउाँपालिका 80102320 

801 02 प्रदेश्नं्२ मुञ्खर्यापञ्ट्टमुसहरलमर्या्गाउाँपालिका 80102321 

801 02 प्रदेश्नं्२ िक्ष्मीलनर्यागाउाँपालिका 80102322 

801 02 प्रदेश्नं्२ एकडारागाउाँपालिका 80102323 

801 02 प्रदेश्नं्२ वपपरागाउाँपालिका 80102324 

801 02 प्रदेश्नं्२ महोत्तरीगाउाँपालिका 80102325 

801 02 प्रदेश्नं्२ साम्सीगाउाँपालिका 80102326 

801 02 प्रदेश्नं्२ सोनमागाउाँपालिका 80102327 

801 02 प्रदेश्नं्२ चक्रघट्टागाउाँपालिका 80102328 

801 02 प्रदेश्नं्२ चन्द्रनगरगाउाँपालिका 80102329 

801 02 प्रदेश्नं्२ धनकौिगाउाँपालिका 80102330 

801 02 प्रदेश्नं्२ ब्रह्मपुरीगाउाँपालिका 80102331 

801 02 प्रदेश्नं्२ रामनगरगाउाँपालिका 80102332 

801 02 प्रदेश्नं्२ ववष्णुगाउाँपालिका 80102333 

801 02 प्रदेश्नं्२ दगुामभगवतीगाउाँपालिका 80102334 

801 02 प्रदेश्नं्२ आदशमकोटवि्गाउाँपालिका 80102335 

801 02 प्रदेश्नं्२ करैर्यामाईगाउाँपालिका 80102336 

801 02 प्रदेश्नं्२ देवतािगाउाँपालिका 80102337 

801 02 प्रदेश्नं्२ परवानीपुरगाउाँपालिका 80102338 

801 02 प्रदेश्नं्२ प्रसौनीगाउाँपालिका 80102339 

801 02 प्रदेश्नं्२ फेटागाउाँपालिका 80102340 

801 02 प्रदेश्नं्२ बारागढीगाउाँपालिका 80102341 

801 02 प्रदेश्नं्२ सुवणमगााँउपालिका 80102342 

801 02 प्रदेश्नं्२ लछपहरमाईगाउाँपालिका 80102343 

801 02 प्रदेश्नं्२ र्गरनाथपुरगाउाँपालिका 80102344 

801 02 प्रदेश्नं्२ धोबीनीगाउाँपालिका 80102345 

801 02 प्रदेश्नं्२ पकाहामनैपुर्गाउाँपालिका 80102346 

801 02 प्रदेश्नं्२ पटेवामसुगौिी्गाउाँपालिका 80102347 
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801 02 प्रदेश्नं्२ वबन्दबालसनीगाउाँपालिका 80102348 

801 02 प्रदेश्नं्२ सखुवाप्रसौनी्गाउाँपालिका 80102349 

801 02 प्रदेश्नं्२ ठोरी (सुवणमपुर)्गाउाँपालिका 80102350 

801 02 प्रदेश्नं्२ बिान-ववहुिगाउाँपालिका 80102351 

801 02 प्रदेश्नं्२ धनौर्ीगाउाँपालिका 80102352 

801 02 प्रदेश्नं्२ बसबरीर्यागाउाँपालिका 80102353 

801 02 प्रदेश्नं्२ कौडेनागाउाँपालिका 80102354 

801 02 प्रदेश्नं्२ पसामगाउाँपालिका 80102355 

801 02 प्रदेश्नं्२ र्यमुनामाईगाउाँपालिका 80102356 

801 02 प्रदेश्नं्२ ववश्रामपुरगाउाँपालिका 80102357 

801 02 प्रदेश्नं्२ कालिकामाईगाउाँपालिका 80102358 

801 02 प्रदेश्नं्२ ञ्र्राभवानीगाउाँपालिका 80102359 

801 02 प्रदेश्नं्२ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, सप्तरी 80102801 

801 02 प्रदेश्नं्२ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, लसराहा 80102802 

801 02 प्रदेश्नं्२ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, धनुषा 80102803 

801 02 प्रदेश्नं्२ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, महोत्तरी 80102804 

801 02 प्रदेश्नं्२ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, सिामही 80102805 

801 02 प्रदेश्नं्२ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, रौतहट 80102806 

801 02 प्रदेश्नं्२ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, बारा 80102807 

801 02 प्रदेश्नं्२ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, पसाम 80102808 

801 03 प्रदेश्नं्३ काठमाण्डौंमहानगरपालिका 80103011 

801 03 प्रदेश्नं्३ िलितपुरमहानगरपालिका 80103012 

801 03 प्रदेश्नं्३ भरतपुरमहानगरपालिका 80103013 

801 03 प्रदेश्नं्३ हेटौंडाउप-महानगरपालिका 80103031 

801 03 प्रदेश्नं्३ कमिामाईनगरपालिका 80103101 

801 03 प्रदेश्नं्३ दधुौिीनगरपालिका 80103102 

801 03 प्रदेश्नं्३ मन्थिीनगरपालिका 80103103 

801 03 प्रदेश्नं्३ रामेछापनगरपालिका 80103104 
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801 03 प्रदेश्नं्३ ञ्र्रीनगरपालिका 80103105 

801 03 प्रदेश्नं्३ लभमेश्वरनगरपालिका 80103106 

801 03 प्रदेश्नं्३ चौतारासागाचोकगढी्नगरपालिका 80103107 

801 03 प्रदेश्नं्३ मेिम्चीनगरपालिका 80103108 

801 03 प्रदेश्नं्३ वाह्रववसेनगरपालिका 80103109 

801 03 प्रदेश्नं्३ धुनीबेंसीनगरपालिका 80103110 

801 03 प्रदेश्नं्३ नीिकण्ठनगरपालिका 80103111 

801 03 प्रदेश्नं्३ ववदरुनगरपालिका 80103112 

801 03 प्रदेश्नं्३ बेिकोटगढीनगरपालिका 80103113 

801 03 प्रदेश्नं्३ कागेश्वरी–मनोहरानगरपालिका 80103114 

801 03 प्रदेश्नं्३ कीलतमपुरनगरपालिका 80103115 

801 03 प्रदेश्नं्३ गोकणेश्वरनगरपालिका 80103116 

801 03 प्रदेश्नं्३ चन्द्रालगरीनगरपालिका 80103117 

801 03 प्रदेश्नं्३ टोखानगरपालिका 80103118 

801 03 प्रदेश्नं्३ तारकेश्वरनगरपालिका 80103119 

801 03 प्रदेश्नं्३ दञ्क्षणकािीनगरपालिका 80103120 

801 03 प्रदेश्नं्३ नागार्ुमननगरपालिका 80103121 

801 03 प्रदेश्नं्३ बुढालनिकण्ठनगरपालिका 80103122 

801 03 प्रदेश्नं्३ शंखरापुरनगरपालिका 80103123 

801 03 प्रदेश्नं्३ गोदावरीनगरपालिका 80103124 

801 03 प्रदेश्नं्३ महािक्ष्मीनगरपालिका 80103125 

801 03 प्रदेश्नं्३ चााँगुनारार्यणनगरपालिका 80103126 

801 03 प्रदेश्नं्३ भक्तपुरनगरपालिका 80103127 

801 03 प्रदेश्नं्३ मध्र्यपुरलथमी्नगरपालिका 80103128 

801 03 प्रदेश्नं्३ सूर्यमववनार्यकनगरपालिका 80103129 

801 03 प्रदेश्नं्३ धुलिखेिनगरपालिका 80103130 

801 03 प्रदेश्नं्३ नमोबुिनगरपालिका 80103131 

801 03 प्रदेश्नं्३ पनौतीनगरपालिका 80103132 



337 

801 03 प्रदेश्नं्३ पांचखािनगरपालिका 80103133 

801 03 प्रदेश्नं्३ बनेपानगरपालिका 80103134 

801 03 प्रदेश्नं्३ मण्डनदेउपुरनगरपालिका 80103135 

801 03 प्रदेश्नं्३ थाहानगरपालिका 80103136 

801 03 प्रदेश्नं्३ कालिकानगरपालिका 80103137 

801 03 प्रदेश्नं्३ खैरहनीनगरपालिका 80103138 

801 03 प्रदेश्नं्३ माडीनगरपालिका 80103139 

801 03 प्रदेश्नं्३ रत्ननगरनगरपालिका 80103140 

801 03 प्रदेश्नं्३ राप्तीनगरपालिका 80103141 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ गोिन्र्ोरगाउाँपालिका ८०१०३३०१ 

801 03 प्रदेश्नं्३ घ्र्याङिेखगाउाँपालिका 80103302 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ तीनपाटनगाउाँपालिका ८०१०३३०३ 

801 03 प्रदेश्नं्३ फफक्किगाउाँपालिका 80103304 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ मररणगाउाँपालिका ८०१०३३०५ 

801 03 प्रदेश्नं्३ सुनकोशीगाउाँपालिका 80103306 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ हररहरपुरगढीगाउाँपालिका ८०१०३३०७ 

801 03 प्रदेश्नं्३ उमाकुण्डगाउाँपालिका 80103308 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ खााँडादेवीगाउाँपालिका ८०१०३३०९ 

801 03 प्रदेश्नं्३ गोकुिगङ्गागाउाँपालिका 80103310 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ दोरम्बागाउाँपालिका ८०१०३३११ 

801 03 प्रदेश्नं्३ लिखुतामाकोशी्गाउाँपालिका 80103312 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ सुनापलतगाउाँपालिका ८०१०३३१३ 

801 03 प्रदेश्नं्३ कालिन्चोकगाउाँपालिका 80103314 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ गौरीशङ्करगाउाँपालिका ८०१०३३१५ 



338 

801 03 प्रदेश्नं्३ तामाकोशीगाउाँपालिका 80103316 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ वैतेश्वरगाउाँपालिका ८०१०३३१७ 

801 03 प्रदेश्नं्३ मेिुङ्गगाउाँपालिका 80103318 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ ववगुगाउाँपालिका ८०१०३३१९ 

801 03 प्रदेश्नं्३ शैिुङ्गगाउाँपालिका 80103320 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ ईन्द्रावतीगाउाँपालिका ८०१०३३२१ 

801 03 प्रदेश्नं्३ र्ुगिगाउाँपालिका 80103322 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ विपुरासुन्दरीगाउाँपालिका ८०१०३३२३ 

801 03 प्रदेश्नं्३ पााँचपोखरीथाङपाि्गाउाँपालिका 80103324 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ बिेफीगाउाँपालिका ८०१०३३२५ 

801 03 प्रदेश्नं्३ भोटेकोशीगाउाँपालिका 80103326 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ लिसंखुपाखरगाउाँपालिका ८०१०३३२७ 

801 03 प्रदेश्नं्३ सुनकोशीगाउाँपालिका 80103328 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ हेिम्बुगाउाँपालिका ८०१०३३२९ 

801 03 प्रदेश्नं्३ उत्तरगर्यागाउाँपालिका 80103330 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ कालिकागाउाँपालिका ८०१०३३३१ 

801 03 प्रदेश्नं्३ गोसाईंकुण्डगाउाँपालिका 80103332 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ नौकुण्डगाउाँपालिका ८०१०३३३३ 

801 03 प्रदेश्नं्३ आमाछोफदङमोगाउाँपालिका 80103334 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ खलनर्याबासगाउाँपालिका ८०१०३३३५ 

801 03 प्रदेश्नं्३ गङ्गार्मुनागाउाँपालिका 80103336 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ गर्ुरीगाउाँपालिका ८०१०३३३७ 
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801 03 प्रदेश्नं्३ गल्छीगाउाँपालिका 80103338 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ ज्वािामखूीगाउाँपालिका ८०१०३३३९ 

801 03 प्रदेश्नं्३ विपुरासुन्दरीगाउाँपालिका 80103340 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ थाके्रगाउाँपालिका ८०१०३३४१ 

801 03 प्रदेश्नं्३ नेिावतीगाउाँपालिका 80103342 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ बेनीघाटरोराङ्ग्गाउाँपालिका ८०१०३३४३ 

801 03 प्रदेश्नं्३ रुवीभ्र्यािी्गाउाँपालिका 80103344 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ लसििेकगाउाँपालिका ८०१०३३४५ 

801 03 प्रदेश्नं्३ ककनीगाउाँपालिका 80103346 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ फकस्पाङगाउाँपालिका ८०१०३३४७ 

801 03 प्रदेश्नं्३ तादीगाउाँगाउाँपालिका 80103348 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ तारकेश्वरगाउाँपालिका ८०१०३३४९ 

801 03 प्रदेश्नं्३ दपु्चेश्वरगाउाँपालिका 80103350 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ पचचकन्र्यागाउाँपालिका ८०१०३३५१ 

801 03 प्रदेश्नं्३ मेघाङगाउाँपालिका 80103352 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ लिखुगाउाँपालिका ८०१०३३५३ 

801 03 प्रदेश्नं्३ लशवपुरीगाउाँपालिका 80103354 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ सुर्यमगढीगाउाँपालिका ८०१०३३५५ 

801 03 प्रदेश्नं्३ कोन्ज्र्योसोमगाउाँपालिका 80103356 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ बाग्मतीगाउाँपालिका ८०१०३३५७ 

801 03 प्रदेश्नं्३ महाङ्कािगाउाँपालिका 80103358 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ खानीखोिागाउाँपालिका ८०१०३३५९ 
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801 03 प्रदेश्नं्३ चौंरीदेउरािीगाउाँपालिका 80103360 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ तेमािगाउाँपालिका ८०१०३३६१ 

801 03 प्रदेश्नं्३ बेथानचोकगाउाँपालिका 80103362 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ भुम्िुगाउाँपालिका ८०१०३३६३ 

801 03 प्रदेश्नं्३ महाभारतगाउाँपालिका 80103364 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ रोशीगाउाँपालिका ८०१०३३६५ 

801 03 प्रदेश्नं्३ ईन्द्रसरोवरगाउाँपालिका 80103366 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ कैिाशगाउाँपालिका ८०१०३३६७ 

801 03 प्रदेश्नं्३ बकैर्यागाउाँपालिका 80103368 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ बाग्मतीगाउाँपालिका ८०१०३३६९ 

801 03 प्रदेश्नं्३ लभमफेदीगाउाँपालिका 80103370 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ मकवानपुरगढीगाउाँपालिका ८०१०३३७१ 

801 03 प्रदेश्नं्३ मनहरीगाउाँपालिका 80103372 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ राञ्क्सराङ्गगाउाँपालिका ८०१०३३७३ 

801 03 प्रदेश्नं्३ इच्छाकामनागाउाँपालिका 80103374 

801 03 प्रदेश्नं्३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, दोिखा 80103801 

801 03 प्रदेश्नं्३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, रामेछाप 80103802 

801 03 प्रदेश्नं्३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, लसन्धुिी 80103803 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ 
ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, 
काभ्रेपिान्चोक 

80103804 

801 
03 

प्रदेश्नं्३ 
ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, 
लसन्धुपाल्चोक 

80103805 

801 03 प्रदेश्नं्३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, रसुवा 80103806 

801 03 प्रदेश्नं्३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, नुवाकोट 80103807 

801 03 प्रदेश्नं्३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, धाफदङ्ग 80103808 

801 03 प्रदेश्नं्३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, लचतवन 80103809 
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801 03 प्रदेश्नं्३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, मकवानपरु 80103810 

801 03 प्रदेश्नं्३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, भक्तपुर 80103811 

801 03 प्रदेश्नं्३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, िलितपुर 80103812 

801 03 प्रदेश्नं्३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, काठमाण्डौं 80103813 

801 ०४ गण्डकी पोखरामहानगरपालिका 80104011 

801 ०४ गण्डकी कावासोतीनगरपालिका 80104101 

801 ०४ गण्डकी गैंडाकोटनगरपालिका 80104102 

801 ०४ गण्डकी देवचुिीनगरपालिका 80104103 

801 ०४ गण्डकी मध्र्यववन्दनुगरपालिका 80104104 

801 ०४ गण्डकी गल्र्याङनगरपालिका 80104105 

801 ०४ गण्डकी चापाकोटनगरपालिका 80104106 

801 ०४ गण्डकी पुतिीबर्ारनगरपालिका 80104107 

801 ०४ गण्डकी भीरकोटनगरपालिका 80104108 

801 ०४ गण्डकी वालिङनगरपालिका 80104109 

801 ०४ गण्डकी भानुनगरपालिका 80104110 

801 ०४ गण्डकी लभमादनगरपालिका 80104111 

801 ०४ गण्डकी व्र्यासनगरपालिका 80104112 

801 ०४ गण्डकी शुक्िागण्डकीनगरपालिका 80104113 

801 ०४ गण्डकी गोरखानगरपालिका 80104114 

801 ०४ गण्डकी पािुङटारनगरपालिका 80104115 

801 ०४ गण्डकी बेसीशहरनगरपालिका 80104116 

801 ०४ गण्डकी मध्र्यनेपािनगरपालिका 80104117 

801 ०४ गण्डकी राईनासनगरपालिका 80104118 

801 ०४ गण्डकी सुन्दरबर्ारनगरपालिका 80104119 

801 ०४ गण्डकी कुश्मानगरपालिका 80104120 

801 ०४ गण्डकी फिेवासनगरपालिका 80104121 

801 ०४ गण्डकी गल्कोटनगरपालिका 80104122 

801 ०४ गण्डकी र्ैलमनीनगरपालिका 80104123 
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801 ०४ गण्डकी ढोरपाटननगरपालिका 80104124 

801 ०४ गण्डकी बाग्िुङनगरपालिका 80104125 

801 ०४ गण्डकी बेनीनगरपालिका 80104126 

801 ०४ गण्डकी बौदीकािीगाउाँपालिका 80104301 

801 ०४ गण्डकी बुलिङटारगाउाँपालिका 80104302 

801 ०४ गण्डकी वबनर्यीविवेणी्गाउाँपालिका 80104303 

801 ०४ गण्डकी हुप्सेकोटगाउाँपालिका 80104304 

801 ०४ गण्डकी अर्ुमनचौपारीगाउाँपालिका 80104305 

801 ०४ गण्डकी आाँलधखोिागाउाँपालिका 80104306 

801 ०४ गण्डकी कािीगण्डकीगाउाँपालिका 80104307 

801 ०४ गण्डकी फेदीखोिागाउाँपालिका 80104308 

801 ०४ गण्डकी ववरुवागाउाँपालिका 80104309 

801 ०४ गण्डकी हररनाशगाउाँपालिका 80104310 

801 ०४ गण्डकी आाँबुखैरेनीगाउाँपालिका 80104311 

801 ०४ गण्डकी ऋवषङ्गगाउाँपालिका 80104312 

801 ०४ गण्डकी लघररङगाउाँपालिका 80104313 

801 ०४ गण्डकी देवघाटगाउाँपालिका 80104314 

801 ०४ गण्डकी म्र्याग्देगाउाँपालिका 80104315 

801 ०४ गण्डकी बञ्न्दपुरगाउाँपालिका 80104316 

801 ०४ गण्डकी अञ्र्रकोटगाउाँपालिका 80104317 

801 ०४ गण्डकी आरूघाटगाउाँपालिका 80104318 

801 ०४ गण्डकी गण्डकीगाउाँपालिका 80104319 

801 ०४ गण्डकी चुमनुव्रीगाउाँपालिका 80104320 

801 ०४ गण्डकी धाचेगाउाँपालिका 80104321 

801 ०४ गण्डकी लभमसेनगाउाँपालिका 80104322 

801 ०४ गण्डकी शफहद्िखनगाउाँपालिका 80104323 

801 ०४ गण्डकी लसरानचोकगाउाँपालिका 80104324 

801 ०४ गण्डकी बारपाकसुलिकोट्गाउाँपालिका 80104325 
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801 ०४ गण्डकी चामेगाउाँपालिका 80104326 

801 ०४ गण्डकी नाफुम गाउाँपालिका 80104327 

801 ०४ गण्डकी नासोङगाउाँपालिका 80104328 

801 ०४ गण्डकी मनाङफदछ्र्याङ्गाउाँपालिका 80104329 

801 ०४ गण्डकी कव्िासोथारगाउाँपालिका 80104330 

801 ०४ गण्डकी दधुपोखरीगाउाँपालिका 80104331 

801 ०४ गण्डकी दोदीगाउाँपालिका 80104332 

801 ०४ गण्डकी मस्र्यामङदीगाउाँपालिका 80104333 

801 ०४ गण्डकी अन्नपूणमगाउाँपालिका 80104334 

801 ०४ गण्डकी माछापछेु्रगाउाँपालिका 80104335 

801 ०४ गण्डकी मादीगाउाँपालिका 80104336 

801 ०४ गण्डकी रूपागाउाँपालिका 80104337 

801 ०४ गण्डकी र्िर्िागाउाँपालिका 80104338 

801 ०४ गण्डकी पैर्यूंगाउाँपालिका 80104339 

801 ०४ गण्डकी महालशिागाउाँपालिका 80104340 

801 ०४ गण्डकी मोदीगाउाँपालिका 80104341 

801 ०४ गण्डकी ववहादीगाउाँपालिका 80104342 

801 ०४ गण्डकी काठेखोिागाउाँपालिका 80104343 

801 ०४ गण्डकी तमानखोिागाउाँपालिका 80104344 

801 ०४ गण्डकी ताराखोिागाउाँपालिका 80104345 

801 ०४ गण्डकी लनसीखोिागाउाँपालिका 80104346 

801 ०४ गण्डकी वफढगाडगाउाँपालिका 80104347 

801 ०४ गण्डकी बरेङगाउाँपालिका 80104348 

801 ०४ गण्डकी अन्नपूणमगाउाँपालिका 80104349 

801 ०४ गण्डकी धविालगरीगाउाँपालिका 80104350 

801 ०४ गण्डकी मंगिागाउाँपालिका 80104351 

801 ०४ गण्डकी मालिकागाउाँपालिका 80104352 

801 ०४ गण्डकी रघुगंगागाउाँपालिका 80104353 



344 

801 ०४ गण्डकी घरपझोङगाउाँपालिका 80104354 

801 ०४ गण्डकी थासाङगाउाँपालिका 80104355 

801 ०४ गण्डकी िो-केदारदामोदरकुण्ड्गाउाँपालिका 80104356 

801 ०४ गण्डकी िोमन्थाङगाउाँपालिका 80104357 

801 ०४ गण्डकी वाह्रगााँउमुवक्तके्षि्गाउाँपालिका 80104358 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, गोरखा 80104801 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, िम्र्ुङ्ग 80104802 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, तनहुाँ 80104803 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, कास्की 80104804 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, मनाङ 80104805 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, मुस्ताङ 80104806 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, पवमत 80104807 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, स्र्याङ्गर्ा 80104808 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, म्र्याग्दी 80104809 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, बाग्िुङ्ग 80104810 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, नविपुर 80104811 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ बुटविउपमहानगरपालिका 80105031 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ घोराहीउपमहानगरपालिका 80105032 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ तुल्सीपुरउपमहानगरपालिका 80105033 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ नेपािगचर्उपमहानगरपालिका 80105034 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ बदमघाटनगरपालिका 80105101 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ रामग्रामनगरपालिका 80105102 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ सुनविनगरपालिका 80105103 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ लतिोत्तमानगरपालिका 80105104 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ देवदहनगरपालिका 80105105 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ िुञ्म्वनीसांस्कृलतक्नगरपालिका 80105106 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ लसिाथमनगरनगरपालिका 80105107 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ सैनामैनानगरपालिका 80105108 
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801 ०५ प्रदेश्नं्५ कवपिवस्तुनगरपालिका 80105109 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ कृष्णनगरनगरपालिका 80105110 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ बाणगंगानगरपालिका 80105111 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ बुिभुमीनगरपालिका 80105112 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ महारार्गचर्नगरपालिका 80105113 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ लशवरार्नगरपालिका 80105114 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ भुलमकास्थाननगरपालिका 80105115 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ लशतगंगानगरपालिका 80105116 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ सञ्न्धखकम नगरपालिका 80105117 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ तानसेननगरपालिका 80105118 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ रामपुरनगरपालिका 80105119 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ मुलसकोटनगरपालिका 80105120 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ रेसुंगानगरपालिका 80105121 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ रोल्पानगरपालिका 80105122 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ प्र्यूठाननगरपालिका 80105123 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ स्वगमद्वारीनगरपालिका 80105124 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ िमहीनगरपालिका 80105125 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ कोहिपुरनगरपालिका 80105126 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ गुिररर्यानगरपालिका 80105127 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ ठाकुरबाबानगरपालिका 80105128 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ बााँसगढीनगरपालिका 80105129 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ मधुवननगरपालिका 80105130 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ रार्ापुरनगरपालिका 80105131 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ बारबफदमर्यानगरपालिका 80105132 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ सुस्तागाउाँपालिका 80105301 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ पाल्हीनन्दनगाउाँपालिका 80105302 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ प्रतापपुरगाउाँपालिका 80105303 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ सराविगाउाँपालिका 80105304 
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801 ०५ प्रदेश्नं्५ ओमसलतर्यागाउाँपालिका 80105305 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ कन्चनगाउाँपालिका 80105306 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ कोटहीमाईगाउाँपालिका 80105307 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ गैडहवागाउाँपालिका 80105308 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ मचमवारीगाउाँपालिका 80105309 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ मार्यादेवीगाउाँपालिका 80105310 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ रोफहणीगाउाँपालिका 80105311 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ शुिोधनगाउाँपालिका 80105312 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ सम्मरीमाईगाउाँपालिका 80105313 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ लसर्यारीगाउाँपालिका 80105314 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ मार्यादेवीगाउाँपालिका 80105315 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ र्यसोधरागाउाँपालिका 80105316 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ ववर्र्यनगरगाउाँपालिका 80105317 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ शुिोधनगाउाँपालिका 80105318 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ छिदेवगाउाँपालिका 80105319 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ पाञ्णनीगाउाँपालिका 80105320 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ मािारानीगाउाँपालिका 80105321 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ लतनाउगाउाँपालिका 80105322 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ लनस्दीगाउाँपालिका 80105323 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ पूवमखोिागाउाँपालिका 80105324 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ बगनासकािीगाउाँपालिका 80105325 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ माथागढीगाउाँपालिका 80105326 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ रम्भागाउाँपालिका 80105327 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ ररब्दीकोटगाउाँपालिका 80105328 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ रैनादेवीछहरा्गाउाँपालिका 80105329 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ इस्मागाउाँपालिका 80105330 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ कािीगण्डकीगाउाँपालिका 80105331 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ गुल्मीदरबारगाउाँपालिका 80105332 
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801 ०५ प्रदेश्नं्५ चन्द्रकोटगाउाँपालिका 80105333 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ छिकोटगाउाँपालिका 80105334 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ धुकोटगाउाँपालिका 80105335 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ मदानेगाउाँपालिका 80105336 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ मालिकागाउाँपालिका 80105337 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ रुरुगाउाँपालिका 80105338 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ सत्र्यवतीगाउाँपालिका 80105339 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ पुथाउत्तरगंगा्गाउाँपालिका 80105340 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ भूमेगाउाँपालिका 80105341 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ लसस्नेगाउाँपालिका 80105342 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ विवेणीगाउाँपालिका 80105343 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ थवाङगाउाँपालिका 80105344 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ पररवतमनगाउाँपालिका 80105345 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ माडीगाउाँपालिका 80105346 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ रुन्टीगढीगाउाँपालिका 80105347 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ िुङग्रीगाउाँपालिका 80105348 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ गंगादेवगाउाँपालिका 80105349 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ सुनछहरीगाउाँपालिका 80105350 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ सुलनिस्मलृत्गाउाँपालिका 80105351 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ ऐरावतीगाउाँपालिका 80105352 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ गौमुखीगाउाँपालिका 80105353 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ ञ्झमरुकगाउाँपालिका 80105354 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ नौबफहनीगाउाँपालिका 80105355 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ मल्िरानीगाउाँपालिका 80105356 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ माण्डवीगाउाँपालिका 80105357 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ सरुमारानीगाउाँपालिका 80105358 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ गढवागाउाँपालिका 80105359 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ दंगीशरणगाउाँपालिका 80105360 
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801 ०५ प्रदेश्नं्५ बंगिाचुिीगाउाँपालिका 80105361 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ बबईगाउाँपालिका 80105362 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ रार्पुरगाउाँपालिका 80105363 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ राप्तीगाउाँपालिका 80105364 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ शाञ्न्तनगरगाउाँपालिका 80105365 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ खर्ुरागाउाँपालिका 80105366 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ र्ानकीगाउाँपालिका 80105367 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ डुडुवागाउाँपालिका 80105368 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ नरैनापुरगाउाँपालिका 80105369 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ बैर्नाथगाउाँपालिका 80105370 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ राप्तीसोनारीगाउाँपालिका 80105371 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ गेरुवागाउाँपालिका 80105372 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ बढैर्यातािगाउाँपालिका 80105373 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, नविपरासी 80105801 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, रूपन्देही 80105802 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, कवपिवस्तु 80105803 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, पाल्पा 80105804 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, अघामखााँची 80105805 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, गुल्मी 80105806 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, रूकुमकोट 80105807 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, रोल्पा 80105808 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, प्र्यूठान 80105809 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, दाङ्ग 80105810 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, बााँके 80105811 

801 ०५ प्रदेश्नं्५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, बफदमर्या 80105812 

801 ०6 कणामिी छार्यााँनाथरारा्नगरपालिका 80106101 

801 ०6 कणामिी ठूिीभेरीनगरपालिका 80106102 

801 ०6 कणामिी विपुरासुन्दरीनगरपालिका 80106103 
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801 ०6 कणामिी चन्दननाथनगरपालिका 80106104 

801 ०6 कणामिी खााँडाचक्रनगरपालिका 80106105 

801 ०6 कणामिी लतिागुफानगरपालिका 80106106 

801 ०6 कणामिी रास्कोटनगरपालिका 80106107 

801 ०6 कणामिी आठवबसकोटनगरपालिका 80106108 

801 ०6 कणामिी चौरर्हारीनगरपालिका 80106109 

801 ०6 कणामिी मुलसकोटनगरपालिका 80106110 

801 ०6 कणामिी बागचौरनगरपालिका 80106111 

801 ०6 कणामिी बनगााँडकुवपण्डे्नगरपालिका 80106112 

801 ०6 कणामिी शारदानगरपालिका 80106113 

801 ०6 कणामिी गुभामकोटनगरपालिका 80106114 

801 ०6 कणामिी पचचपुरीनगरपालिका 80106115 

801 ०6 कणामिी भेरीगंगानगरपालिका 80106116 

801 ०6 कणामिी िेकबेसीनगरपालिका 80106117 

801 ०6 कणामिी बीरेन्द्रनगरनगरपालिका 80106118 

801 ०6 कणामिी छेडागाडनगरपालिका 80106119 

801 ०6 कणामिी निगाडनगरपालिका 80106120 

801 ०6 कणामिी भेरीमालिकानगरपालिका 80106121 

801 ०6 कणामिी आठबीसनगरपालिका 80106122 

801 ०6 कणामिी चामुण्डावबन्द्रासैनी्नगरपालिका 80106123 

801 ०6 कणामिी दलु्िुनगरपालिका 80106124 

801 ०6 कणामिी नारार्यणनगरपालिका 80106125 

801 ०6 कणामिी खत्र्याडगाउाँपालिका 80106301 

801 ०6 कणामिी मुगुमकामामरोंगगाउाँपालिका 80106302 

801 ०6 कणामिी सोरुगाउाँपालिका 80106303 

801 ०6 कणामिी काईकेगाउाँपालिका 80106304 

801 ०6 कणामिी छाकामताङसोङ्गाउाँपालिका 80106305 

801 ०6 कणामिी र्गदलु्िागाउाँपालिका 80106306 
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801 ०6 कणामिी डोल्पोबुि्गाउाँपालिका 80106307 

801 ०6 कणामिी मुड्केचुिागाउाँपालिका 80106308 

801 ०6 कणामिी शेफोक्सुन्डो्गाउाँपालिका 80106309 

801 ०6 कणामिी अदानचुिीगाउाँपालिका 80106310 

801 ०6 कणामिी खापुमनाथगाउाँपालिका 80106311 

801 ०6 कणामिी चंखेिीगाउाँपालिका 80106312 

801 ०6 कणामिी तााँर्ाकोटगाउाँपालिका 80106313 

801 ०6 कणामिी नाम्खागाउाँपालिका 80106314 

801 ०6 कणामिी सकेगाडगाउाँपालिका 80106315 

801 ०6 कणामिी लसमकोटगाउाँपालिका 80106316 

801 ०6 कणामिी कनकासुन्दरीगाउाँपालिका 80106317 

801 ०6 कणामिी गुफठचौरगाउाँपालिका 80106318 

801 ०6 कणामिी तातोपानीगाउाँपालिका 80106319 

801 ०6 कणामिी लतिागाउाँपालिका 80106320 

801 ०6 कणामिी पातारासीगाउाँपालिका 80106321 

801 ०6 कणामिी लसंर्ागाउाँपालिका 80106322 

801 ०6 कणामिी फहमागाउाँपालिका 80106323 

801 ०6 कणामिी शुभ्कालिकागाउाँपालिका 80106324 

801 ०6 कणामिी नरहररनाथगाउाँपालिका 80106325 

801 ०6 कणामिी पचािझरनागाउाँपलिका 80106326 

801 ०6 कणामिी पिातागाउाँपालिका 80106327 

801 ०6 कणामिी महावैगाउाँपालिका 80106328 

801 ०6 कणामिी सान्नीविवेणी्गाउाँपालिका 80106329 

801 ०6 कणामिी विवेणीगाउाँपालिका 80106330 

801 ०6 कणामिी बााँफफकोटगाउाँपालिका 80106331 

801 ०6 कणामिी सानीभेरीगाउाँपालिका 80106332 

801 ०6 कणामिी कपुरकोटगाउाँपालिका 80106333 

801 ०6 कणामिी कालिमाटीगाउाँपालिका 80106334 
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801 ०6 कणामिी कुमाखगाउाँपालिका 80106335 

801 ०6 कणामिी छिेश्वरीगाउाँपालिका 80106336 

801 ०6 कणामिी लसिकुमाख्गाउाँपालिका 80106337 

801 ०6 कणामिी विवेणीगाउाँपालिका 80106338 

801 ०6 कणामिी दामामगाउाँपालिका 80106339 

801 ०6 कणामिी लचङ्गाडगाउाँपालिका 80106340 

801 ०6 कणामिी चौकुनेगाउाँपालिका 80106341 

801 ०6 कणामिी बराहतािगाउाँपालिका 80106342 

801 ०6 कणामिी लसम्तागाउाँपालिका 80106343 

801 ०6 कणामिी कुसेगाउाँपालिका 80106344 

801 ०6 कणामिी र्ुनीचााँदेगाउाँपालिका 80106345 

801 ०6 कणामिी बारेकोटगाउाँपालिका 80106346 

801 ०6 कणामिी लशवािर्यगाउाँपालिका 80106347 

801 ०6 कणामिी गुरााँसगाउाँपालिका 80106348 

801 ०6 कणामिी ठााँटीकााँधगाउाँपालिका 80106349 

801 ०6 कणामिी डंुगेश्वरगाउाँपालिका 80106350 

801 ०6 कणामिी नौमुिेगाउाँपालिका 80106351 

801 ०6 कणामिी भगवतीमाईगाउाँपालिका 80106352 

801 ०6 कणामिी भैरवीगाउाँपालिका 80106353 

801 ०6 कणामिी महाबुगाउाँपालिका 80106354 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, रूकुम 80106801 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, सल्र्यान 80106802 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, डोल्पा 80106803 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, र्ुम्िा 80106804 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, मुगु 80106805 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, हुम्िा 80106806 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िा्समन्वर्य्सलमलत, कालिकोट 80106807 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िा्समन्वर्य्सलमलत, र्ार्रकोट 80106808 
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801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िा्समन्वर्य्सलमलत, दैिेख 80106809 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िा्समन्वर्य्सलमलत, सुखेत 80106810 

801 07 सूदरूपञ्श्चम धनगढीउपमहानगरपालिका 80107031 

801 07 सूदरूपञ्श्चम गोदावरीनगरपालिका 80107101 

801 07 सूदरूपञ्श्चम गौरीगंगानगरपालिका 80107102 

801 07 सूदरूपञ्श्चम घोडाघोडीनगरपालिका 80107103 

801 07 सूदरूपञ्श्चम फटकापुरनगरपालिका 80107104 

801 07 सूदरूपञ्श्चम भर्नीनगरपालिका 80107105 

801 07 सूदरूपञ्श्चम िञ्म्कचुहानगरपालिका 80107106 

801 07 सूदरूपञ्श्चम फदपार्यिलसिगढी्नगरपालिका 80107107 

801 07 सूदरूपञ्श्चम लशखरनगरपालिका 80107108 

801 07 सूदरूपञ्श्चम कमिबर्ारनगरपालिका 80107109 

801 07 सूदरूपञ्श्चम पंचदेविववनार्यक्नगरपालिका 80107110 

801 07 सूदरूपञ्श्चम मंगिसेननगरपालिका 80107111 

801 07 सूदरूपञ्श्चम सााँफेवगरनगरपालिका 80107112 

801 07 सूदरूपञ्श्चम विवेणीनगरपालिका 80107113 

801 07 सूदरूपञ्श्चम बफडमालिकानगरपालिका 80107114 

801 07 सूदरूपञ्श्चम बुढीगंगानगरपालिका 80107115 

801 07 सूदरूपञ्श्चम बुढीनन्दानगरपालिका 80107116 

801 07 सूदरूपञ्श्चम र्र्यपथृ्वीनगरपालिका 80107117 

801 07 सूदरूपञ्श्चम बुंगिनगरपालिका 80107118 

801 07 सूदरूपञ्श्चम महाकािीनगरपालिका 80107119 

801 07 सूदरूपञ्श्चम शैल्र्यलशखरनगरपालिका 80107120 

801 07 सूदरूपञ्श्चम दशरथचन्दनगरपालिका 80107121 

801 07 सूदरूपञ्श्चम पाटननगरपालिका 80107122 

801 07 सूदरूपञ्श्चम पुचौडीनगरपालिका 80107123 

801 07 सूदरूपञ्श्चम मेिौिीनगरपालिका 80107124 

801 07 सूदरूपञ्श्चम अमरगढीनगरपालिका 80107125 
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801 07 सूदरूपञ्श्चम परशुरामनगरपालिका 80107126 

801 07 सूदरूपञ्श्चम कृष्णपुरनगरपालिका 80107127 

801 07 सूदरूपञ्श्चम पुनवामसनगरपालिका 80107128 

801 07 सूदरूपञ्श्चम बेदकोटनगरपालिका 80107129 

801 07 सूदरूपञ्श्चम बेिौरीनगरपालिका 80107130 

801 07 सूदरूपञ्श्चम लभमदत्तनगरपालिका 80107131 

801 07 सूदरूपञ्श्चम माहाकािीनगरपालिका 80107132 

801 07 सूदरूपञ्श्चम शुक्िाफााँटनगरपालिका 80107133 

801 07 सूदरूपञ्श्चम कैिारीगाउाँपालिका 80107301 

801 07 सूदरूपञ्श्चम चुरेगाउाँपालिका 80107302 

801 07 सूदरूपञ्श्चम र्ानकीगाउाँपालिका 80107303 

801 07 सूदरूपञ्श्चम र्ोशीपुरगाउाँपालिका 80107304 

801 07 सूदरूपञ्श्चम बदमगोररर्यागाउाँपालिका 80107305 

801 07 सूदरूपञ्श्चम मोहन्र्यािगाउाँपालिका 80107306 

801 07 सूदरूपञ्श्चम आदशमगाउाँपालिका 80107307 

801 07 सूदरूपञ्श्चम के.आई.लसं.गाउाँपालिका 80107308 

801 07 सूदरूपञ्श्चम र्ोरार्यिगाउाँपालिका 80107309 

801 07 सूदरूपञ्श्चम पूवीचौकीगाउाँपालिका 80107310 

801 07 सूदरूपञ्श्चम बडीकेदारगाउाँपालिका 80107311 

801 07 सूदरूपञ्श्चम बोगटानगाउाँपालिका 80107312 

801 07 सूदरूपञ्श्चम सार्यिगाउाँपालिका 80107313 

801 07 सूदरूपञ्श्चम चौरपाटीगाउाँपालिका 80107314 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ढकारीगाउाँपालिका 80107315 

801 07 सूदरूपञ्श्चम तुमामखााँदगाउाँपालिका 80107316 

801 07 सूदरूपञ्श्चम बान्नीगढीर्र्यगढ्गाउाँपालिका 80107317 

801 07 सूदरूपञ्श्चम मेल्िेखगाउाँपालिका 80107318 

801 07 सूदरूपञ्श्चम रामारोशनगाउाँपालिका 80107319 

801 07 सूदरूपञ्श्चम गौमुिगाउाँपालिका 80107320 
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801 07 सूदरूपञ्श्चम खप्तडछेडेदह्गाउाँपालिका 80107321 

801 07 सूदरूपञ्श्चम र्गन्नाथगाउाँपालिका 80107322 

801 07 सूदरूपञ्श्चम स्वामीकालतमकखापर्गाउाँपालिका 80107323 

801 07 सूदरूपञ्श्चम फहमािीगाउाँपालिका 80107324 

801 07 सूदरूपञ्श्चम साईपािगाउाँपालिका 80107325 

801 07 सूदरूपञ्श्चम केदारस्र्युाँगााँउपालिका 80107326 

801 07 सूदरूपञ्श्चम खप्तडछान्नागााँउपालिका 80107327 

801 07 सूदरूपञ्श्चम छवबसपालथभरागााँउपालिका 80107328 

801 07 सूदरूपञ्श्चम तािकोटगााँउपालिका 80107329 

801 07 सूदरूपञ्श्चम थिारागााँउपालिका 80107330 

801 07 सूदरूपञ्श्चम दगुामथिीगााँउपालिका 80107331 

801 07 सूदरूपञ्श्चम मष्टागाउाँपालिका 80107332 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ववत्थडलचरगााँउपालिका 80107333 

801 07 सूदरूपञ्श्चम सूमामगाउाँपालिका 80107334 

801 07 सूदरूपञ्श्चम अवपफहमािगाउाँपालिका 80107335 

801 07 सूदरूपञ्श्चम दहुुाँगाउाँपालिका 80107336 

801 07 सूदरूपञ्श्चम नौगाडगाउाँपालिका 80107337 

801 07 सूदरूपञ्श्चम व्र्यााँसगाउाँपालिका 80107338 

801 07 सूदरूपञ्श्चम मामामगाउाँपालिका 80107339 

801 07 सूदरूपञ्श्चम मालिकार्ुमनगाउाँपालिका 80107340 

801 07 सूदरूपञ्श्चम िेकमगाउाँपालिका 80107341 

801 07 सूदरूपञ्श्चम डीिासैनीगाउाँपालिका 80107342 

801 07 सूदरूपञ्श्चम दोगडाकेदारगाउाँपालिका 80107343 

801 07 सूदरूपञ्श्चम पंचेश्वरगाउाँपालिका 80107344 

801 07 सूदरूपञ्श्चम लशवनाथगाउाँपालिका 80107345 

801 07 सूदरूपञ्श्चम लसगासगाउाँपालिका 80107346 

801 07 सूदरूपञ्श्चम सुनमर्यागाउाँपालिका 80107347 

801 07 सूदरूपञ्श्चम अर्र्यमेरुगाउाँपालिका 80107348 
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801 07 सूदरूपञ्श्चम आलितािगाउाँपालिका 80107349 

801 07 सूदरूपञ्श्चम गन्र्यापधुरागाउाँपालिका 80107350 

801 07 सूदरूपञ्श्चम नवदगुामगाउाँपालिका 80107351 

801 07 सूदरूपञ्श्चम भागेश्वरगाउाँपालिका 80107352 

801 07 सूदरूपञ्श्चम बेिडााँडीगाउाँपालिका 80107353 

801 07 सूदरूपञ्श्चम िािझाडीगाउाँपालिका 80107354 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, बार्ुरा 80107801 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, बझाङ 80107802 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, डोटी 80107803 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, अछाम 80107804 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, दाचुमिा 80107805 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, बैतडी 80107806 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, डडेिधुरा 80107807 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, कंचनपुर 80107808 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य्सलमलत, कैिािी 80107809 

 

स्थानीर् तहको कार्ाक्रम संकेतको लागि प्रत्र्ेक प्रदेश अनसुार देहार् बमोजजम कार्म िररएको  

• महानिरपालीकालाई ०११ देखी ०३० सम्मका कार्ाक्रम संकेत 

• उपमहानिरपालीकालाई ०३१ देखी १०० सम्मका कार्ाक्रम संकेत 
• निरपालीकालाई १०१ देखी ३०० सम्मका कार्ाक्रम संकेत 
• िाउपालीकालाई ३०१ देखी ८०० सम्मका कार्ाक्रम संकेत 

• जज.्स.्स.्लाई ८०० देखी माथीको कार्ाक्रम संकेत 
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dxfn]vf lgoGqs sfof{no : ;"rgf k|ljlwsf] k|of]un] ;fj{hlgs 

ljQLo Joj:yfkgdf ?kfGt/0f 

e]ifk|;fb e't]{n  

! ljifo k|j]z 

dxfn]vf lgoGqs sfof{no ;ª\3Lo ;l~rt sf]if tyf cGo ;/sf/L sf]ifsf] ;~rfng / 

Joj:yfkg ug]{, rn, crn ;/sf/L ;Dkltsf] clen]v /fvL k|ltj]bg ug]{, cfly{s k|zf;g 

;~rfng, lgb]{zg, lgoGq0f tyf cfGtl/s n]vfk/LIf0f ug]{, u/fpg] tyf ;ª\3, k|b]z  / :yfgLo 

txsf ;/sf/ PsLs[t ljQLo ljj/0f ug]{ u/fpg] lgsfo -g]kfn ;/sf/, @)&^_ xf] . o; sfo{fnon] 

ah]6 sfo{fGjogdf ;xhLs/0f ug]{, ;/sf/sf]] cfoJoosf] n]vf /fv]/ ;f]sf] s]Gb|Lo cfly{s 

ljj/0f tof/ u/L dxfn]vf k/LIfssf] sfof{nodf k]z ug]{, lgj[Qe/0f Joj:yfkg, ;/sf/L afFsL 

c;"n pk/  / k|rlnt sfg'gåf/f tf]lsPsf cGo sfo{ ;d]t ;Dkfbg ub}{ cfPsf] 5 . s]Gb|Lo, 

rf}dfl;s lgsf;f x'Fb} j]edf cfwfl/t Psn sf]if k|0ffnLsf] sfof{Gjogaf6 ;"rgf k|ljlw k|of]u 

ug]{ d'n'ssf] g} cu|0fL ;+:yfsf] ?kdf /x]sf] 5 . -dxfn]vf k/LIfssf] sfof{no, @)&^_ 

;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg ;/sf/sf] vr{, /fh:j / C0fsf] dfWofdåf/f d'n'ssf afl~5t 

p2]Zox? xfl;n ug{ ul/g] tdfd k|of;x?sf] Joj:yfkgsf] ?kdf kl/eflift ug]{ ul/G5 . 

;/sf/n] hgtfsf] nflu ug{] sfdsf nflu >f]t h'6fpg] sfd ;fj{hlgs /fh:j tyf cg'bfg / 

;fj{hlgs C0f u5{ . cfhef]ln ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgdf hjfkmb]xLtf klg Tolts} 

dxTjk"0f{ kf6f]sf] ?kdf kl/eflift x'g] u/]sf] 5 . -e't]{n, @)&^_ -!_ gLlt, of]hgf / sfo{qmd, -

@_ ah]6 k|0ffnL, -#_ /fh:j jf cGo k|flKtsf] Joj:yfkg, -$_  vr{ Joj:yfkg -%_ n]vfs+g, 

k|ltj]bg tyf ljQLo k|ltj]bg / -^_ cGtLd n]vfk/LIf0f, cfGtl/s tyf afXo lgu/fgL ;fj{hlgs 

ljQLo Joj:yfkgsf] k|d'v ^ j6f If]qx? 5g\ .  

;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgnfO{ ;/n, ;xh, j:t'lgi7,kf/bzL{ tyf ljZjf;gLo agfpg o;df 

;"rgf k|ljwLsf] pkof]u clgjfo{ aGb} uPsf] 5 . o;sf nflu g]kfndf tLg} txsf ;/sf/sf 

;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg ;"rgf k|ljwL k|of]unfO{ Jojl:yt, ldToJoL, sfo{bIf tyf 

k|efjsf/L 9+un] pkof]u ug{ dxfn]vf lgoGqs sfof{noaf6 s]xL ;fy{s k|of;x? ePsf 5g\ . 

dxfn]vf lgoGqs sfof{non] ;"rgf k|ljwL k|of]u u/L g]kfn ;/sf/, ;ft} k|b]z ;/sf/ / &%# 

j6} :yfgLo txx?sf] nflu ljleGg k|0ffnLx? ;~rfngdf NofPsf] 5 . 

;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgdf ;~rfngdf /x]sf cy{ dGqfno, g]kfn /fi6« a}+s ;lxt ljleGg 

;/sf/L sf/f]af/ ug]{ a}+sx?, ljB'tLo e'StfgL ;]jf k|bfosx?, /fh:j cfh{g ug]{ sfof{nosf 

dGqfno, ljefu nufotsf s]Gb|Lo lgsfox?, sd{rf/L ;~ro sf]if / gful/s nufgL sf]if 

nufotsf k|0ffnLx?;Fu cfk;df cfa4 (Integration) ;d]t ug]{ sfo{ ePsf] 5 . xfn ljsf; 

ul/Psf k|:t't ;"rgf k|ljwLdf cfwf/lt k|0ffnLx?sf] ;DaGwdf o; n]vdf rrf{ ul/Psf] 5 . 

@= dxfn]vf lgoGqs sfof{non] k|of]udf NofPsf k|0ffnLx? 

g]kfndf ;"rgf k|ljwLsf dfWofdn] ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgdf ?kfGt/0f Jofks ?kdf x'g 

yfn]]sf] 5 . ;"rgf k|ljwLn] ltg} txsf ;/sf/sf] ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgsf] ?kfGt/0fsf 
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nflu dxfn]vf lgoGqs sfof{non] lgDg cg';f/sf d'Vo ^ j6f k|0ffnLx? k|of]u u/L /x]sf 5 

. o; v08df oL k|0ffnLx?sf] rrf{ ul/Psf] 5 . 

 

-s_ ljQLo Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL (Financial Management Information System, FMIS) 

ljQLo Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL (FMIS) g]kfn ;/sf/ / ;ft} k|b]z ;/sf/sf] k|ltj]bgsf 

nflu dxfn]vf lgoGqs sfof{no4f/f ;~rflnt Ps Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL xf] .  o; 

k|0ffnLsf k|of]ustf{ dxfn]vf lgoGqs sfof{no / ;ft j6} k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no 

x'g . o; k|0ffnLdf g]kfn ;/sf/ jf ;ft k|b]z ;/sf/sf] ljQLo k|ltj]bg k|0ffnL / 

tLg} txsf] k|ltj]bg k|0ffnL u/L @ j6f dxTjk"0f{ df]8\o'n - Module_ /x]sf 5g\ .  

klxnf] df]8\o'ndf ljleGg lhNnfx?sf] ah]6 sfof{Gjogsf] k|ltj]bgsf ?kdf ljQLo 

ljj/0fx? lhNnf:t/df Consolidation u/L g]kfn ;/sf/sf xsdf ;DalGwt sf]if tyf 

n]vf lgoGqs sfof{no / k|b]z ;/sf/sf xsdf k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no jf k|b]z 

n]vf OsfO sfof{noaf6 TSA sf dfWofdaf6 o; k|0ffnLdf lhNnfut ljQLo ljj/0fx? 

k|fKt ul/G5 . o;/L k|fKt ljj/0fx?sf] cfjZos Reconciliation  ljQLo ljj/0f o;} 

k|0ffnLdf ul/G5 . To;/L g} dGqfnox?n] dftfxt lgsfosf] ah]6 sfof{Gjogsf] 

k|ltj]bgsf ?kdf ljQLo ljj/0fx?nfO{ Consolidation tyf cfjZos Reconciliation u/L 

Plss[t ljQLo ljj/0f - Consolidated  Financial Statement_ tof/ u/L  dxfn]vf 

lgoGqs sfof{nodf k]z x'G5 . dGqfno jf s]Gb|Lo lgsfoaf6 k|fKt tL Plss[t ljQLo 

ljj/0fsf] cfjZos le8fg-Verification_ ug{ o; k|0ffnLsf] pkof]u ul/G5 . csf{lt/ 

a}+sx?sf ljQLo ljj/0fx?sf cfwf/df g]kfn /fi6« a}+sn] ljQLo ljj/0fx?nfO{ 

Consolidation tyf cfjZos Reconciliation u/L Plss[t ljQLo ljj/0f tof/ u/L 

dxfn]vf lgoGqs sfof{no jf ;DalGwt k|b]z n]vf lgoGq0f sfof{non] tLg} tkm{af6 

k|fKt ljQLo ljj/0fx?sf k|zf]wg u/L ;DalGwt ;/sf/sf] Plss[t ljQLo ljj/0f o;} 

k|0ffnLdf tof/ ul/G5 .  

FCGO

FMIS

RMIS

CGAS

TSA

SuRTA

PAMS
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bf]>f] df]8\o'ndf eg] dfly pNn]lvt ?kdf dxfn]vf lgoGqs sfof{no jf ;DalGwt k|b]z 

n]vf lgoGq0f sfof{non] tof/ u/]sf] ;DalGwt ;/sf/sf] Plss[t ljQLo ljj/0f / 

SuTRA df tof/ ePsf] :yfgLo txsf] ljQLo ljj/0fsf cfwf/df tLg} txsf] ;/sf/sf] 

;du| Plss[t ljQLo ljj/0f (General Government Report) tof/ ul/G5 . o:tf] tLg} 

txsf] ;/sf/sf] ;du| Plss[t ljQLo ljj/0f (General Government Report)  dxfn]vf 

lgoGqs sfof{no4f/f dxfn]vf k/LIfs / cy{ dGqfon ;dIf k|:t't ul/G5 . To;/L g} 

o;} k|0ffnLaf6 dxfn]vf lgoGqs sfof{no4f/f k|sfzg ug]{ Consolidated Financial 

Statement of FY ……. of the Government of Nepal klg o;} k|0ffnLaf6 tof/ ul/G5 .  

-v_ Psn sf]if vftf (Treasury Single Account, TSA) 

g]kfn ;/sf/sf xsdf dxfn]vf lgoGqs sfof{no cGt/ut sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{nox? 

tyf k|b]z ;/sf/sf xsdf k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no jf k|b]z n]vf OsfO sfof{nox?n] 

;~rfng ug]{ Psn sf]if vftf Ps dxTjk"0f{ lgsf;f tyf lgoGq0f k|0ffnL xf] . of] k|0ffnL 

ljutdf ;~rfngdf /x]sf] lhNnfut vr{ lgoGq0f k|0ffnL(District Expenditure Control 

System , DECS) sf] ljsl;t ?k xf] . Psn sf]if vftfsf] sfof{Gjog kZrft o; k|0ffnLnfO{ 

Psn sf]if vftf (Treasury Single Account, TSA) sf ?kdf lrGg] ul/Psf] 5 . ljlgof]hg 

(Expenditure), w/f}6L /  sfo{ ;~rfng sf]if Psn sf]if vftf cg';f/ lhNnfl:yt ;a} 

sfof{nox?sf] sf/f]af/ o;} k|0ffnLaf6 x'g] ub{5 . oL sf/f]af/x?sf] n]vfkfng, r]s lgdf0f{ tyf 

ljB'tLo x:tfGt/0f, n]vfkfng, lhNnfut lx;fa Reconciliation tyf Consodilation tyf ;a} 

lsl;dsf ljQLo k|ltj]bgx? tof/ ug]{ sfo{ o;} k|0ffnLaf6 x'G5 . /fh:j, cfGtl/s n]vfk/LIf0f, 

k|lta4tf clen]v, ;Dklt clen]v nufotsf sfo{ ;d]t o;} k|0ffnLdf /x]sf pkk|0ffnLx?af6 

x'g] u/]sf] 5 . d'n'se/sf g]kfn ;/sf/ cGt/utsf && lhNnfdf sf7df08f}df yk $ ;d]t 

*! sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{non / k|b]z ;/sf/sf xsdf & k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no 

jf &) k|b]z n]vf OsfO sfof{nox?af6  ljlgof]hg (Expenditure), w/f}6L /  sfo{ ;~rfng 

sf]if sf/f]af/x? o;} k|0ffnLaf6 ug]{ ub{5 . o; k|0ffnLsf] dxTjk"0f{ ljz]iftf ljZjf;gLo 

;"rgfsf] pTkfbg xf] .   

o; k|0ffnLleq ljB'tLo e'StfgL x:tfGt/0f k|0ffnL- Electronic Fund Transfer, 

EFT) pkk|0ffnLsf ?kdf /x]sf] 5 . ljB'tLo e'StfgL x:tfGt/0f k|0ffnL g]kfn ;/sf/ tyf ;ft} 

k|b]z ;/sf/sf tkm{af6 ul/g] e'StfgLx? Kffpg] kIfsf a}+s vftfdf ;f]em} hDdf ug]{ Joj:yfsf 

;kmn sfof{Gjog ul/Psf] 5 . o; k|0ffnLsf e'StfgL kfpg] kIfn] ;dod} e'StfgL kfpg], 

sfof{nox?sf] sfo{af]em sd x'g], sfo{ ;DkGg gub}{ lan tof/ u/L e'StfgL ug]{ unt k|j[lt 

/f]lsg] ;/sf/x?sf tyf a}+s sf/f]af/ nfut sd x'g]  h:tf ljz]iftf /x]sf 5g\ .  

cfly{s jif{ @)&#÷&$ af6 sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no, l;+xb/jf/af6 z'? ul/Psf] o; 

k|0ffnL cfly{s jif{ @)&$÷&% df s]xL ;'wf/ u/L d'n'ssf yk sl/j #) lhNnfdf z'? ul/Psf] 

lyof] . o; jif{af6 g]kfn ;/sf/ / ;ft} k|b]zsf ;a} sfof{nox?df clgjfo{ ?kdf nfu" ul/Psf] 

5 . o;nfO{ k|efjsf/L agfpg o; cfly{s jif{af6 sd{rf/L ;~ro sf]if, gful/s nufgL sf]if 
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tyf lgj[Qe/0f e'StfgL ;DawL ;a} sf/f]af/x? o;} k|0ffnLaf6 ug{ yflnPsf] 5 . ;/sf/L 

e'StfgLdf sf/f]af/ ;+Vofsf cfwf/df lgDg cg';f/sf dfWofdsf] k|of]u x'g] u/]sf] 5 . 

;/sf/L vr{df e'StfgL ;fwgsf] k|of]usf] cj:yf 

cfly{s 

jif{ 

sf/f]af/ ;+Vof k|ltztdf 

Psfp06k]oL  

r]s 

axfs 

r]s O Pk 6L s'n 

Psfp06k]oL  

r]s 

axfs 

r]s 

O Pk 

6L s'n 

2075/76 
6,12,926 27,947 6,65,185 13,06,058 46.93 2.14 50.93 100 

2076/77 
5,15,783 14,928 11,51,164 16,81,875 30.67 0.89 68.45 100 

2077/78* 
3,68,949 0 38,48,576 42,17,525 8.75 0.00 91.25 100 

* o; cfly{s jif{sf] j}zfv d;fGt;Ddsf] sf/f]af/df cfwfl/t 

-u_ /fh:j Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL  Revenue Management Information System, RMIS)  

/fh:j Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL /fh:j ;++sng, n]vfkfn tyf k|ltj]bg nufotsf sfo{nfO{ 

yk k|efjsf/L agfpg @)&! cfiff9 @$ ut] lg0f{o eO{ ;f]xL >fj0f ! ut]af6 sf7df08f}, 

eStk'/ / nlntk'/af6 z'? ul/Psf] xf] . xfn d'n'ssf ;a} lhNnfsf g]kfn ;/sf/sf lgsfodf 

dfq x}g ;ft} k|b]z ;/sf/sf lgsfodf ;d]t nfu' eO;s]sf] 5 . ;+3Lo Joj:yf cg's'n x'g] 

o; k|0ffnLdf cfjZos ;'wf/ u/L @)&% >fj0f ! o; k|0ffnLsf] gofF ;+:s/0f nfu" ul/Psf] 5 

. of] k|0ffnL /fh:j cfh{g ug]{ sfof{no, /fh:j ;+sng ug]{ a}+s / tLgsf s]Gb|Lo sfof{nox?, 

g]kfn /fi6« a}+s /  sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{nox?n] ;~rfng ub{5g\ . o; k|0ffnLaf6 

ljB'tLo dfWofdaf6 -Electronic Bill Payment, EBT_ ;d]t /fh:j hDdf ug{] ;'ljwf /x]sf] 5 . 

o; jif{af6 g]kfn ;/sf/af6 /fh:j Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnLdf ljB'QLo e'StfgL ;]jf k|bfo 

;+:yfnfO{ cfa4 ug]{ lgb]{lzsf, @)&& hf/L u/L df]jfOn a}+lsu, OG6/g]6 a}+lsu, l8lh6n jfn]6, 

e'StfgL sf8{ h:tf ljB'tLo e'StfgL ;]jfx?af6 /fh:j e'StfgL ug{ ;lsg]  Joj:yf ul/Psf] 

5 . /fh:j ;+sngdf sf/f]af/ ;+Vofsf cfwf/df lgDg cg';f/sf dfWofdsf] k|of]u x'g] u/]sf] 

5 . 

cfly{s 

jif{ 

sf/f]af/ ;+Vof k|ltztdf 

gub r]s cgnfOg s'n gub r]s cgnfOg s'n 

2075/76 
            
5,992,695  

            
733,959  

              
58,135  

            
6,784,789  

           
88.33  

           
10.82             0.86  100 

2076/77 
            
5,409,153  

            
907,474  

            
155,262  

            
6,471,889  

           
83.58  

           
14.02             2.40  100 

2077/78 
            
5,550,296  

            
775,386  

            
642,778  

            
6,968,460  

           
79.65  

           
11.13             9.22  100 

 

-3_ sDKo"6/s[t ;/sf/L n]vfk|0ffnL-Computerized Government Accounting System 

CGAS)  
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dxfn]vf lgoGqs sfof{non] tof/ u/L sDKo"6/s[t ;/sf/L n]vfk|0ffnL sfo{ ;~rfng:t/sf] 

n]vf k|0ffnL xf] . cfly{s jif{ @)^$÷^%af6 z'? ePsf] o; k|0ffnLnfO{ cfly{s jif{ @)&$÷&% 

df yk ;'wf/ ul/Psf] lyof] . o;af6 klg ck]Iffs[t k|of]ustf{ d}qL x'g g;s]kl5 cfly{s jif{ 

@)&&÷&* b]lv s[ofsnfkdf cfwfl/t n]vf (Activities Based Acccouting) k|ofnL ;lxtsf] 

gofF CGAS  ljsf; u/L nfu" ul/Psf] 5 . 

g]kfn ;/sf/sf] ldlt @)&& sflt{s @) ut]sf] lg0f{o cg';f/ g]kfn ;/sf/ / ;ft} k|b]z 

;/sf/sf lgsfox?df nfu' ul/Psf] 5 . g]kfn ;/sf/sf sl/j $,@)) tyf ;ft} k|b]z ;/sf/ 

cGt/utsf &,)) sfof{nox?df o; k|0ffnLdf n]vfkfng / k|ltj]bg ePsf] 5 . ljlgof]hg 

(Expenditure), w/f}6L /  sfo{ ;~rfng lhNnfl:yt ;a} sfof{nox?sf] sf/f]af/ o;} k|0ffnLaf6 

x'g] ub{5 . ljleGg ;/sf/L lgsfon] vl/b u/]sf k|0ffnLx?df 7"nf] wg/fzL vr{ x'g] u/]sf] ;d]t 

ljrf/ u/L of] k|0ffnL g]kfn ;/sf/ tyf ;ft} k|b]z ;/sf/ cGt/utsf sfof{nox?df clgjfo{ 

?kdf nfu" ul/Psf] 5 . 

-ª_ :yfgLo :fl~rt sf]if Joj:yfkg(Subnational Treasury Regulatory Application, 

SuTRA) 

:yfgLo :fl~rt sf]if Joj:yfkgn] :yfgLo txsf] ah]6 lgdf{0f / :jLs[tL, ah]6 sfof{Gjogdf 

sf]if Joj:yfkg, n]vfs+g / k|ltj]bg, cg'udgsf nflu cfjZos ;"rgf k|bfg, ljleGg kIfnfO{ 

k|bfg ug'{kg]{ k|ltj]bg ;d]t tof/ ub{5 . Web base  , 
, 

, 
, 

, , 
, 

 , 
, 

, 
, 
, , 

 , 
,

, 
, , 

, 
Excel  

o;sf ljz]iftfx?df /x]sf 5g\ . 
 

ut cfly{s jif{ @)&^÷&& df &#$ :yfgLo txdf o; k|0ffnLnfO{ ;~rfng ug{ ;lsPsf]df 

yk !) :yfgLo txn] jif{ el/sf ;a} sf/f]af/ o; k|0ffnL kl5 k|lji6L u/L lx;fa b'?:t ?kdf 

/fVg ;kmn eP . afFsL ( :yfgLo txn] sf/f]af/sf] ljj/0f dfq k|0ffnLdf k|lji6L u/L &%# 

:yfgLo txsf] jflif{s ljQLo ljj/0f o;} k|0ffnLsf dfWofdn] dxfn]vf lgoGqs sfof{nodf 

k|:t't x'g] cj:yf l;h{gf eof] . o;} cfly{s jif{b]lv &%# j6} :yfgLodf o; k|0ffnLnfO{ ;~rfng 

ug{ cfjZos ;dGjo / ;xsfo{sf] jftfj/0f tof/ ul/Psf] 5 . h;sf nflu k|0ffnLsf cfjZos 

;'wf/nfO{ lg/Gt/tf lbg] tyf b]lvPsf ;d:of tTsfn xn ug{ k|0ffnL ;~rfngstf{, 
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k/fdz{bftf, dxfn]vf lgoGqs sfof{no u/L tLg kIfsf] ;xsfo{fTds cj:yf l;h{gf ul/Psf] 

5 .  

-r_ ;fj{hlgs ;Dklt Joj:yfkg k|0ffnL(Public Assets Management System, PAMS) 

dxfn]vf lgoGqs sfof{non] tLg} txsf ;/sf/sf ;a} ;/sf/L lgsfox?n] clgjfo{ ?kdf  

;~rfng ug]{ u/L ;/sf/L ;DktL Joj:yfkg k|0ffnL ( PAMS) tof/ u/]sf] xf] . g]kfn ;/sf/sf] 

ldlt @)&& sflt{s @) ut]sf] lg0f{o cg';f/ tLg} txsf ;/sf/sf lgsfox?df nfu' ul/Psf]   

5 . o; k|0ffnLdf Plss[t cfly{s ;+s]t jlu{s/0f / JofVof, @)&$ bf]>f] ;+;f]wg cg';f/ 

;Dkltsf]] ul/Psf] 5, h'g cGt/f{li6«o d'b|f sf]ifsf] ;/sf/L tYofs+ lgb]]{lzsf, @)!$ (IMF-GFSM, 

2014) cg';f/ /x]sf] 5 . 

o;sf] k|of]uaf6 k|To]s sfof{non] cfkm\gf] sfof{nosf] ;Dkltsf] ljj/0f tof/ x'g], ;Dkltsf] 

k|ltj]bg Real Time df k|fKt ug{ ;lsg], tfn's ljefu jf dGqfno jf s]Gb|Lo lgsfon] ;Dkltsf] 

Plss[t ljj/0f tof/ ug{ ;Sg], ;Dkltsf] k|ltj]bgx? ltg} ;/sf/df Ps?ktf x'g], NPSAS df 

cfwfl/t k|ltj]bg ;xof]u k'Ug], cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj P]g, @)&^ n] tf]lsPsf 

;/sf/L ;Dklt;Fu ;DalGwt lhDd]af/L k'/f ug{ ;xof]uL x'g] / ;Dkltsf] n]vfkfngdf k|f]befjL 

n]vfs+gsf cfwf/x? tof/ x'g]5g\ .  

-r_ dGqfnout ljQLo Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL (Ministrial Financial Management 

Information System, MFMIS) 

ljleGg dGqfno tyf s]Gb|Lo lgsfosf nflu dxfn]vf lgoGqs sfof{no4f/f tof/ ug]{ 

lgdf{0ffwLg ljQLo Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL xf] .  o; k|0ffnLdf @ j6f dxTjk"0f{ df]8\o'n - 

Module_ /xg] 5g\ . dGqfno tyf s]Gb|Lo lgsfo dftxt /x]sf ljleGg sfof{nosf] ah]6 

sfof{Gjogsf] k|ltj]bgsf ?kdf k|fKt ljQLo ljj/0fx?sf] cfjZos Consolidation / 

Reconciliation u/L s]Gb|Lo ljQLo ljj/0f tof/L o;} k|0ffnLsf] klxnf] df]8\o'ndf ul/G5 . 

s]Gb|Lo:t/sf] n]vfkfngdf cfjZos uf]Zjf/f ef}r/ / vftf k|lji6L ;lxtsf] n]vf tof/L klg 

o;} df]8\o'ndf x'g] Joj:yf ul/g] 5 . o; df]8\o'nsf] k|of]uaf6 jt{dfgdf g]kfn ;/sf/ / ;ft} 

k|b]z ;/sf/n] /fVg] s]Gb|Lo:t/sf] n]vfdf /x]sf] l/Sttf k'/f x'g]5 . 

bf]>f] df]8\o'ndf eg] dxfn]vf lgoGqs sfof{nodf k]z ug'{kg]{ g]kfn ;fj{hlgs If]q n]vfdfg-

Nepal Public Sector Accounting Standard, NPSAS_ df cfwfl/t ljQLo ljj/0f (NPSAS Based  

Financial Statement_ tof/ ul/g] 5 .    

#= cGo lgsfoaf6 k|of]udf NofOPsf ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg;DaGwL k|0ffnLx? 
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❖ cy{ dGqfnon] ;~rfngdf NofPsf] dGqfnout ah]6 ;"rgf k|0ffnL] (Line Ministry Budget 

Information System, LMBIS) ljleGg dGqfnon] ah]6 tof/ ug]{ sfo{df Ps Joj:yfkg 

;"rgf k|0ffnL xf] . o;df dGqfno / cGt/utsf ljefux?, If]qLo lgb]{zgfnox?, 

lhNnf:t/sf sfof{nox? nufotsf sfof{nox?n] ah]6 tyf sfo{qmd tof/ ug]{, clVtof/L 

k|fKt ug]{, ah]6 tyf sfo{qmd yk36 ug]{, /sdfGt/ tyf >f]tfGt/ ug]{ nufotsf sfo{ o;} 

k|0ffnLaf6 x'g] ub{5 . ljefux?, If]qLo lgb]{zgfnox?, lhNnf:t/sf sfof{nox? nufotsf 

sfof{nox?n] o; k|0ffnLaf6 ah]6 tyf sfo{qmd tof/ u/L dGqfnodf k]z ePkl5 

dGqfnon] cy{ dGqfno k]z u/L ah]6 5nkmnaf6 cfjZos km]/abn u/L clGtd ?k lbOG5 

. cy{ dGqfnoaf6 dGqfnox? tyf dGqfnoaf6 cGt/utsf ljefux?, If]qLo lgb]{zgfnox?, 

lhNnf:t/sf sfof{nox? nufotn] o;} k|0ffnLaf6 clVtof/L k|fKt ub{5g\ . o; jif{af6 

LMBIS-TSA-CGAS Integration  u/L cfk;df ;"rgf ;fembf/L ug{ yflnPsf] 5 . ;ft} 

k|b]z ;/sf/n] o; k|0ffnLnfO{ cfjZos ;'wf/ u/L tof/ ul/Psf]] k|b]z dGqfnout ah]6 

;"rgf k|0ffnL (PLMBIS) ;~rfng  ul//x]sf 5g\ .  

❖ ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{non] ;fj{hlgs vl/bnfO{ k|efjsf/L ljB'tLo dfWofdaf6 

vl/b ug{] Joj:yfsf nflu ljB'tLo ;/sf/L v/Lb k|0ffnL -Electronic Government 

Procurement, e-GP) tof/ u/L nfu' u/]sf] xf] . o;sf] ;kmn sfof{Gjogsf nflu ljB'tLo 

v/Lb k|0ffnL ;~rfng lgb]{lzsf, @)&$ ;d]t hf/L ePsf] 5 . af]nkq tof/L, ;"rgf 

k|sfzg, af]nkq sfuhft ;+;f]wg, af]nkqbftfn] af]nkq k]z, af]nkq vf]Ng] sfo{, af]nkq 

d"Nofs+g, ;Demf}tf ug]{ cfzosf] ;"rgf nufotsf ;fj{hlgs vl/b;Fu ;DalGwt sfo{x? 

o;} k|0ffnLaf6 ug{ ;lsG5 .  

❖ lgj[Qe/0f Joj:yfkg sfof{non] tof/ u/L ;~rfngdf NofPsf] Plss[t lgj[Qe/0f 

Joj:yfkg k|0ffnL (Integrated Pension Management System, IPMS) lgj[Qe/0f 

Joj:yfkgdf ;+nUg lgj[Qe/0f Joj:yfkg sfof{no, sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no / 

lgj[Qe/0f ljt/0f ug]{ a}+s zfvfx? tyf tLgsf s]Gb|Lo sfof{nox?n] o; k|0ffnLsf] k|of]u 

u/L /x]sf 5g\ . lghfdtL ;]jf, g]kfn :jf:Yo ;]jf, ;+;b ;]jf, g]kfnL ;]gf, g]kfn k|x/L, 

;z:q k|x/L, /fli6«o cg':Gwfg tyf lzIfsx? ;]jf lgj[Q ePkl5 pgLx?n] kfpg] ;'ljwf 

ljt/0fnfO{ ;/n, ;xh / j:t'lgi7 agfpg nfu" ul/Psf] xf] . @)&# efb| dlxgfb]lv g} sf]if 

tyf n]vf lgoGqs sfof{nox?n] o; k|0ffnLaf6 lgj[Qe/s k6\6f kl/j{tg, x/fPsf] jf 

PFM 
System 

LMBIS

RTGS

NPI

IPMS

EPFNepal

Wallet 
System

CIT 
System

CBS

Revenue 
Related 
Systems

EGP

SIS
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gfl;Psf]df gof k6\6f agfpg], lgj[Qe/s sd{rf/Lsf] d[To' ePkl5 OR5fPsf] JolQmsf 

gfddf k6\6f tof/ ug]{ tyf lgj[Qe/s lx;fj ldnfg ul/lbg] h:tf sfo{x? ub}{ cfPsf] 5 

. o;} jif{af6 o; k|0ffnLnfO{ CGAS df cfa4 u/L k|To]s lgj[Qe/ssf a}+s vftfdf ;f]em} 

/sd k7fpg yflnPsf]] 5 .  

❖ /fh:j Joj:yfkg;Fu ;DalGwt k|0ffnLx?df eG;f/ tYofs+sf nflu :jrflnt k|0ffnL -

Automated System for Customs Data,ASYCUDA), cfGtl/s /fh:j ljefun] ;~rfngdf 

NofPsf Plss[t s/ k|0ffnL  (Integrated Tax System, ITS), cWofudg ljefun] ;~rfngdf 

NofPsf g]kfn kf]6{ (Nepal Port), nf]s ;]jf cfof]un] ;~rfngdf NofPsf Public Service 

Recruitment Management System, /fxbfgL ljefusf] k|0ffnL, dxfgu/Lo 6«flkms k|x/L 

dxfzfvfsf] k|0ffnL, gfkL ljefusf] k|0ffnL, dfnkf]t tyf e"ld Joj:yf ljefusf] k|0ffnL, 

sDkgL /lhi6«f/ sfof{nosf] k|0ffnL nufot /fh:j ;+sngdf ljleGg k|0ffnLx? ;~rfngdf 

/x]sf 5g\ . 

❖ cy{ dGqfno j}b]lzs ;xfotf ;dGjo dxfzfvfn] ;~rfngdf NofPsf] j}b]lzs ;xfotf 

Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL(Aid Management Information System, AIMS) Ps xf] .  

$=tLg} txsf] ;/sf/sf] sf/f]af/ / k|ltj]bg k|0ffnLsf] k|f?k 

 

 

 

          
 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

dxfn]vf lgoGqs sfofno  

-ljQLo Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL, FMIS df /x]sf] 

General Government Reporting Module _ 

&%# :yfgLo tx 

-:yfgLo ;l~rt sf]if 

Joj:yfkg k|0ffnL, SuTRA_ 

 

dxfn]vf k/LIfssf] 

sfof{no 

g]kfn ;/sf/ / k|b]z ;/sf/sf /fh:j 

cfh{g ug]{ tyf vr{ ug]{ sfof{nox? 

-/fh:j Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL-RMIS, 

;/sf/L n]vf k|0ffnL-CGAS / ;fj{hlgs 

sf]if tyf n]vf lgoGqs 

sfof{nox? jf k|b]z n]vf lgoGqs 

sfof{no jf k|b]z n]vf OsfO 

sfof{nox?  

 

;/sf/L sf/f]af/ ug]{ a}+ssf 

lhNnfl:yt ;DalGwt zfvf 

sfof{nox? 

g]kfn ;/sf/ / k|b]z ;/sf/ ;DalGwt 

ljefu jf dGqfno jf s]Gb|Lo lgsfo 

-dGqfnout ljQLo Joj:yfkg 

;"rgf  k|0ffnL, MFMIS_ 

dxfn]vf lgoGqs sfof{no jf k|b]z n]vf 

lgoGqs sfof{nox?  

-ljQLo Joj:yfkg ;"rgf  k|0ffnL, FMIS_ 

g]kfn /fi6« a}+s jf ;f]sf] 

k|fb]lzs sfof{nox? 

-;'k/Lj]IfsLo ;"rgf k|0ffnL, 

SIS_ 

;/sf/L sf/f]af/ ug]{ a}+ssf 

s]Gb|Lo jf k|fb]lzs sfof{nox? 

-Core Banking System- 

CBS_ 

 

dGqfnout ah]6 ;"rgf k|0ffnL -

LMBIS_ 

k|b]z n]vf lgoGqs 

sfof{nox?  

-ljQLo Joj:yfkg ;"rgf  

k|0ffnL, k|b]z ;/sf/, 

dxfn]vf lgoGqs sfof{no  

-ljQLo Joj:yfkg ;"rgf  

k|0ffnL, g]kfn ;/sf/, 

FMIS_ 
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%=;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg ;"rgf k|ljlw pkof]usf pknAwLx? 

;"rgf k|ljlwsf ljsf;df g]kfnn] kxn sbdL lnPsf] Tolt w]/} ;do ePsf] 5}g . ;fj{hlgs 

ljQLo Joj:yfkgsf If]qdf ;"rgf k|ljlwsf] pkof]u ;+tf]hgs ?kdf g} cufl8 al9/xsf] 5 . 

t/ k|To]s lgsfo lkR5] 5'6\6f 5'6\6} ;"rgf k|ljlwdf cfwfl/t k|0ffnLx? ljsf; x'gfn] tL 

k|0ffnLx?af6 ;"rgfx? cfbfg k|bfg jftfj/0f tof/ x'g;s]sf] 5}g . o;sf nflu ul/Psf 

k|of;x? klg ;fy{s b]lvPsf 5g\ . ah]6 sfof{Gjog;Fu ;DalGwt k|0ffnLx? cGt/ cfa4 

(LMBIS-TSA-CGAS Integration) ePsf 5g\ . ;/sf/L e'StfgL;Fu ;DalGwt k|0ffnLx? cGt/ 

cfa4 (CGAS-TSA-EFT-NPI- Designated Bank’s System- Beneficiary’s System 
Integration) ePsf 5g\ . g]kfn /fi6« a}+s;Fu 7"nf ;/sf/L sf/f]af/sf nflu Real time Gross 
settlement  k|0ffnLdf ug{sf nflu cfa4tf(CGAS-TSA-EFT-RTGS- Beneficiary’s 
System Integration) eO/x]sf] 5 . ;]jfsf lg/Gt/tf / u'0f:tl/otf sfod ug{ Data 
recovery Center :yfkgf u/L :jrflnt agfpg Network virtualization sf dfWodaf6 

Multiple Data Center sf ?kdf ljsf; ul/Psf] 5 . 

ljutdf ^) jif{b]lv vr{ lzif{s / >f]tsf cfwf/df n]vfkfng ul//x]sf]df o;} cfly{s jif{b]lv 

CGAS, TSA / SuTRA nfO{ s[ofsnfkdf cfwfl/t n]vf (Activities Based Acccouting) 
k|0ffnL ljsf; u/L nfu" ul/Psf] 5 . o; n]vf k|0ffnLsf] k|of]uaf6 tf]lsPsf sfo{qmd / 

s[ofsnfkdf dfq vr{ x'g hfg] / vr{sf] u'0f:t/Lotf sfod ug{ yk ;xof]u k'Ug]5 . 

 

^=;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg ;"rgf k|ljlw pkof]usf] efjL sfo{lbzf 

cem klg w]/} ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgdf k|of]u x'g] k|0ffnLx? cfk;df cfa4 ug{ afFsL 

/x]sf] 5 . o;/L afFsL ;a} k|0ffnLx?nfO{ Plss/0f ug{'kg]{ r'gf}tLk"0f{ cleef/f xfd|f] ;fd' 

/x]sf] 5 . To;/L g} k|0ffnL cfk;df Plss/0f ug{ g;lsg] cj:yfdf /x]sf ;fj{hlgs ljQLo 

Joj:yfkgsf If]qdf /x]sf k|0ffnLx?sf tYofs+ cfk;df ;fem]bf/L u/L Plss[t ;fj{hlgs 

ljQLo Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL (IPFMIS) ljsf; ug'{kg]{ cj:yf b]lvPsf] 5 .  

o; ljifodf cfjZos cWoog ug{ k/fdz{bftf k/fdz{bftfaf6 sfo{ u/fO{ dxfn]vf lgoGqs 

sfof{non] z'? k|ltj]bg ;d]t lbO;s]sf] 5 . k/fdz{bftfsf] l;kmfl/; cg';f/ Plss[t 

;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL ljsf; ug]{ jf df}h'bfdf 5l/P/ /x]sf 



365 

k|0ffnLx?nfO{ Plss/0f ug]{ eGg] ljifodf lg0f{o u/L cufl8 a9g'kg]{ 5 . t/ k/fdz{bftfsf] 

l;kmfl/; / ;f] cg';f/ Plss[t ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL ljsf;sf] k|s[of 

cufl8 ga9];Dd klg o; lb3{sfnLg ;dfwfgnfO{ dfq kv]{/ a:g' x'b}g . t;y{ dWosfn / 

tTsfndf klg s]xL kxnx? x'g h?/L b]lvPsf] 5 . h;n] df}h'bfdf 5l/P/ /x]sf 

k|0ffnLx?nfO{ Plss/0f ug{ ;xof]uL jftfj/0f dfq tof/ u/L o;df b]lvPsf ;d:ofx? ;d]t 

xn ug{ 7"nf] of]ubfg k'Ug] u/L ;'wf/ k|of;x? lg/Gt/ cufl8 a9fpg'k/]sf] 5 .  

g]kfn ;/sf/ / ;ft} k|b]z ;/sf/sf] e'StfgLdf ljB'tLo dfWodsf] pkof]u cg's/0fLo /x] 

klg /fh:j ;+sng lg/f;fhgs 5 . o;sf nflu tof/ k'jf{wf/x? kof{Kt eP klg s/bftf 

lzIff nufotsf] yk kxn cfjZos /x]sf] 5 . ;+u7lt If]qn] klg ;/sf/L /fh:j e'StfgLdf 

ljB'tLo dfWodsf] pkof]uaf6 cGodg:s b]lvPsf] 5 . :yfgLo txsf sf/f]af/df ljB'tLo 

dfWodsf] pkof]usf nflu SuTRA df /fh:j ;+sng tyf vr{ nufotsf e'StfgLdf EFT nfO{ 

a9jf lbg'kg]{ ePsf] 5 . 

CGAS k|0ffnLaf6 vr{ n]vL sl/a # nfv lghfdtL, ;]gf, k|x/L nufotsf vftfdf g} /sd 

k7fpg ;kmntf ldn]sf] 5 . To;/L g} ;f]xL k|0ffnLaf6 vr{ n]vL sl/a @ nfv %) xhf/ 

hlt ;]jf lgj[Q lghfdtL, ;]gf, k|x/L nufotsf vftfdf g} /sd k7fpg z'? ePsf] 5 . ca 

sl/a #( ljBfnodf sfo{/t lzIfsx?sf] tna / #% nfv ;fdflhs ;'/Iff eQfsf 

nfeu|fxLnfO{ o; e'StfgL k|s[ofdf ;fd]n u/fpg] r'gf}ltk'0f{ lhDd]af/L /x]sf] 5 . cem g]kfn 

;/sf/ / ;ft} k|b]z ;/sf/df s]Gb|Lo tna e'StfgL k|0ffnL (Central Payrool Module) tof/ 

u/L nfu" ug{ cfjZos 5 . 

&%# :yfgLo txdf k|efjsf/L ?kdf :yfgLo :fl~rt sf]if Joj:yfkg k|0ffnL -SuRTA_ nfu' 

u/L ;f] ljQLo Joj:yfkgdf b]lvPsf ;+;o, cGof}n tyf k|ltj]bg ;+sng / Plss/0fdf 

b]lvPsf hl6ntf ;d]t cGTo ug]{ s'/fdf ldn]sf] ;kmntf dfq kof{Kt 5}g\ . &%# :yfgLo 

txdf k|efjsf/L ?kdf :yfgLo :fl~rt sf]if Joj:yfkg k|0ffnLsf] sfof{GjognfO{ yk 

k|efjsf/L agfpg o; k|0ffnLdf k]/f]n df]8\o'n (Payrool Module), s/bftf clen]v / s/ 

u0fgf (with Calculator)  /fh:jsf] df]8\o'n / Day close and EFT Module yk ug'{ kb{5 . 

tLg} txsf ;/sf/sf 5'6\6f5'6\6} k|ltj]bg tyf tLg} txsf ;/sf/sf] Plss[t k|ltj]bg tof/ 

ug{;Sg] ljQLo Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL ljsf; u/L ljZjf;Lo k|ltj]bg k|0ffnLsf] ;'lglZrtf 

sfod ug'{kg]{ tLg} txsf ;/sf/sf] ;femf bfloTj ?kdf /x]sf] 5 . o; g]t[Tj g]kfn ;/sf/n] 

u/] klg k|b]z tyf :yfgLo ;/sf/sf] ;xof]u / ;xsfo{ plQs} ckl/xfo{ 5 . k|0ffnLx?sf] 

;"/Iffsf] If]qdf ;Demf}tfljxLg 9+un] sfo{ ug{ ;lsPg eg] o;sf] lbuf]kgf w/fkdf kb{5 . oL 

;a} k|0ffnLx?sf lbuf]kgfsf] csf]{ dxTjk"0f{ zt{ ;~rfng ;xfotf ;]jf / o;sf] lg/Gt/ 

;'wf/sf] Joj:yfkg xf] . 

 

&= lgis{if 
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dxfn]vf lgoGqs sfof{non] ltg} txsf ;/sf/sf nflu ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg;Fu 

;DalGwt ljleGg k|0ffnLx?sf] ljsf;, ;~rfng tyf ;f]sf nflu cfjZos ;xof]u k|bfg ub}{ 

cfPsf] 5 . k|0ffnLx?sf] lbuf]kgsf nflu ;'/IffTds ;fjwfgL ckgfPsf] 5 . ljZjf;gLotf 

tyf pkof]ustf{ d}qL k|0ffnL lgdf{0f u/L lg/Gt/ ;~rfng ;]jf ;d]t k|bfg ub}{ cfPsf] 5 . 

o;sf nflu k'jf{wf/ ;d]t ldToJooL 9+un] u/]sf] 5 .  

;"rgf k|ljwLsf] k|of]uaf6 ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgsf] ?kfGt/0fdf dxfn]vf lgoGqs 

sfof{nosf] lgi7fk'j{s u/]sf sfo{sf o; jif{sf] /fli6«o ;"rgf k|ljlw ljlzi6 ;Ddfg 

(National ICT Award, 2021- Public Sector) af6 ;Ddflgt klg ePsf] 5 . of] ;Ddfgsf] 

;fFv arfpg] dfq x}g, ;"rgf k|ljwLsf] k|of]uaf6 ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgsf] ?kfGt/0f 

u/L o;sf nfex? /fli6«o hLjgsf x/]s If]qdf ljt/0f ug{' k/]sf] 5 . d'n'ssf] ;fj{hlgs 

If]qdf x}g ;a} If]qdf ;"rgf k|ljwLsf] k|of]uaf6 ?kfGt/0fsf nflu g]t[Tj ub}{ ;fy;fy 

lx8fpg] lhDd]af/L klg dxfn]vf lgoGqs sfof{no ylkPsf] 5 .  

 

;Gbe{ ;"rL 

g]kfn ;/sf/, cy{ dGqfno, _@)&$_ ah]6 th'{df lbUbz{g, @)&$ 

g]kfn ;/sf/, cy{ dGqfno, dxfn]vf lgoGqs sfof{no, Psn sf]if vftf ;~rfng lgb]{lzsf, 

@)&# 

g]kfn ;/sf/, sfg'g lstfj Joj:yf ;ldlt, -@)&^_ cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj 

P]g, @)&^, sf7df08f} . 

g]kfn ;/sf/, sfg'g lstfj Joj:yf ;ldlt, -@)&&_ cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj 

lgodfjnL, @)&&, sf7df08f} . 

e't]{n, e]ifk|;fb -@)&^_,g]kfnsf] ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgdf ;"rgf k|ljwLsf] pkof]u :  

uGtJo cfly{s ;'zf;g, sf7df08f} . 

;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{no, ljB'tLo v/Lb k|0ffnL ;~rfng lgb]{lzsf, @)&$,  

sf7df08f} . 

 

http://www.fcgo.gov.np 

http://www.mof.gov.np 

http://www.ird.gov.np 

http://www.ppmo.gov.np 

  

http://www.fcgo.gov.np/
http://www.mof.gov.np/
http://www.ird.gov.np/
http://www.ppmo.gov.np/
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3.1 र्ोजना, बजेट तथा कार्ाक्रम व्र्वस्थापन 

(Planning, Budgeting and Programme Management) 

 

प्रकक्रर्ाको व्र्वस्थापन ( Process management) 

 

कववरण अङ्क िार 

 

सूचकहरु 

 

पूणााङ्क प्रािाङ्क 

छ 

(१) 

छैन 

(०) 

१. मध्र्मकालीन खचा संरचना सकहत कवगनर्ोजन ऐन,र वाकर्ाक बजेट 
तथा कार्ाक्रमलाई असार १० ितेगिर सिामा पेश िरी सिाबाट 
असार मसान्तसम्ममा पाररत िररएको । 

(स्थानीर् सरकार सिालन ऐन,२०७४ को दिा ७१) 

१   

२. (१) एकीकृत/ आवगधक कवकास र्ोजना तजुामा िदाा िौिोगलक सूचना 
प्रणाली (Geographical Information System) मा आधाररत रही 
स्थानित आधार (Spatial Based)मा तर्ार िएको । (२) सो 
र्ोजनामा श्रोत न्सा सकहत ि-ू उपर्ोि र्ोजना,र्ातार्ात िरुुर्ोजना, 
वातावरण व्र्वस्थापन र्ोजना, स्थानीर् पूवााधार कवकास र्ोजना, 
स्थानीर् आगथाक कवकास र्ोजना र सामाजज कवकास र्ोजना समेत 
समावेश िरी सिाबाट स्वीकृत िररएको । 

अङ्क ०.५+०.५=१ 

१   

३. एकीकृत आवगधक कवकास र्ोजना तजुामा िदाा सो र्ोजना 
कार्ाान्वर्नका लागि र्ोजना तजुामा िदाा सो र्ोजना कार्ाान्वर्नका 
लागि र्ोजना अवगधिरका गनगमत्त आवश्र्क स्रोत  र साधनको 
अनमुान  कहत परीर्ोजनाको सूची तर्ार िररएको।  

(स्थानीर् सरकार सिालन ऐन,२०७४ को दिा २४(४) 

१   

४. स्थानीर् तहको क्षेरमा कर्ारत िैरसरकारी संस्था र सामदुाकर्क 
संघसंस्थाले आफ्नो वाकर्ाक र्ोजना, कार्ाक्रम तथा बजेट स्थानीर् 
तहको  बाकर्ाक र्ोजना, कार्ाक्रम तथा बजेटमा समावेश िरेर मार 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउने िरेको ।  

(स्थानीर् सरकार सिालन ऐन,२०७४ को दिा २५ (२)(ख) 

१   

५. स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा गनधाारण सगमगतले ििनु मकहनागिर 
आिागमवर्ाका  लागि स्रोत अनमुानको आधारमा बजेटको कुल सीमा 
गनधाारणिरी सो सीमाअनसुार सिाबाट बजेट तथा कार्ाक्रम पाररत 
िएको । 

(स्थानीर् सरकार सिालन ऐन,२०७४ को दिा ६६ (३)(ि) 

१   
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६. आिागम आ.ब को बजेट प्रक्षेपण िदाा आिामी आथाक बर्ापगछको 
थप दईु वर्ाको समेत बजेट प्रक्षेपण िरेको  

(स्थानीर् सरकार सिालन ऐन,२०७४ को दिा ६६ (३) र (६) 

   

७. (१) बाकर्ाक बजेट तथा कार्ाक्रमको तजुामाका लागि स्रोत अनमुान 
तथा बजेट सीमा गनधाारण सगमगत ििन िई सो सीमा गनधाारण िरेको 
र सोही सीमा गिर रही कवर्र्ित क्षेरको बजेट तथा कार्ाक्रम तजुामा 
िरेको । 

(२) आिामी वर्ाको बजेट सीमालाई चाल ुआ.व.को बैशाखा १५ 
ितेगिर प्रमखु प्रशासकीर् अगधकृतले कवर्र्ित महाशाखा, शाखा तथा 
वडा सगमगतलाई उपलब्ध िराएको । 

(स्थानीर् सरकार सिालन ऐन,२०७४ को दिा ६६ 

(अङ्क०.५ + ०.५=१) 

१   

८. (१) जनुसकैु स्रोतबाट प्राि िएको चल अचल सम्पगतको जजन्सी 
आम्दानी बााँधी लित राखेको । (२) प्रर्ोि िनेको िपााई सकहतको 
सहार्क खाता रहेको । 

(अङ्क०.५ + ०.५=१) 

१   

९. बजेट तथा कार्ाक्रम तजुामा िदाा संघ र प्रदेशबाट प्राि मािादशानको 
पालना िएको । 

१   

१०. बाकर्ाक बजेट तथा कार्ाक्रमको तजुामाका लागि (१) स्थानीर् 
तहको उपाध्र्क्ष वा उपप्रमखुको संर्ोजकत्वमा बजेट तथा कार्ाक्रम 
तजुामा सगमगत ििन िई सो सगमगतको बैिक बस्ने िरेको ।(२) 
सगमगतले गनधाारण िरेको  बजेट सीमागिर रकह स्थानीर् र्ोजना तथा 
कार्ाक्रमलाई प्राथगमकीकरण िरी बजेट कवगनर्ोजन िने िररएको । 

(स्थानीर् सरकार सिालन ऐन,२०७४ को दिा ६७ 

(अङ्क०.५ + ०.५=१) 

१   

११. वैदेजशक सहार्तामा सिागलत कार्ाक्रमहरु  नेपाल सरकारको 
जस्वकृगत गलएर मार संिालन िररएको ।  

अन्तर- सरकार कवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दिा १२ (४) 

 

१   

१२. (१) स्थागनर्  तहले आन्तररक ऋण  गलनअुजघ नेपाल सरकारको 
सहमगत गलई राकष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तथा कवत्त आर्ोिले गनधाारण 
िरेको सीमािार गलने  िररएको  ।(२) स्थानीर् तहको ऋण 
दाकर्त्वको अघावगधक अगिलेख राजखएको ।  

अन्तर- सरकारी कवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दिा १४(३) र१६ (१) 

(अङ्क०.५ + ०.५=१) 

१   
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१३. आिागम आगथाक वर्ाको लागि आर्- व्र्र्को प्रक्षेपण िरी 
र्ससम्बन्धी प्रगतवेदनलाई प्रत्रे्क वरस्र्को पौर् मसान्तगिर सकिर् 
अथा मन्रालर्मा पेश िरेको । 

अन्तर- सरकारी कवत्त व्र्वस्थापन ऐनको, दिा १८ 

१   

१४. संजचत कोर्को व्र्वस्थापनका लागि एकल खाताको प्रर्ोि हनुे 
िरेको  । 

१   

१५. स्थानीर् तहमा रहेका कवगिन्न कोर्हरुको व्र्वस्था तथा सिालन 
िदाा कानून बनाएर मार िने िररएको ।  

१   

जम्मा १५   

(ख) नगतजा व्र्वस्थापन (Management Of Result) 

१६. स्वीकृत आवगधक / एकककृत र्ोजनाको  पररर्ोजना सूचीमा 
उजल्लजखत पररर्ोजनालाई वाकर्ाक बजेट तथा कार्ाक्रममा समावेश 
िरी पूणारुपमा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाइएको । 

स्थानीर् तहको र्ोजना तजुामा ददग्दशान,२०७५ (नमनुा) को दिा १ (५) 

१   

१७. आिूले उिाएको राजश्व र राजस्व बााँडिााँडबाट प्राि हनुे रकम 
सकहतको कुल राजस्व रकमबाट आफ्नो सम्पूणा प्रशासगनक खचा पूरा 
िरी बााँकी रकम कवकास गनमााण कार्ामा उपर्ोि िरेको ।  

अन्तर- सरकारी कवत्त व्र्वस्थापन ऐनको, दिा २१ (४) 

१   

(ि) ववत्तीर्य अनशुासनका उपार्हरु (Fiscal Dicipline Measures) 

१८. राजस्व पररचालन र खचा िदाा सिाबाट पाररत आगथाक ऐन, 
कवगनर्ोजन  ऐन  तथा बाकर्ाक बजेट तथा कार्ाक्रमको गसमा गिर 
रही खचा िने िरेको ।  

(स्थानीर् सरकार सिालन ऐन,२०७४ को दिा ७१ 

१   

१९. चाल ुआ.ब. को बजेट तथा कार्ाक्रममा महामारी तथा कवर्द् 
व्र्वस्थापनका लागि बाहेक अन्र् कार्ाक्रमको हकमा आर्ोजनाित 
रुपमा बजेट बााँडिााँट िररएको ।  

(स्थानीर् सरकार सिालन ऐन,२०७४ को दिा ११ (२) र ६६ (८) 

२०. ित आ.ब. मा ववत्तीर्य समानीकरण अनदुानको रकम प्रशासगनक 
खचामा उपर्ोि निएको । 

अन्तर- सरकारी कवत्त व्र्वस्थापन ऐनको, दिा २१ (४) 

१   

२१. ित आ.ब. को बजेटमा पुाँजीित खचाको रुपमा कवगनर्ोजन  िएको 
रकम चाल ुखचामा रकमान्तर निररएको । 

अन्तर- सरकारी कवत्त व्र्वस्थापन ऐनको, दिा २९ 

१   

 

3.2 कार्ाान्वर्न क्षमता तथा व्र्वस्थापन (Implementation Capacity and Management ) 

(क) प्रकक्रर्ाको व्र्वस्थापन (Process Management ) 

कववरण अङ्क िार 



370 

 

सूचकहरु 

 

पूणााङ्क प्रािाङ्क 

छ 

(१) 

छैन 

(०) 

२२. कार्ापागलकाको बैिक कम्तीमा मकहनाको एकपटक बस्ने िरेको  

(स्थानीर् सरकार सिालन ऐनको, दिा १7 
   

२३. स्थानीर् कवपद् व्र्वस्थापन सगमगत ििन िएको र कवपद् 
व्र्वस्थापनकोर्को स्थापना र पररचालन काननु अनसुार िएको ।  

कवपद् जोजखम न्रू्गनकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दिा 
१७ स्थानीर् सरकार सिालन ऐनको दिा ११(२) 

   

२४. ित आ.ब मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राि िई खचा 
हनु नसकेको स:शता अनदुानको रकम सोही आ.ब.मा. सम्वजन्धत 
सरकारलाई किताा िरेको ।  

   

२५. राकष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तथा कवत्त आर्ोिको गसिाररसको सीमागिर 
रही आफ्नो सिाबाट  स्वीकृत िराई उत्पादनशील 
रोजिारमूलक,आन्तरीक आर् वकृि तथा पुाँजीित कार्ाका  लागि मार 
आन्तररक ऋण पररचालन िररएको।  

(स्थानीर् सरकार सिालन ऐन,२०७४ को दिा ६८ (१) 

   

२६. चाल ुआ.ब.को बजेट सिाबाट स्वीकृत िएको सात ददनगिर प्रमखु 
वा अध्र्क्षले प्रमखु प्रशासकीर् अगधकृतलाई बजेटको खचा  िने 
अजततर्ारी प्रदान िरेको । 

(स्थानीर् सरकार सिालन ऐन,२०७४ को दिा ७३ (२) 

   

२७. सावाजगनक खररद ऐनको पररगधगिर रही सावाजगनक खररदसम्बन्धी 
गनर्मावली तर्ार िरी सिाबाट पाररत िररएको र र्सलाई 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाईएको ।  

(स्थानीर् सरकार सिालन ऐन,२०७४ को दिा ७४ (२) 

   

२८. (१) पूवााधारका र्ोजनाहरु कार्ाान्वर्न िना नेपाल इजन्जगनर्ररङ 
काउजन्सलमा दताा िएको गसगिल इजन्जगनर्ररङको व्र्वस्था िरेको । 
(२)    न्सा पास तथा सहरी कवकासका लागि नपेाल इजन्जगनर्ररङ 
काउजन्सलमा दताा िएको आकका टेक इजन्जगनर्रको व्र्वस्था  िरी 
लाित अनमुान, सपुररवेक्षण र प्राकवगधक जााँचपास तथा न्सा पासको 
काम िने िररएको। 

(अङ्क०.५ + ०.५=१) 

   

२९. कार्ाालर्मा ररक्त रहेका स्थार्ी कमाचारीको पूगताका लागि 
गनर्गमतरुपमा प्रदेश लोकसेवा आर्ोिमा माि आपूगता िारम िरी 
पिाईएको ।  

   



371 

३०. (१) उपिोक्ता सगमगत ििन िदाा पररर्ोजना स्थलमा नै टोल 
कवकास संस्था मािा त आम िेला िराई पररर्ोजना क्षेरका लािग्राही 
जनताबाट नै उपिोक्ता सगमगत ििन हनुे िरेको । (२) उपिोक्ता 
सगमगतलाई पररर्ोजना सिालनबारेमा अगिमजुखकरण िने िररएको।  

(अङ्क०.५ + ०.५=१) 

   

३१. बोलपरको माध्र्मबाट सावाजगनक खररद िदाा इच्छुक 
बोलपरदाताहरुलाई बोलाई पूवा बोलपर (Pre- Bid) बैिक िने 
िररएको । 

(सावाजगनक खररद गनर्मावली, 2064 को गनर्म 52) 

   

३२. प्रत्रे्क आगथाक बर्ा सरुु हनुिुन्दा पन्र ददन अिावै आफ्नो 
क्षेरगिरका  गनमााण कार्ा तथा अन्र् सेवा प्रर्ोजनका लागि गनमााण 
सामागग्र, ज्र्ाला िाडा तथा महसलुको स्थानीर् न्रू्नतम दररेट तो्ने 
िरेको । 

स्थानीर् सरकार सिालन ऐनको, दिा १३ 

   

३३. समपूरक अनदुानबाट सिालन हनुे आर्ोजनाहरुमा र्ससम्बन्धी 
कार्ाकवगधले गनधाारण िरेअनसुार  लाित साझेदारीको लागि बजेट  
कवगनर्ोजन िररएको । 

   

३४. २० हजार रुपैर्ािन्दा बढी रकमको मालसामान खररद िदाा वा 
गनमााण कार्ा िदाा मूल्र् अगिवकृि कर दताा प्रमाणपर प्राि िरेको 
व्र्जक्त,संस्था, िमा वा कम्पनीबाट मार खररद िने िररएको । 

   

३५. सावाजगनक खररदका लागि खररद ऐन तथा गनर्मावली बमोजजम 
खररद एकाइ तथा मूल्र्ाङ्कन सगमगत ििन िई सो सगमगत कक्रर्ाजशल 
िएको  

   

ख नगतजा व्र्ावस्थापन (Management of Result ) 
३६. ित आ.ब. मा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राि कवशेर् 

अनदुान र समपरुक अनदुानको रकम शतप्रगतशत खचा िएको । 
   

३७. ित आ.ब.मा कुल पूाँजीित बजेटको कजम्तमा ८० प्रगतशतिन्दा 
वढी ववत्तीर्य प्रिगत िएको ।  

   

३८. सडक र्ातार्ात िरुुर्ोजनाले तोकेको वाकर्ाक लक्ष्र्को ८० 
प्रगतशत िन्दा वकढ सडक गनमााण िएको । 

   

३९. स्थानीर् तह संस्थाित मूल्र्ाङकनमा ९० प्रगतशतिन्दा बढी अंक 
प्राि िरेको ।  

   

(ि) ववत्तीर्य अनशुासनका उपार्हरु (Fiscal Discipline Measures)    
४०. (१) ित आ.ब. मा बहवुकर्ार् र्ोजना वा आर्ोजनाका लागि खररद 

िदाा वा वाकर्ाक १० करोड रुपैर्ााँिन्दा बढी रकमको खररद िदाा 
स्वीकृत खररद िरुुर्ोजना अनार मार खररद िएको,(२) वाकर्ाक १० 
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लाख रुपैर्ााँिन्दा बढी रकमको खररद िदाा स्वीकृत वाकर्ाक खररद 
र्ोजनाअनसुार मार खररद िएको ।  

(सावाजगनक खररद गनर्मावली, 206३ को गनर्म ७) 

४१. ित आ.ब मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राि स:शरत 
अनदुान जनु प्रर्ोजनका लागि िएको हो सोही प्रर्ोजनमा मार  खचा 
िएको । 

अन्तर- सरकारी कवत्त व्र्वस्थापन ऐन,२०७४ को दिा ९ (२) 

   

४२. (१) उपिोक्ता सगमगतले जजम्मा गलएकव कार्ाहरु उपिोक्ता 
सगमगतले िेकेदारलाई िेक्कामा ददने निरेको । (२) उपिोक्ता 
सगमगतबाट हनुे कार्ामा स्थानीर् उपिोक्ताहरुले पररर्ोजना लाितको 
सिाबाट तोककए बमोजजमको न्रू्नतम लाित सहिागिता जटुाएको ।  

(सावाजगनक खररद गनर्मावलीको, गनर्म ९७(३) र ९७ (१०)  

(अङ्क०.५ + ०.५=१) 

   

४३. सिाबाट सशुासन, कवधार्न र लेखा सगमगत ििन िएको ।  

स्थानीर् सरकार सिालन ऐनको, दिा २२ 

   

४४. गनवााजचत पदागधकारी प्रदेश काननु बमोजजम मार सकुवधा ददएको 
। 

नेपालको संकवधान धारा 227  

   

४५. गनवााजचत पदागधकारीलाई प्रत्रे्क आगथाक वर्ा समाि िएको 
गमगतले सािी ददनगिर आफ्नो र आफ्नो पररवारको सदस्र्को नाममा 
रहेको सम्पगतको कववरण सम्बजन्धत स्थानीर् तहमा पेशस िरी 
प्रदेशमा पिाएको ।  

स्थानीर् सरकार सिालन ऐन, 2074 को दिा ११० 

   

४६. अजततर्ार दरुुपर्ोि अनसुन्धान आर्ोिले ददएका सझुाव 
कार्ाान्वर्न िएको ।  

(अजततर्ार दरुुपर्ोि अनसुन्धान आर्ोि ऐन, 2048 को दिा 28) 

   

४७. पााँच लाखसम्मका आर्ोजनाहरुमा कवगनर्ोजजत बजेटको  कहस्सा 
कुल  पूाँजीित बजेटको ३० प्रगतशतिन्दा बढी नरहेको ।  

   

४८. िैर सरकारी संस्था (िैसस)  मािा त र्ोजना कार्ाान्वर्न िरेको 
अवस्थामा िैससको निद लाित साझेदारी ३० प्रगतशतिन्दा बढी 
रहेको । 

   

४९. सिालन िररएका र्ोजनाहरु सम्पन्न िएपगछ प्राकवगधक जााँचपास 
िरी कार्ापागलकाको बैिकबाट र्स्ता र्ोजनाको िरिारकसमेत िने 
िररएको । 

   

५०. िेक्कापट्टामा e-bidding प्रणाली पूणारुपमा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाइएको 
।  
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३.३ लेखाङ्कन तथा प्रगतवेदन (Accounting and Reporting ) 

(क) प्रकक्रर्ाको व्र्वस्थापन ( Process mangement) 

 

कववरण अङ्क िार 

 

सूचकहरु 

 

पूणााङ्क प्रािाङ्क 

छ 

(१) 

छैन 

(०) 

५१. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत िए अनसुार स्थानीर् सजित कोर् 
व्र्वस्थापन प्रणाली सूर (SUTRA) प्रर्ोिमा ल्र्ाएको ।  

अन्तर- सरकारी कवत्त व्र्वस्थापन ऐन,२०७४ को दिा ३१ 

   

५२. धरौटीको कचचावारी राखेको र ितवर्ाको मौज्दात चाल ुवर्ामा 
जजम्वारी सारेको । 

   

५३. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सावाजगनक सम्पती व्र्वस्थापन प्रणाली 
(PAMS) कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको । 

५४. ित आ.ब. िन्दा अजघल्ला आ.ब. को आर्- व्र्र् र बजेट 
कार्ान्वर्नको बारेमा ित आ.ब. को पकहलो चौमागसक अवगध गिर 
वाकर्ाक सगमक्षा िरी सगमक्षा प्रगतवेदनलाई कागताक मसान्त गिर 
वेबसाईबाट सावाजगनक िररएको  

(अन्तर- सरकारी कवत्त व्र्वस्थापन ऐन,२०७४ को दिा ३०(३) 

   

५५. स:शता समपूरक र कवशेर् अनदुानको खचा र उपलब्धीको प्रिगत 
प्रगतवेदन गनर्गमत रुपमा सि र प्रदेशका सम्बजन्धत गनकार्मा पिाउन े
िरेको ।  

   

५६. स्थानीर् सजितकोर्को चौमागसक शीर्ाकित कववरण 
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट स्वीकृत ढााँचामा तर्ार िरी 
चौमागसक अवगध सककएको १५ ददनगिर सकिर् मागमला तथा सामान्र् 
प्रसाशन  मन्रालर् राकष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तथा कवत्त आर्ोि, सकिर् 
अथा मन्रालर्मा उपलब्ध िराएको ।  

(अन्तर- सरकारी कवत्त व्र्वस्थापन ऐनको, दिा ३2 र स्थानीर् सरकार 
सिालन ऐन 2074 को दिा 76 (५) 

   

५७. प्रमखु प्रशासकीर् अगधकृतले स्थानीर् तहको कोर्बाट खचा िएको 
रकमको चौमागसक प्रिगत कववरण त्र्स्तो अवगध समाि िएकव १५ 
ददनगिर कार्ापागललकाको बैिकमा पेस िने िरेको ।  

स्थानीर् सरकार सिालन ऐनको, दिा 76(३) 

   

५८. आफ्नो आर् र व्र्र्को कववरण प्रत्रे्क मकहनाको सात ितेगिर 
सावाजगनक िरेको । 

स्थानीर् सरकार सिालन ऐनको, दिा 76(४) 
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५९. धरौटी खाताको रकम अन्र् प्रर्ोजनमा खचा निएको र किताा िनुा 
पने धरौटी खाताको रकम गनर्मानसुार किताा िररएको । 

   

६०. दैगनक भ्रमण ित्ताको अगिलेख (भ्रमण खाता)  राख्न ेिररएको र 
भ्रमण प्रगतवेदन कवना दैगनक भ्रमण ित्ताको िकु्तानी वा र्सको पेस्की 
िछ्रर्ौट निरेको । 

   

ख)नगतजा व्र्वस्थापन (Management of Result) 
६१. राजस्व बााँडिााँडको लागि स्थानीर् कविाज्र् कोर् खडा  िरेको 

। 

अन्तर- सरकारी कवत्त व्र्वस्थापन ऐनको, दिा ६ 

   

६२. कुल लािग्राहीको सामाजजक सरुक्षा ित्ता बैंकमािा त िकु्तानी िई 
िकु्तानी पाउने व्र्ाजक्तको कववरण वेबसाइटबाट सावाजगनक िररको 
।  

   

(ि) ववत्तीर्य अनशुासनका उपार्हरु (Fiscal Discipline Measures ) 
६३. कार्ापागलकाले रकमान्तर िदाा स्वीकृत वाकर्ाक बजेटको अगधनमा 

रही कुनै जशर्ाकबाट पुाँजीित शीर्ाकमा पच्चीस प्रगतशतमा नबढाई 
िरेको। 

स्थानीर् सरकार सिालन ऐनको, दिा 79(3) 

   

६४. ित आ.ब.को अन्त्र्मा म्र्ाद नाघेको पेस्की नरहेको ।    
६५. राजगनगतक दल वा गतनका भ्रात ृवा िगिनी संििनहरुलाई आगथाक 

सहार्ता वा अनदुान प्रदान निररएको । 
   

६६. एक आगथाक वर्ामा खचा हनु नसकी बााँकी रहेको रकम स्थानीर् 
सजित कोर्मा जम्मा िएको । 

स्थानीर् सरकार सिालन ऐनको, दिा 7५ 

   

६७. स्थानीर् तहले िने िकु्तानी बैंककङ्ग प्रणालीबाट (निदरकहत 
िकु्तानी) िएको  

स्थानीर् सरकार सिालन ऐनको, दिा १२ (२) 

   

 

 

 

 

अनिुमन, मूल्र्ाङ्कन तथा लेखापररक्षण (Monitoring, Evaluation and Auditing) 

(क) प्रकक्रर्ाको व्र्वस्थापन ( Process management) 

 

कववरण अङ्क िार 

 

सूचकहरु 

 

पूणााङ्क प्रािाङ्क 

छ 

(१) 

छैन 

(०) 
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६८. (१) ित आ.ब.मा अजन्तम लेखापरीक्षणको प्रगतवेदन सो प्राि 
िएको गमगतले १५ ददनगिर आफ्नो वेबसाईटवाट सावाजगनक िरेको 
। (२) महालेखा पररक्षकले जारी िरेको प्रगतवेदन सिामा पेस िरी 
छलिल हनुे िरेको । 

(अन्तर- सरकारी कवत्त व्र्वस्थापन ऐन, 2074 को दिा 30)  

(अङ्क०.५ + ०.५=१) 

   

६९. (१) आन्तररक लेखापरीक्षणले औल्र्ाएका कैकिर्तलाई अजन्तम 
लेखापरीक्षण हनु ु अिावै समपरीक्षण िरेको । (२) आन्तररक 
लेखापरीक्षणको प्रगतवेदनको एक प्रगत अजन्तम लेखापररक्षणका लागि 
खकटने डोर वा महालेखा परीक्षकले तोकेको व्र्जक्त वा गनकार्लाई 
उपलब्ध िराएको ।  

स्थानीर् सरकार सिालन ऐनको, दिा ७७  

(अङ्क०.५ + ०.५=१) 

   

७०. उपप्रमखु वा उपाध्र्क्षले र्ोजना तथा कार्ाक्रमको पपुररवेक्षण िरी 
सोको प्रगतवेदन मागसक रुपमा कार्ापागलकाको बैिकमा पेश िने 
िरेको। 

स्थानीर् सरकार सिालन ऐन,2074 को दिा 16  

 

   

७१. वडागिर सिागलत र्ोजनाको अनिुमन िरी पषृ्ठपोर्ण ददन 
वडास्तरीर् अनिुमन सगमगत ििन िरेको । 

स्थानीर् सरकार सिालन ऐन,2074 को दिा 16  

   

७२. कार्ाालर्मा सबैले देख्न ेस्थानमा नािररक बडापर राजखएको । 

(सशुासन (व्र्वस्थापन तथा सिालन ऐन) 2064 दिा 24) 

   

७३. ित आगथाक बर्ामा सोिन्दा अजघल्लो आ.ब को अजन्तम 
लेखापरीक्षण िदाा आगथाक कारोबारमा कुल खचाको २ प्रगतशतिन्दा 
कम बेरुज ुरहेको । 

   

७४. वर्ामा कजम्तमा एकपटक कार्ालर्को सम्पगतको अगिलेख तथा 
जजन्सी मालसामानको अवस्थाबारे जजन्सी गनरीक्षण प्रगतवेदन गलई 
सम्पगतको संरक्षणको व्र्वस्था िररएको ।  

(आथाकक कार्ाकवगध तथा ववत्तीर्य उत्तरदाकर्त्व ऐन, 2076 को दिा 55 र 
आगथाक कार्ाकवगध तथा ववत्तीर्य उत्तरदाकर्त्व गनर्मावली, 2077 को गनर्म 99) 

   

७५. सावाजजगनक सम्पगत, सामदुाकर्क सम्पगत, िवन,सडक,पसल, 
व्र्वसार्को कववरण सकहतको अघावगधक अगिलेख राखी सिालाई 
समेत जानकारी िराएको । 

स्थानीर् सरकार सिालन ऐनको, दिा 11(2)(ड )(४) 

   

७६. स्थानीर् तहले सावाजगनक सेवा प्रवाहलाई पारदशी उत्तरदार्ी र 
जवािदेही बनाउन र्ोजना कार्ाक्रम आर्ोजनाको कार्ाान्वर्न र सेवा 
प्रवाहले आगथाक सामाजजक कवकासमा पारेको समग्र र्ोिदानबाट 
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आफ्नो सामाजजक जजम्मेवारी पूरा िए निएको सन्दिामा लेखाजोखा 
िना सरोकारवालासमेतलाई िेला िराई सामाजजक परीक्षण िरेको ।  

स्थानीर् सरकार सिालन ऐनको, दिा 78 (5) 
७७. प्रत्रे्क चौमागसकमा कजम्तमा १ (एक) पटक आिूले िरेको 

कामको सम्बन्धमा सावाजगनक सनुवुाइ िने िररएको ।  

(सशुासन गनर्मावगलको गनर्म 19) 

   

७८. कार्ाालर्बाट िएको काम कारबाहीको कवर्र्मा सवासाधारणलाई 
जानकारी ददन कुनै अगधकृतलाई प्रवक्ता तोकी गनजमािा त कजम्तमा 
मकहनाको एक पटक िए िरेको  कामकारवाहीको कवर्र्मा सावाजगनक 
रुपमा जानकारी ददएको ।  

(सशुासन ऐनको दिा 35) 

   

७९. आफ्नो कार्ाालर्बाट सम्पादन िरीने कार्ा सम्पादन र ववत्तीर्य 
प्रणालीलाई व्र्वजस्थत र प्रिावकारी बनाउन आन्तररक गनर्न्रण 
सम्बन्धी काननु पारीत िरी आन्तरीक गनर्न्रण प्रणाली कार्ाान्वर्नमा 
ल्र्ाइएको । 

स्थानीर् सरकार सिालन ऐन, 2074 को  दिा 78 (1) 

   

८०. (१) स्थागनर्क तहले पदागधकारी तथा कमाचारीका लागि 
आचरसंकहता बनाई लािू िरेको । (२) गनणार् िना पाउने पदागधकारी 
आफ्नो स्वाथा बाजझएका कवर्र्सम्बन्धी गनणार्मा  सहिािी िएको ।  

(शसुासन (व्र्वस्थापन तथा सिालन ऐन, 2064 को दिा 18)(स्थानीर् 
सरकार सिालन ऐन 2074 को दिा 112) 

(अङ्क०.५ + ०.५=१) 

   

८१. ित आगथाक वर्ािन्दा अजघल्लो आगथाक वर्ाको अजन्तम 
लेखापरीक्षण िदाा असलु उपर िनुापने कुनै बेरुज ुनिएको ।  

   

८२. र्ोजनाको अजन्तममा िकु्तानी दददा र्ोजना स्थलमा टोल कवकास 
संस्थाको सहिागितामा  र्ोजनाको लािग्राही िेला िरी आर्- व्र्र्, 
प्रिगत, प्रकक्रर्ा  र र्ोजनाको िणुस्तरको बारेमा सावाजगनक परीक्षण 
िरेर मार िकु्तानी ददने िररएको ।  

   

८३. बेरुजकुो अद्यावगधक लित तर्ार िरेको र िछार्ौटका लागि 
सम्बजन्धत गनकार्मा पराचार िरेको ।  

   

 

3.5 राजस्व व्र्वस्थापन (Revenue Management) 

(क) प्रकक्रर्ाको व्र्वस्थापन ( Process management) 

 

कववरण अङ्क िार 

 

सूचकहरु 
पूणााङ्क प्रािाङ्क 

छ छैन 
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 (१) (०) 

८४. आिामी आगथाक बर्ाका लागि आर्-व्र्र्  प्रक्षपेण िररएको 
त्र्ाङ्कसकहतको कववरण सिीर् अथा मन्रालर्मा पिाएको । 

(अन्तर- सरकार कवत्त व्र्वस्थापन ऐन, 2074 को दिा 18-१) 

 

   

८५. आफ्नो क्षेरागधकार गिर रही सिावाट पाररत आगथाक ऐन अनसुार 
मार राजस्वका दर रेट गनधाारण र राजस्वको व्र्वस्थापन िरेको । 

(नेपालको संकवधानको धारा 228) स्थानीर् सरकार संचालन ऐन 2074 को 
दिा 54) 

   

८६. आफ्नो अगधकार क्षेरगिर रहेका आन्तररक स्रोतको दर र दार्रा 
बढाउन राजस्व परामशा  सगमगतलर ्आन्तरीक कार्ादल ििन िरेको 
र प्रमखु करहरुको न्साङ्कन  समेत िरी राजस्व प्रक्षेपण िरेको । 

   

८७. ित आगथाक बर्ामा घर जग्िा रजजषे्ट्रसन शलु्क, मनोरञ्जन कर, 
तथा कवज्ञापन करबाट उिेको रकममध्धे तोककए, बमोजजमको रकम 
प्रदेश सरकारको सजित कोर्मा जम्मा िरेको ।  

(अन्तर-सरकार कवत्त व्र्वस्थापन ऐन 2074 को प्रावधान) 

   

८८. स्थानीर् काननुबमोजजम मार आकजस्मक कोर् सिालनमा 
ल्र्ाएको । 

स्थानीर् सरकार सिालन ऐन, 2074 को  दिा 70 

   

८९. सूचना प्रकवगधको प्रर्ोि िरी सम्पगत कर, व्र्वसार् कर, मालपोत 
मनोरञ्जन कर, कवज्ञापन कर, र बहाल करको न्साक्कन िरी र्सलाई 
सूचना प्रकवगधबाट अगिलेख राजखएको । 

   

९०. करदातालाई करसम्बन्धी सूचना वा िारामहरु गन:शलु्क रुपमा 
उपलब्ध िराइएको ।  

   

९१. कर दस्तरु सेवा शलु्कको दर रेट तथा र्स सम्बन्धी प्रकक्रर्ाहरुको 
अद्यावगधक कववरण करदाताले सजजलै देख्न र बझु्न स्ने िरी कर 
शाखामा र वेबसाइटमा राजखएको ।  

   

९२. (१) सबै वडाबाट कर संकलन िने िररएको । (२) सबै वडामा 
न्सा पास प्रणाली कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको ।  

(अङ्क०.५ + ०.५=१) 

   

(ख) नगतजा व्र्वस्थापन (Management of Results) 
९३. (१) ित आगथाक वर्ामा सोिन्दा अजघल्लो आ.ब. को तलुनामा 

कजम्तमा १० प्रगतशतले आन्तरीक आर् आिुले उिाएको रकम 
वकृि िएको । (2) करदाताको संतर्ा समेत हरेक वर्ा कजम्तमा 
10 प्रगतशतले वकृि िएको  

(अङ्क०.५ + ०.५=१) 
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९४. (१) ित आ.ब. मा राजस्व परामशा सगमगतले िरेको राजसेव 
अनमुानको ९० प्रगतशतिन्दा बढी राजस्व  संकलन िएको । (२)  
कुल बजेटमा आन्तररक आर्को कहस्सा 20 प्रगतशतिन्दा बढी  
रहेको ।  

(अङ्क०.५ + ०.५=१) 

 

   

(ि) ववत्तीर्य अनशुासनका उपार्हरु (Fiscal Discipline Measures) 
९५. संकलन िरेको राजस्व अको ददनगिर बैकमा जम्मा हनुे िरेको।  

(आगथाक कार्ाकवध तथा ववत्तीर्य उतरदाकर्त्व ऐनको दिा 27 र स्थानीर् 
तहको आगथाक कार्ाकवगध काननु) 

   

९६. नददजन्र् पदाथा र साधारण गनवाहमखुी खगनज पदाथाको िेक्कापट्टा 
लिाउाँदा घाटिदद्द िरेर मार उक्त पदाथाको गबकक्र वा गनकासी हनुे 
िरेको ।  

   

९७. (१) ित आगथाक वर्ामा कुनै पगन राजश्व गमनाहा नददएको । (२) 
सम्झौता बमोजजमको समर्मा आर् िेक्काको रकम दाजखला िएको ।  

(अङ्क०.५ + ०.५=१) 

 

   

९८. (१) सामदुाकर्क वा उपिोक्ता सगमगतले वन पैदावार गबकक्र तथा 
उपर्ोिसम्बजन्ध आफ्नो वाकर्ाक कार्ार्ोजना बनाई स्थानीर् तहबाट  
स्वीकृत िराएको। (२) सामदुाकर्क वनले वन पैदावारको गबकक्रबापत 
प्राि  रकमको 10 प्रगतशत रकम स्थानीर् तहको सजित कोर्मा  
जम्मा िने िरेको ।  

स्थानीर् सरकार सिालन ऐन, 2074 को  दिा ६२ (ख) 

(अङ्क०.५ + ०.५=१) 

 

   

९९. (१) आर् िेक्कामा बैंक ग्र्ारेन्टी गलएर मार सम्झौता िएको । 
(२) समर्मा िेक्का रकम दाजखला निने िेकेदारलाई कावााही िरी 
बैक ग्र्ारेन्टीको रकम जखचेर रकम असलु उपर िने िररएको ।  

(अङ्क०.५ + ०.५=१) 

 

   

१००. ित कवितमा उिाउन बााँकी कुनै ब्र्ौता राजस्व नरहेको ।     
 

 

क्र.सं कक्रर्ाकलाप  जजम्मेवारी  
१ कार्ाकवगध अनसुार मूल्र्ाङ्कन सचुकका सम्बन्धमा सफ्टवेर 

तर्ार िने । 
मन्रालर्  
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२ कार्ाकवगध तथा र्सको मूल्र्ाङ्कन सूचको सफ्टवेरका सम्बन्धमा 
जजल्ला समन्वर् सगमगतलाई अनजुशक्षण िने ।   

मन्रालर् 

३ कार्ाकवगध तथा र्सको मूल्र्ाङ्कन सूचको सफ्टवेर्रका 
सम्बन्धमा सम्बजन्धत स्थानीर् तहका प्रमखु / अध्र्क्ष, 
उपप्रमखु, /उपाध्र्क्ष र प्रशासककर् अगधकृतलाई 
अगिमजुखकरणल िने । 

ञ्र्ल्िा्समन्वर्य्
सलमलत 

४ गनवााजचत जनप्रगतगनगध र कमाचारीहरुलाई मूल्र्ाङ्कनको उदेश्र् 
र कवगधबारे जानकारी तथा प्रजशजक्षत िने ।  

स्थानीर् तह 

५ सबै कविाि महाशाखा शाखाहरुसाँि समन्वर् िना प्रमखु 
प्रशासककर् अगधकृतले एक जना अगधकृत कमाचारीलाई सम्पका  
व्र्ाजक्त तो्ने । 

स्थानीर् तह 

६ मूल्र्ाङ्कनको पूवातर्ारीको गनगमत्त सूचकहरुको स्वमूल्र्ाङ्कन िरी 
र्सको प्रारजम्िक नगतजा जजल्ला समन्वर् सगमगतमा पिाउने ।  

स्थानीर् तह 

७ स्थानीर् तहहरुलाई मूल्र्ाङ्कन िने समर् खलुाई जानकारी 
पिाउने  

जजल्ला समन्वर् 
सगमगत  

८ सहिागितात्मक  छलिल र कवश्लरे्णको आधारमा मूल्र्ाङ्कनको 
प्रणालीमा आधारीत िई प्रारजम्िक नगतजा स्थागनर् तहलाई 
पषृ्ठपोर्ण लागि उपलब्ध िराउने । 

जजल्ला समन्वर् 
सगमगत 

९ तर्ार िएकव प्रारजम्िक नगतजा स्थानीर् तहलाई पषृ्ठपोर्णका 
लागि उपलब्ध िराउने ।  

जजल्ला समन्वर् 
सगमगत 

१० तर्ार िएको प्रारजम्िक नजजजामा पषृ्ठपोर्ण प्रदान िने  स्थानीर् तह 
११ मूल्र्ाङ्कन अजन्तम नगतजा तर्ार िने र मूल्र्ाङ्कनको अजन्तम 

नगतजा स्थानीर् तह, प्रदेश सरकार र मन्रालर्लाई उपलब्ध 
िराउने । 

जजल्ला समन्वर् 
सगमगत 

१२ मलु्र्ाङ्कनको नगतजाको आधारमा ववत्तीर्य सशुासन कार्ाान्वर्न 
कार्ार्ोजना तर्ार िरी लािू िने ।  

स्थानीर् तह 

१३ मूल्र्ाङ्कनको एकककृत नगतजा तर्ार िने र र्सको आधारमा 
स्थागनर् तहको वगिाकरण िरी सावाजगनक िने ।  

मन्रालर्  

१४ एकककृत नगतजा सकिर् गनकार्हरुमा पिाउने । मन्रालर् 
१५ वगिाकरणको आधारमा उत्कृष्ट तह घोर्णा िने ।  मन्रालर् 
१६ मूल्र्ाङ्कनको आधारमा स्थानीर् तहको क्षमता कवकास र्ोजना 

कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउने  
मन्रालर् 
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"सरकारी कारोबार गनदेजशका, २०७६" बमोजज स्थानीर् तहको सरकारी कारोबार 
सिालन तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी मुख्य व्यवस्थाहरु 

 

नेपालको शासकीर् स्वरुपमा आएको पररवतानसाँिै संघ, प्रदेश र स्थानीर् िरी तीनैं तहका 
लागि अनकुुल हनुे िरी सरकारी कारोबारको बैंकङ्कङ क्षेरमािा त सम्पादन िनुापने कार्ा बैज्ञागनक र 
आधगुनक ढंिबाट व्र्वस्थापन िने उदे्दश्र्ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार गनदेजशका, २०७१ 
खारेज िरी महालेखा गनर्न्रक कार्ाालर्को सहमगतमा "सरकारीकारोबार गनदेजशका, २०७६" गमगत 
२०७६ असोज १७ बाट लाि ुिरेको छ । उक्त सन्दिामा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ कार्ाालर्, 

सरकारी लेखा िााँटको पर संतर्ा स.ले.३/म.ले.गन.का./२५/०७६/७७, गमगत २०७६/०७/०१ 
को परबाट "सरकारी कारोबार गनदेजशका, २०७६" ले प्रिाव पाने सरकारी गनकार्हरुको सरकारी 
कारोबार सम्बन्धी महालेखा गनर्न्रक कार्ाालर्बाट र्सअजघ िएका पररपर, गनदेशन र कार्ाकवगध 
आदद समेतमा वतामान सरकारी कारोबार गनदेजशका, २०७६ अनरुुप मेल खान ेिरी व्र्वस्थापनको 
लागि अनरुोध िई आएकोर गमगत २०७६/०८/०६को नेपाल सरकार अथा मन्रीस्तरीर् गनणार्ानसुार 
सरकारी कारोबार गनदेजशका, २०७६ अनसुार स्थानीर् तहको सरकारी कारोबार व्र्वजस्थत िना 
तपगसल बमोजजम िनुा िराउन ुहनु अनरुोध छ ।  

 

१. सरकारी कारोबारमा प्रर्ोि हनुे खाताहरु : - 

नेपाल सरकारको गनदेशन अनसुार बैंकहरुमा खोगलने तीनै तह (नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार र स्थानीर् तह) का खाताहरुलाई मूलतः साङ्केगतक रुपमा क्रमशः "क", "ख" र "ि" िरी 
तीन समूहमा कविाजन िररएको छ । साङ्केगतक अक्षरको आधारबाट नै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार 
र स्थानीर् तहका खाताहरु छुकट्टने िरी खाताको शीर्ाक अिाडी उपरोक्त साङ्केगतक अक्षरहरु अगनवार्ा 
रुपमा प्रर्ोि िनुापने व्र्वस्थासरकारी कारोबार गनदेजशका, २०७६ ले िरेको छ। स्थानीर् तहको 
सरकारी कारोबारमा प्रर्ोि हनुे "ि" समहुका खाताहरुको कववरण र्स प्रकार रहेको छ ।  

 

२. स्थानीर् तह खाताहरु तथा सिालन कवगध :- 

  

“ि” खाता सम्बन्धी सरकारी कारोबार िना स्वीकृगत प्राि बैंक शाखाहरुले स्थानीर् तह 
अन्तिात महानिरपागलका, उप-महानिरपागलका, निरपागलका र िााँउपागलकाको आगथाककारोबार 
सिालन िना गनम्न बमोजजमको स्थानीर् तह “ि” समहुको खाताहरु सम्बजन्धत कोर् तथा लेखा 
गनर्न्रक कार्ाालर्बाट गसिाररस तथा दस्तखत प्रमाजणतिई आएपगछ खोली ददन ुपदाछ । 
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स्थानीर् तहमा गनम्नानसुार खाताहरु रहने छन:् 

ि-1 स्थानीर्तह राजस्व खाता  

 ि-1.1 आन्तररक राजश्व खाता  

 ि-1.2 बााँडिााँडबाट प्राि राजश्व खाता  

 ि-1.3 आन्तररक अनदुान खाता  

 ि-1.4 वैदेजशक सहार्ता अनदुान खाता  

 ि-1.5 कवत्तीर् व्र्वस्था तथा ऋण  खाता  

  ि-1.5.1 सेर्र गबक्री प्रागि  

  ि-1.5.2 ऋण (सााँवा) किताा प्रागि  

  ि-1.5.3 आन्तररक ऋण प्रागि  

  ि-1.5.4 वैदेजशक ऋण प्रागि  

ि-2 स्थानीर् तह खचा खाता  

 ि-2.1 चाल ुखचा खाता – कवजोर वर्ा  

 ि-2.2 चाल ुखचा खाता – जोर वर्ा  

 ि-2.3 पुाँजीित खचा खाता – कवजोर वर्ा  

 ि-2.4 पुाँजीित खचा खाता – जोर वर्ा  

 ि-2.5 कवत्तीर् व्र्वस्था खचा खाता – कवजोर वर्ा  

 ि-2.६ कवत्तीर् व्र्वस्था खचा खाता – जोर वर्ा  

 ि-2.7 कवकवध खचा खाता  

ि-3 स्थानीर् तह धरौटी खाता  

ि-४ स्थानीर् तह कोर् खाता  

 ि-४.1 स्थानीर् तह संजचत कोर् खाता  

ि-५ स्थानीर् तह कवकवध कोर् खाता  

 ि-5.1 स्थानीर् तह कवकवध कोर् खाता  

ि-6 स्थानीर् तह कविाज्र् कोर् खाता  

 ि-6.1 स्थानीर् तह कविाज्र् कोर् खाता  

ि-7 स्थानीर् तह आकजस्मक कोर् खाता   

 ि-7.1 स्थानीर् तह आकजस्मक कोर् खाता  

 ि-7.2 स्थानीर् तह प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् खाता  

ि-8 स्थानीर् तह बैंकित कहसाब गमलान खाता  
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२.1. ि-1 स्थानीर् तह राजस्व खाताहरु :- 

स्थानीर् तहले प्राि िने सबै प्रकारका राजस्व, अनदुान तथा कवत्तीर् व्र्वस्था बापतको 
रकमहरु शरुुमा र्स समहु अन्तिातकासम्बजन्धत खातामा जम्मा िनुा पदाछ । र्ी खाताहरु रकम 
जम्मा िना मार गमल्ने तर खचा लेख्न नगमल्ने खाता (Nonoperative Accounts ) हनु ् । र्ी 
खाताहरुको लागि चेकबकु जारी िनुा हुाँदैन ।र्स अन्तिातका खाताहरुबाट सम्बजन्धत स्थानीर् 
तहको अगधकारप्राि खाता सिालकहरुको संर्कु्त दस्तखत रहेकोबैंक आदेश बमोजजम 
आवश्र्कतानसुारस्थानीर् सजित कोर् खातामा रकमट्रान्सिर िनुा पदाछ ।आगथाक वर्ाको अन्त्र्मा 
ि-१ अन्तिातका खाताहरुमा रहेका मौज्दात शनु्र् हनुे िरी र्ी खाताहरुबाट रकम ि-4.1 स्थानीर् 
तह सजित कोर् खातामा ट्रान्सिर िरी कहसाब गमलान िनुा पदाछ । र्ी खाताहरुको सिालकको 
रुपमा सम्बजन्धत स्थानीर् तहका कार्ाकारी प्रमखु र आगथाक प्रशासन शाखाको प्रमखु रहनेछन ्। 

२.2. ि-1.1 आन्तररक राजस्व खाता :- 

स्थानीर् तहले प्राि िने प्रचगलत राजस्व संकेत अनसुार सम्पणुा कर (राजस्व संकेत ११ 
बाट सरुु हनुे राजस्व शीर्ाकहरु) तथा अन्र् राजश्व(राजस्व संकेत १४ बाट सरुु हनु े
राजस्वशीर्ाकहरु) र्स खातामा जम्मा िनुा पदाछ । साथै, स्थानीर् तहलाई बेरुजू तथा ित वर्ाको 
निद मौज्दात तथा अन्र् प्रागि वापत प्राि हनुे (राजस्व संकेत १५ बाट शरुु हनुे राजस्व शीर्ाकहरु) 
सम्पणुा रकम समेत र्सै खातामा जम्मा िनुा पदाछ ।प्रचगलत कानून बमोजजम स्थानीर् 
तहकोक्षेरागधकारगिर रहेका राजस्वका स्रोतहरुबाट प्राि हनुे राजस्व रकम र्स खातामा जम्मा िनुा 
पदाछ ।र्स खाताअन्तिात रकम संकलन हनुे राजस्व शीर्ाकहरु र्स प्रकार रहेका छन ्।  

राजस्व शीर्ाकहरु: 
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राजश्व 
संकेत राजश्व शीर्ाक 

११३१३ एकीकृतसम्पजत्त कर 

११३१४ िगूमकर/मालपोत 

११३२१ घरवहाल कर 

११३२२ वहालकवटौरी कर 

११४५२ 
पवुााधारसेवाको उपर्ोिमा लाग्ने 
कर 

११४७९ अन्र्मनोरन्जन कर 

११६११ व्र्वसार्ले िकु्तानी िने  

११६२१ 
व्र्वसार्वाहेकअन्र्ले िकु्तानी िने 
कर 

११६३१ 
कृकर् तथापशजुन्र् व्र्वसार्को 
कारोबारमा लाग्ने कर 

११६३२ अखेटोपहारमालाग्ने कर 

११६९१ अन्र् कर 

१४१११ कवजत्तर्गनकार्बाट प्राि व्र्ाज 

१४११२ व्र्ापारीकगनकार्बाट प्राि व्र्ाज 

१४११३ औद्यौगिकगनकार्बाट प्राि व्र्ाज 

१४११४ सेवामलुकगनकार्बाट प्राि व्र्ाज 

१४११९ अन्र्गनकार्बाट प्राि व्र्ाज 

१४१२१ कवत्तीर्गनकार्बाट प्राि लािाशं 

१४१२२ व्र्ापाररकगनकार्बाट प्राि लािांश 

१४१२३ औद्यौगिकगनकार्बाट प्राि लािांश 

१४१२४ सेवामलुकगनकार्बाट प्राि लािांश 

१४१२९ अन्र्गनकार्बाट प्राि लािांश 

१४१५१ 
सरकारीसम्पत्तीको बहालबाट प्राि 
आर् 

१४१९१ पर्ाटनशलु्क 

१४१९२ पदर्ाराशलु्क 

१४२११ 
कृकर्उत्पादनको गबक्रीबाट प्राि 
रकम 

१४२१२ 
सरकारीसम्पजत्तको गबक्रीबाट प्राि 
रकम 

राजश्व 
संकेत राजश्व शीर्ाक 

१४२१३ अन्र्गबक्रीबाट प्राि रकम 

१४२१६ गनजी धारावापतको शलु्क 

१४२१७ 
नहर तथाकुलो उपर्ोि वापतको 
शलु्क 

१४२१८ कवद्यतुसेवा शलु्क 

१४२१९ अन्र् सेवाशलु्क तथा गबक्री 

१४२२१ न्र्ाकर्कदस्तरु 

१४२२३ जशक्षाक्षेरको आम्दानी 

१४२२४ पररक्षाशलु्क 

१४२२५ र्ातार्ातक्षेरको आम्दानी 

१४२२९ अन्र्प्रशासगनक सेवा शलु्क 

१४२४१ पाकका ङशलु्क 

१४२४२ न्सापासदस्तरु 

१४२४३ गसिारीसदस्तरु 

१४२४४ व्र्जक्तितघटना दताा दस्तरु 

१४२४५ नाताप्रमाजणत दस्तरु 

१४२४९ अन्र्दस्तरु 

१४२५३ व्र्ावसार्रजजषे्ट्रशन दस्तरु 

१४२५४ रेगडर्ो एिएम संचालन दस्तरु 

१४२६२ कवद्यतुसम्वन्धी दस्तरु 

१४२६३ जलश्रोतसम्वन्धीअन्र् दस्तरु 

१४२६५ अन्र्क्षरेको आर् 

१४३११ न्र्ार् दण्डजररवाना र जित 

१४३१२ प्रशासगनकदण्ड जररवाना र जित 

१४३१३ धरौटीसदरस्र्ाहा 

१४४११ चालहुस्तान्तरण 

१४४२१ पुाँजजितहस्तान्तरण 

१४५११ बीमा दावीप्रािी 

१४५२१ प्रदरु्णगनर्न्रण शलु्क 
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राजश्व 
संकेत राजश्व शीर्ाक 

१४५२९ अन्र्राजश्व 

१४५३१ 
सरकारी घरजग्िा िडुकवल 
गबक्रीबाट प्राि रकम 

१४६११ व्र्वसार्कर 

१५१११ बेरुज ु

१५११२ गनकासाकिताा 

१५११३ अनदुानकिताा 
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मागथ उल्लेजखत राजस्व शीर्ाकहरुको विीकरण र व्र्ातर्ा तथा अन्र् व्र्वस्था नेपाल सरकारले 
स्वीकृगत िरेकोप्रचगलत एकीकृत आगथाक संकेत तथा विीकरण र व्र्ातर्ाबमोजजम हनुेछ। 

(हाल सजित कोर्को सम्पूणा आम्दानी मध्रे् आन्तररक राजश्व वापतको रकम एकीन िरी र्स 
खाताको कारोबारमा समावेश िनुा पदाछ ।) 

२.3. ि-1.2 बााँडिााँडबाट प्राि राजस्व खाता :- 

अन्तर सरकारी कवत्त व्र्वस्थापन ऐन,2047 को दिा 5, 6र ७ को व्र्वस्था बमोजजम 
स्थानीर् तहलाई राजस्व बााँडिााँड पिात प्राि हनुे रकम र्स खातामा जम्मा िनुा 
पदाछ । नेपाल सरकारबाट प्राि हनुे मूल्र्अगिवकृि कर तथा आन्तररक उत्पादनमा सङ्कलन िएको 
अन्तशलु्क बााँडिााँड िरी स्थानीर् तहमा पिाइएको रकम, प्राकृगतक स्रोतको उपर्ोिमा सङ्कलन 
हनुे रोर्ल्टी बााँडिााँड िरी स्थानीर् तहमा पिाइएको रकम, प्रदेश तहबाट र्ातार्ात क्षेरमा संकलन 
हनुे राजस्व बााँडिााँड िरी स्थानीर् तहमा पिाएको रकम, घरजग्िा रजजषे्ट्रसन दस्तरु बााँडिााँड िरी 
स्थानीर् तहलाई प्राि रकम तथा स्थानीर् तह आिैले सङ्कलन िरी बााँडिााँड पिात प्राि िने 
राजस्व रकमलाई र्स खातामा बााँडिााँड िईप्राि हनुसेम्बजन्धत राजस्व शीर्ाकमा लेखाङ्कन िरी 
जम्मा िनुा पदाछ ।र्स खातामाअन्तिात संकलन हनुबेााँडिाड िई आउने राजस्व शीर्ाकहरु र्स 
प्रकार रहेका छन ्।  

राजस्व शीर्ाकहरु :-  



386 

राजस्व 
संकेत 

राजश्व शीर्ाक 
११३१५ घर जग्िारजजस्टे्रशन दस्तरु 

११४११ 
बााँडिााँडिई प्राि हनुे मूल्र् 
अगिवृकि  कर 

११४२१ बााँडिााँडिई प्राि हनुे अन्तशलु्क 

११४५६ 
बााँडिााँडबाटप्राि हनुे सवारी साधन 
कर 

११४७१ बााँडिााँडबाटप्राि हनुे मनोरन्जन 
कर ११४७२ बााँडिााँडबाटप्राि हनुे कवज्ञापन कर 

१४१५३ बााँडिााँडिई प्राि वन रोर्ल्टी 

१४१५४ 
बााँडिााँडिई प्राि खानी तथा खगनज 
सम्बन्धी रोर्ल्टी 

१४१५५ 
बााँडिााँडिै प्राि जलश्रोत सम्बन्धी 
रोर्ल्टी 

१४१५६ 
बााँडिााँडिै प्राि कवद्यतु सम्बन्धी 
रोर्ल्टी 

१४१५७ 
बााँडिााँडिै प्राि दहत्तर वहत्तर 
कवक्रीबाट प्राि हनुे आर् 

१४१५८ 
बााँडिााँडिै प्राि पवातारोहण 
वापतको रोर्ल्टी 

१४१५९ अन्र्श्रोतबाट प्राि रोर्ल्टी 
१४१९१ पर्ाटनशलु्क 
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मागथ उल्लेजखत राजस्व शीर्ाकहरुको विीकरण र व्र्ातर्ा तथा अन्र् व्र्वस्था नेपाल सरकारले 
स्वीकृत िरेकोप्रचगलत एकीकृत आगथाक संकेत तथा विीकरण र व्र्ातर्ा बमोजजम हनुेछ । 

(हाल सजित कोर्को सम्पूणा आम्दानी मध्रे् बााँडिााँडबाट प्राि राजस्ववापतको रकम एकीन िरी 
र्स खाताको कारोबारमा समावेश िनुा पदाछ ।) 

२.4. ि-1.३ आन्तररक अनदुान खाता :- 

स्थानीर् तहले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्र् स्थानीर् तह तथा अन्र् स्वदेशी 
संस्था वा व्र्जक्तबाट प्राि िने सम्पणुा अनदुान र्स खातामा जम्मा िनुा पदाछ । नेपाल सरकारबाट 
प्राि हनुे कवत्तीर् समानीकरण अनदुान, ससता अनदुान, समपरुक अनदुान, तथा कवशेर् अनदुान, प्रदेश 
सरकारबाट प्राि हनुे कवत्तीर् समानीकरण अनदुान, ससता अनदुान, समपरुक अनदुान, तथा कवशेर् 
अनदुान र अन्र् स्थानीर् तहबाट प्राि हनुे ससता अनदुान, समपरुक अनदुान तथा कवशेर् अनदुान 
वापतको मलु शीर्ाक १३००० अन्तिातका राजस्व शीर्ाकहरुको रकम र्ो खातामा जम्मा िनुा 
पदाछ ।बैंक िौचर िरेर मार र्स खातामा रकम जम्मा िनुा पदाछ । र्स खातामाअन्तिात संकलन 
हनुआेन्तररक अनदुान अन्तिातकाराजस्व शीर्ाकहरु र्स प्रकार रहेका छन ्।  

राजस्व शीर्ाकहरु :-  

राजश्व संकेत राजश्व शीर्ाक 

१३३११ समागनकरणअनदुान चाल ु

१३३१२ शसताअनदुान चाल ु

१३३१३ शसताअनदुान पुाँजजित 

१३३१४ गबशेर्अनदुान चाल ु

१३३१५ गबशेर्अनदुान पुाँजजित 

१३३१६ समपरुकअनदुान चाल ु

राजश्व संकेत राजश्व शीर्ाक 

१३३१७ समपरुकअनदुान पुाँजजित 

१३३१८ अन्र्अनदुान चाल ु

१३३१९ अन्र्अनदुान पुाँजजित 

१३४११ अन्र्संस्थाित आन्तररक अनदुान 

१३४१२ 
अन्र् व्र्जक्तित आन्तररक 
अनदुान 

 

मागथ उल्लेजखत राजस्व शीर्ाकहरुको विीकरण र व्र्ातर्ा तथा अन्र् व्र्वस्था नेपाल सरकारले 
स्वीकृत िरेकोप्रचगलत एकीकृत आगथाक संकेत तथा विीकरण र व्र्ातर्ा बमोजजम हनुेछ । 

(हाल सजित कोर्को सम्पूणा आम्दानी मध्रे् आन्तररक अनदुानवापतको रकम एकीन िरी र्स 
खाताको कारोबारमा समावेश िनुा पदाछ ।) 

२.5. ि-1.4 वैदेजशक सहार्ता अनदुान खाता :- 
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नेपाल सरकारको स्वीकृगतमाबहपुक्षीर्तथा दिपक्षीर् रुपमासोझै स्थानीर् तहलाई प्राि 
वैदेजशक सहार्ता बापतको रकम र्स खातामा जम्मा िनुा पदाछ । तर नपेाल सरकारले प्राि िरी 
स्थानीर् तहलाई उपलब्ध िराएको अनदुानको रकम िने र्समा जम्मा िनुा हुाँदैन ।र्स 
खातामासंकलन हनुेवैदेजशक सहार्ता अनदुानअन्तिातकाराजस्व शीर्ाकहरु र्स प्रकार रहेका छन ्
।  

राजस्व शीर्ाकहरु :-  

राजश्व 
संकेत 

राजश्व शीर्ाक 

१३१११ दिपक्षीर् वैदेजशक चाल ुअनदुान 

१३१२१ दिपक्षीर् वैदेजशक पुंजजित अनदुान 

१३२११ 
अन्तराकष्ट्रर् अन्तर सरकारी संस्थाबाट 
प्राि चाल ुअनदुान 

१३२१२ 
अन्तराकष्ट्रर् िैर सरकारी संस्थाबाट 
प्राि चाल ुअनदुान 

१३२२१ 
अन्तराकष्ट्रर् अन्तरसरकारी संस्थाबाट 
प्राि पुाँजजित अनदुान 

१३२२२ 
अन्तराकष्ट्रर् िैरसरकारी संस्थाबाट 
प्राि पुाँजजित अनदुान 

१३२३१ अन्र् वैदेजशक चाल ुअनदुान 

१३२४१ अन्र् वैदेजशक पुाँजजित अनदुान 

 

मागथ उल्लेजखत राजस्व शीर्ाकहरुको विीकरण र व्र्ातर्ा तथा अन्र् व्र्वस्था नेपाल सरकारले स्वीकृगत 
िरेकोप्रचगलत एकीकृत आगथाक संकेत तथा विीकरण र व्र्ातर्ा बमोजजम हनुेछ । 

(हाल सजित कोर्को सम्पूणा आम्दानी मध्रे् वैदेजशक सहार्ता अनदुान वापतको रकम एकीन िरी र्स 
खाताको कारोबारमा समावेश िनुा पदाछ ।) 

२.6. ि-1.5 कवत्तीर् व्र्वस्था तथा ऋण खाता  :- 

नेपाल सरकारको स्वीकृगतमा स्थानीर् तहले कवगिन्न आर्ोजनमा लिानी िरेको शेर्र गबक्री वापत 
प्राि हनुे रकम तथा अन्र् आन्तररक तथा बाह्य ऋणको किताा िकु्तानी वापतको रकम र्स 
समहुकोसम्बजन्धतखातामा जम्मा िनुा पदाछ । र्स खाता अन्तिात आवश्र्कता अनसुार गनम्नानसुारका 
खाताहरु खोल्न सककन्छ । र्ी खाताहरुमा आगथाक वर्ाको अन्त्र्मा रहेको मौज्दात रकम नर्ााँ आ.व.को 
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श्रावण १ िते ि-४.१ स्थानीर् तह सजित कोर् खातामा ट्रान्सिर िनुा  
पदाछ । 

(हाल सजित कोर्को सम्पूणा आम्दानी मध्रे् कवत्तीर् व्र्वस्था तथा ऋण वापतको रकम एकीन िरी र्स 
खाताको कारोबारमा समावेश िनुा पदाछ ।) 
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२.7. ि-1.5.1 सेर्र गबक्री प्रागि :- 

र्ो खाता प्रत्रे्क स्थानीर् तहको नाममा उक्त स्थानीर् तहको सजित कोर् खाता रहेको वाजणज्र् 
बैंकमा खोगलन्छ ।र्स खातामा स्थानीर् तहले कवगिन्न गनकार्, संस्थान तथा साँििनमा आफ्नो क्षेरागधकार 
गिर रही िररएको शेर्र लिानी वापतको रकम किताा िकु्तानी प्राि हुाँदा जम्मा िनुा पदाछ ।  

२.8. ि-1.5.2 ऋण (सााँवा) किताा प्रागि :- 

र्ो खाता प्रत्रे्क स्थानीर् तहको नाममा उक्त स्थानीर् तहको सजित कोर् खाता रहेको वाजणज्र् 
बैंकमा खोगलन्छ । र्स खातामा स्थानीर् तहले कवगिन्न गनकार्, संस्थान तथा संििन तथा र्ोजनाहरुमा 
आफ्नो क्षेरागधकार गिर रही िररएको ऋण लिानी वापतको रकमको सााँवा किताा िकु्तानी प्राि हुाँदा 
जम्मा िनुा पदाछ ।  

२.9. ि-1.5.3 आन्तररक ऋण प्रागि :- 

र्ो खाता प्रत्रे्क स्थानीर् तहको नाममा उक्त स्थानीर् तहको सजित कोर् खाता रहेको वाजणज्र् 
बैंकमा खोगलन्छ । अन्तर सरकारी कवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोजजम नेपाल सरकारको सहमगतमा 
स्थानीर् तहले आफ्नो क्षरेागधकार गिर रही कवगिन्न उपकरण मािा त उिाएको आन्तररक ऋणको रकम 
र्ो खातामा जम्मा िनुा पदाछ ।  

२.10. ि-1.5.4 वैदेजशक ऋण प्रागि :- 

र्ो खाता प्रत्रे्क स्थानीर् तहको नाममा उक्त स्थानीर् तहको सजित कोर् खाता रहेको वाजणज्र् 
बैंकमा खोगलन्छ ।अन्तर सरकारी कवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोजजम नेपाल सरकारको स्वीकृगतमा 
सोझैप्राि हनुे वैदेजशक ऋण वापतको रकम र्ो खातामा जम्मा िनुा  

पदाछ ।  

२.11. ि-2 स्थानीर् तह खचा खाताहरु :- 

स्थानीर् तहको खचाको लागि देहार्का कार्ासिालन स्तरका खाताहरु खोल्न ुपदाछ । र्ी खाताहरु 
आगथाक बर्ािरी(साथै आगथाक बर्ा समाि िएको ३० ददनसम्म साट्न बााँकी चेक साट्ने प्रर्ोजनको लागि 
मार)गनरन्तर चाल ु रहन्छन ् र वर्ाको अन्त्र्मा शनु्र् िरी(साट्न बााँकी चेकको रकममारखातामाबााँकी 
राखी) आिामी(जोर िए कवजोर र कवजोर िए जोर) आगथाकवर्ाको लागि नवीकरण िरेर मार सिालन 
िररन्छन ्।सामान्र्तर्ा र्स समूह अन्तिातका खाताहरुमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । तर, कारणवश 
पेश्की खचा प्रदान िएको रकम वा अन्र् खचा िएको रकम किताा हनु आएमा आगथाक बर्ा नसककाँ दै त्र्स्तो 
रकम उक्त खातामा जम्मा िना सककनेछ । साथै र्स अन्तरितका खाताहरुमा स्थानीर् सजित कोर् 
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खाताबाट मार रकम ट्रान्सिर िरी आम्दानी िना सककन्छ ।स्थानीर् तहले आफ्नो बजेट कार्ाक्रम र 
सजित कोर्को मौज्दात हेरी र्स समहुका खातामा रकम ट्रान्सिर िनुा पदाछ ।  

 

२.12. ि-2.1 चाल ुखचा खाता - कवजोर वर्ा तथा ि-2.2 चाल ुखचा खाता -जोर वर्ा :- 

स्थानीर् तहले चाल ुप्रकृगतको खचाको लागि ि-2.1 चाल ुखचा खाता - कवजोर वर्ा तथा ि-2.2 
चाल ुखचा खाता-जोर वर्ा िरी दईुवटा चाल ुखचा खाता खोल्न ुपदाछ । उक्त खाताहरु मध्रे् ि-2.1 
चाल ुखचा खाता - कवजोर वर्ा गबक्रम सम्बत अनसुार कवजोर वर्ाको लागि तथा ि-2.2 चाल ुखचा खाता-
जोर वर्ा गबक्रम सम्बत अनसुार जोर वर्ाको लागि प्रर्ोि िनुा पदाछ ।  

र्ी खाताहरुमा सजित कोर्को अवस्था, बजेट तथा कार्ाक्रम हेरी आवश्र्कता अनसुार(सामान्र्तर्ा 
एक चौमागसक अवगधगिर उक्त चौमागसकको लागि िररएको व्र्र् अनमुान बराबरको रकममा ननाघ्ने 
िरी) सजित कोर् खाताबाट ट्रान्सिर िनुा पदाछ । सामान्र्तर्ा र्ी खातामा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 
तर, कारणवश पेश्की खचा प्रदान िएको रकम वा अन्र् रकम किताा हनु आएमा आगथाक बर्ा नसककाँ दै 
त्र्स्तो रकम उक्त खातामा जम्मा िना सककनेछ । चाल ुआगथाक बर्ाको असार मसान्तमा र्स्ता खाताहरुमा 
बााँकी रहेको रकम मध्रे् सशता अनदुान, कवशेर् अनदुान र समपरुक अनदुानबाट प्राि रकम सम्बजन्धत 
सरकारलाई किताा िना चेक जारी िनुा पदाछ िने समानीकरण अनदुान, राजस्व बााँडिााँड,र आन्तररक 
स्रोत,ऋणलिार्तबाट प्राि रकम सजित कोर्मा किताा पिाउन ुपदाछ ।  

साथै, कुनै आगथाक वर्ाको असार मसान्त पगछ सो आगथाक वर्ामा चाल ुरहेको (कवजोर वर्ाको लागि 
ि-2.३ र जोर वर्ाको लागि ि-2.४) खचा खातामा कुनै पगन रकम जम्मा िना गमल्दैन । वाजणज्र् बैंकले 
र्ो खातामा रहेको रकम मध्धे सम्बजन्धत स्थानीर् तहले जारी िरेको चेकको िकु्तानी िरी हरेक ददन 
उक्त खातामा िएको खचा/जम्मा तथा िकु्तानीको कववरण सम्बजन्धत बैंकको प्रधान कार्ाालर् मािा त नेपाल 
राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग कार्ाालर्, सरकारी लेखािााँटलाई स.का.िा.नं. १ मा प्रगतवेदन िनुा पदाछ । 

र्स्ता खाताहरुबाट जारी िएका चेकहरु अको आगथाक वर्ाको श्रावण मकहनामा ३० ददन म्र्ाद 
गिर साकटने प्रर्ोजनका लागि अजघल्लो आगथाक वर्ाको लागि प्रर्ोि िएको खाताबाट नै कारोबार िनुा 
पदाछ िने चाल ुआगथाक वर्ाको कारोबारको लागि सो आगथाक वर्ा गबक्रम सम्बत अनसुार जोर वा कवजोर 
वर्ा जे हो सोही बमोजजमको खातामा कारोबार िनुा पदाछ । उदाहरणका लागि आगथाक वर्ा २०७६/७७ 
लाई उक्त आगथाक वर्ाको समािी २०७७ असारमा हनुे िएको ले कवजोर वर्ा तथा आगथाक वर्ा 
२०७७/०७८ लाई उक्त आगथाक वर्ाको समािी २०७८ असारमा हनुे िएको ले जोर वर्ा मानी सोही 
बमोजजम कारोबार िनुा पदाछ ।  
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(हाल स्थानीर् तहको चाल ुखचा खातामा रहेको रकम र्स (ि-2.1 चाल ुखचा खाता - कवजोर वर्ा तथा 
ि-2.2 चाल ुखचा खाता - जोर वर्ा) खातामा ट्रान्सिर िनुा पदाछ ।) 

२.13. ि-2.3 पुाँजीित खचा खाता - कवजोर वर्ा तथा ि-2.4 पुाँजीित खचा खाता - जोर वर्ा :- 

स्थानीर् तहको पुाँजजित प्रकृगतको खचाको लागि ि-2.3 पुाँजीित खचा खाता - कवजोर वर्ा तथा 
ि-2.4 पुाँजीित खचा खाता - जोर वर्ा िरी दईुवटा पुाँजीित खचा खाता खोल्न ुपदाछ । उक्त खाताहरु 
मध्रे् ि-2.3 पुाँजीित खचा खाता - कवजोर वर्ा गबक्रम सम्बत अनसुार कवजोर वर्ाको लागि तथा ि-2.4 
पुाँजीित खचा खाता - जोर वर्ा गबक्रम सम्बत अनसुार जोर वर्ाको लागि प्रर्ोि िनुा पदाछ ।  

सजित कोर्को अवस्था, बजेट तथा कार्ाक्रम हेरीआवश्र्कता अनसुार(सामान्र्तर्ा एक चौमागसक 
अवगधगिर पुाँजजिततिा  िररएको व्र्र् अनमुान बराबरको रकममा ननाघ्ने िरी)सजित कोर् खाताबाट र्ी 
खाताहरुमा रकम ट्रान्सिर िनुा पदाछ ।सामान्र्तर्ा र्ी खातामा रकम जम्मा िना गमल्दैन । तर, 
कारणवश पेश्की खचा प्रदान िएको रकम वा अन्र् रकम किताा हनु आएमा आगथाक बर्ा नसककाँ दै त्र्स्तो 
रकम उक्त खातामा जम्मा िना सककनेछ । चाल ुआगथाक वर्ाको असार मसान्तमा र्स्ता खाताहरुमा 
बााँकी रहेको रकम मध्रे् सशता अनदुान, कवशेर् अनदुान र समपरुक अनदुानबाट प्राि रकम सम्बजन्धत 
सरकारलाई किताा िना चेक जारी िनुा पदाछ िने समानीकरण अनदुान, राजस्व बााँडिााँड,र आन्तररक 
स्रोत,ऋणलिार्तबाट प्राि रकम सजित कोर्मा किताा पिाउन ुपदाछ । 

साथै, कुनै आगथाक वर्ाको असार मसान्तपगछ सो आगथाक वर्ामा चाल ुरहेको (कवजोर वर्ाको लागि 
ि-2.३ र जोर वर्ाको लागि ि-2.४) मा कुनै पगन रकम जम्मा िना गमल्दैन ।वाजणज्र् बैंकले र्ो खातामा 
रहेकोरकममध्धे सम्बजन्धत स्थानीर् तहले जारी िरेको चेकको िकु्तानी िरी हरेक ददन उक्त खातामा 
िएको खचा / जम्मा तथा िकु्तानीको कववरण सम्बजन्धत बैंकको प्रधान कार्ाालर्मािा त नेपाल राष्ट्र बैंकको 
बैंककङ्ग कार्ाालर्, सरकारी लेखािााँटलाई स.का.िा.नं. १ मा प्रगतवेदन िनुा पदाछ ।  

र्स्ता खाताहरुबाट जारी िएका चेकहरु अको आगथाक वर्ाको श्रावण मकहनामा ३० ददन म्र्ाद 
गिर साकटने प्रर्ोजनका लागि अजघल्लो आगथाक वर्ाको लागि प्रर्ोि िएको खाताबाट नै कारोबार िनुा 
पदाछ िने चाल ुआगथाक वर्ाको कारोबारको लागि सो आगथाक वर्ा गबक्रम सम्बत अनसुार जोर वा कवजोर 
वर्ा जे हो सोही बमोजजमको खातामा कारोबार िनुा पदाछ । उदाहरणका लागि आगथाक वर्ा २०७६/७७ 
लाई उक्त आगथाक वर्ाको समािी २०७७ असारमा हनुे िएकोले कवजोर वर्ा तथा आगथाक वर्ा २०७७/७८ 
लाई उक्त आगथाक वर्ाको समािी २०७८ असारमा हनुे िएको ले जोर वर्ा मानी सोही बमोजजम कारोबार 
िनुा पदाछ । 
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(हाल स्थानीर् तहको पुाँजीित खचा खातामा रहेको रकम र्स (ि-2.3 पुाँजीित खचा खाता - कवजोर वर्ा 
तथा ि-2.4 पुाँजीित खचा खाता - जोर वर्ा) खातामा ट्रान्सिर िनुा पदाछ ।) 

 

२.14. ि-2.5 कवत्तीर् व्र्वस्था खचा खाता - कवजोर वर्ा तथा ि-2.६ कवत्तीर् व्र्वस्था खचा खाता - 
जोर वर्ा :- 

स्थानीर् तहले कवत्तीर् व्र्वस्थापन िने प्रर्ोजनका खचा लेख्नका लागि ि-2.5 कवत्तीर् व्र्वस्था 
खचा खाता - कवजोर वर्ा तथा ि-2.६ कवत्तीर् व्र्वस्था खचा खाता - जोर वर्ा िरी दईुवटा कवत्तीर् व्र्वस्था 
खचा खाता खोल्न ुपदाछ । उक्त खाताहरु मध्रे् ि-2.5 कवत्तीर् व्र्वस्था खचा खाता - कवजोर वर्ा  गबक्रम 
सम्बत कवजोर वर्ाको लागि तथा ि-2.६ कवत्तीर् व्र्वस्था खचा खाता -जोर वर्ा गबक्रम सम्बत जोर वर्ाको 
लागि प्रर्ोि िनुा पदाछ । स्थानीर् तहले नेपाल सरकारको स्वीकृगतमा गलएको ऋणको सााँवा िकु्तानी 
िदाा र्स खाताबाट िकु्तानी िनुा पदाछ । स्थानीर् तहले ऋणको सााँवा िकु्तानीको िकु्तानी कार्ातागलका 
अनसुार बजेट व्र्वस्था िरी सोही अनसुार सजित कोर्बाट र्स खातामा ट्रान्सिर िनुा पदाछ । कुन ै
आगथाक वर्ाको असार मसान्तपगछ सो आगथाक वर्ामा चाल ुरहेको (गबजोर वर्ाको लागि ि-2.5 र जोर 
वर्ाको लागि ि-2.६)  खातामा कुनै पगन रकम जम्मा िना गमल्दैन । र्ो खाता रहेको रकम मध्रे्वाजणज्र् 
बैंकले सम्बजन्धत स्थानीर् तहले जारी िरेको चेकको िकु्तानी िरी हरेक ददन उक्त खातामा िएको खचा 
/ जम्मा तथा िकु्तानीको कववरण सम्बजन्धत बैंकको प्रधान कार्ाालर्मािा त नपेाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग 
कार्ाालर्, सरकारी लेखािााँटलाई स.का.िा.नं. १ मा प्रगतवेदन िनुा पदाछ ।  

र्स्ता खाताहरुबाट जारी िएका चेकहरु अको आगथाक वर्ाको श्रावण मकहनामा ३० ददन म्र्ाद 
गिर साकटने प्रर्ोजनका लागि अजघल्लो आगथाक वर्ाको लागि प्रर्ोि िएको खाताबाट नै कारोबार िनुा 
पदाछ िने चाल ुआगथाक वर्ाको कारोबारको लागि सो आगथाक वर्ा गबक्रम सम्बत अनसुार जोर वा कवजोर 
वर्ा जे हो सोही बमोजजमको खातामा कारोबार िनुा पदाछ । उदाहरणका लागि आगथाक वर्ा २०७६/७७ 
लाई उक्त आगथाक वर्ाको समािी २०७७ असारमा हनुे िएको ले कवजोर वर्ा तथा आगथाक वर्ा २०७७/७८ 
लाई उक्त आगथाक वर्ाको समािी २०७८ असारमा हनुे िएको ले जोर वर्ा मानी सोही बमोजजम कारोबार 
िनुा पदाछ ।  

(हाल स्थानीर् तहको कवत्तीर् व्र्वस्था खचा खातामा रहेको रकम र्स (ि-2.5 कवत्तीर् व्र्वस्था खचा 
खाता - कवजोर वर्ा तथा ि-2.६ कवत्तीर् व्र्वस्था खचा खाता - जोर वर्ा) खातामा ट्रान्सिर िनुा पदाछ 
।) 
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मागथ उल्लजखत ६ वटै खचा खाताहरुबाट असार मसान्त सम्ममा काकटएका चेकहरु चेकको म्र्ाद 
रहेसम्म र्स िकु्तानी िने प्रर्ोजनका लागि सम्बजन्धत स्थानीर् तहले असार मसान्तसम्म काकटएका िकु्तानी 
हनु बााँकी चेकको अनसुचुी ४२ िारम नं १ बमोजजमको कववरण सम्बजन्धत बैकलाई श्रावण ३ िते गिर 
उपलब्ध िराउन ुपदाछ । र्सरी प्राि हनु आएको कववरण बमोजजमका चेकहरुलाई मार उक्त आगथाक 
वर्ाका लागि िकु्तानी ददन गमल्ने िरी सम्बजन्धत बैंकको प्रणालीमा प्रकवकष्ट िनुा पदाछ । र्स्ता ६ प्रकारका 
खाताबाट जारी िएका सबै चेकको साकटने गमगत समाि िएपगछ बााँकी रहेको रकम सजित कोर्मा दाजखला 
िनुा पदाछ ।  

२.15. ि-2.7 कवकवध खचा खाता :- 

मागथ उल्लेख िररएका बाहेक अन्र् स्वदेशी वा कवदेशी गनकार्बाट कवशेर्प्रर्ोजनका लागि प्राि 
हनुे रकम जम्मा िना र्स प्रकृगतको खाताको व्र्वस्था िररएको हो । स्थानीर् तहको नाममा बजेट 
बाकहरका रकम कुनै माध्र्मबाट प्राि हनु आएमा त्र्स्तो रकम जम्मा िना र चेक जारी िरी खचा िना 
र्ो खाता खोल्न ुपदाछ ।र्ो खाता स्थानीर् तहको लागि कार्ासिालन कोर् सरहको कवकवध प्रागि तथा 
िकु्तानी प्रर्ोजनको लागि खोगलएको खाताहो । 

तर कवितमा नेपाल राष्ट्रबैंकबाट जारी सरकारी कारोबार गनदेजशका, २०७१ बमोजजमस्थानीर् 
तहमा कवगिन्न उदे्दश्र्को लागि खोगलएकाि.५ समूहका (ि.५.१ देजख ि.५.९ सम्मका ९ प्रकारका) 
कमाचारी कल्र्ाण कोर्,ममात संिार कोर्, …लिार्तका खाताहरु िने र्ो समूहको खाता अन्तिात पदैन 
।त्र्स्तो प्रर्ोजनको लागि सरकारी कारोबार गनदेजशका, २०७६ बमोजजम ि-5.1 समूहको स्थानीर् तह 
कवकवध कोर् खाता अन्तरितका खाताहरु खोल्न ुपदाछ । 

(कवितमा स्थानीर् तहमार्स प्रकारको कवकवध खचा खाता रहेको िएमा उक्त खातामा रहेको रकम र्स 
(ि-2.7 कवकवध खचा खाता) खातामा ट्रान्सिर िनुा पदाछ ।) 

२.16. ि-3 स्थानीर् तह धरौटी खाता :- 

स्थानीर् तह अन्तिातका कार्ाालर्हरुको कामको गसलगसलामा धरौटी, जमानत, अनेष्ट मनी र 
काननु बमोजजम धरौटी जम्मा िनुापने अन्र् रकमहरु जम्मा िना र्ो खाता खोल्नपुछा । र्स खाताबाटधरौटी 
किताा सम्बजन्धत पक्षलाई वा सरदस्र्ाहा िदाा(आन्तररक राजस्व खातामा रकम जम्मा िदाा) चेकमािा त 
मार िकु्तानी िना सककन्छ। सो बाहेक अन्र् खाताहरुमा जम्मा हनुे िरी र्स खाताबाट रकम िकु्तानी 
िना सककाँ दैन । 



395 

तर, िलुवश रकम जम्मा िएको अवस्थामा सम्बजन्धत स्थानीर् तहको परसकहत चेक िकु्तानीको 
लागि प्राि िएमा चेक मािा त िकु्तानी िना सककन्छ । धरौटी खातामा जम्मा िररएको रकम कफ्रज नहनुे 
िएकोले प्रत्रे्क आगथाक वर्ाको लागि छुटै्ट खाता खोल्न ुपदैन । 

 

२.17. ि-४ स्थानीर् तह कोर् खाता :- 

ि-४.1 स्थानीर् तह सजित कोर् खाता :- 

र्ो खाता सम्बजन्धत स्थानीर् तहको सम्पूणा आम्दानी / खचाको जस्थगत देजखने केन्रीर् मलु खाता 
हो । स्थानीर् तहलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राि हनुे अनदुान तथा अन्र् जनुसकैु स्रोतबाट 
प्राि हनुे आम्दानी रकम र्स खातामा जम्मा िनुा पदाछ ।र्स खातमा ि.१ समहुकासम्बजन्धत खाताहरु(ि-
1.1 आन्तररक राजश्व खाता,  ि-1.2 बााँडिााँडबाट प्राि राजश्व खाता, ि-1.3 आन्तररक अनदुान खाता, 
ि-1.4 वैदेजशक सहार्ता अनदुान खातार ि-1.5 कवत्तीर् व्र्वस्था तथा ऋण खाताहरु)बाट रकम 
ट्रान्सिर िई आएमा जम्मा िनुा पदाछ । तरअव उप्रान्ति.१ समहुकार्स्ता कवगिन्न खाताहरुमा जम्मा 
हनु ुपने रकम सोझै र्स ि-४.1 स्थानीर् तह सजित कोर् खातामा जम्मा िनुा हुाँदैन । स्थानीर् सजित 
कोर्मासिाले स्वीकृत िरेको बजेट बाकहरका आम्दानी प्राि िएमा कवकवध खाताहरु (ि.२.७ कवकवध खचा 
खाता वा ि.५.१ कवकवध कोर् समूहकाखाता)मा आम्दानी िरी सोही खाताबाट खचा लेख्न ुपदाछ । 

र्सस्थानीर् तह सजित कोर् खाताबाट स्थानीर् तहलाई बजेटबााँडिााँडतथा स्वीकृत कार्ाक्रम 
अनसुार कार्ा सिालनको लागि आवश्र्क पने रकम ि-2.१ वा ि-2.२, ि-2.३ वा ि-2.४ र ि-2.५ 
वा ि-2.६ खातामा गनकासा ददन ुवा ट्रान्सिर िनुा पदाछ ।र्स खाताको सिालन चेक मािा त िनुा हुाँदैन 
।  

स्थानीर् सजित कोर् खाताबाटरकम ट्रान्सिर िदााखाता सिालकको रुपमा रहेका सम्बजन्धत 
स्थानीर् तहका कार्ाकारी प्रमखु र आगथाक प्रशासन शाखाको संर्कु्त दस्तखतको बैंक आदेश बमोजजम 
रकम ट्रान्सिर िररददन ुपदाछ । 

स्थानीर् तह सजित कोर् खाता एक स्थानीर् तहको लागि एउटा मारहनु ु 

पदाछ । कवितमा कवकवध कारणले िरक-िरक बैंक वा एउटै बैंकमा पगन एकिन्दा बढी स्थानीर् सजित 
कोर् खाता रहेको िएमा महालेखा गनर्न्रक कार्ाालर्को सहमगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राि 
बैंकमा एउटा मार स्थानीर् सजित कोर् खाता राखी तत्काल अन्र् स्थानीर् सजित कोर् खातामा रहेको 
मौज्दात ट्रान्सिर िरी बन्द िनुा पदाछ ।  
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२.18. ि-५ स्थानीर् तह कवकवध कोर् खाता :- 

ि-5.1 स्थानीर् तह कवकवध कोर् खाता :- 

स्थानीर् तहमा कवगिन्न उदे्दश्र्को लागिनेपाल राष्ट्रबैंकबाट जारी िएको सरकारी कारोबार गनदेजशका, 
२०७१ बमोजजम र्सअजघ खोगलएकातपगसल बमोजजमका ि.५कवकवध कोर् समूहकासम्बजन्धतखाताहरु र्स 
ि-5.1 स्थानीर् तह कवकवध कोर् खाता समहु अन्तिात खोगलएको मागननेछ ।र्सअजघ खोगलएका 
खाताहरुमा रहेको मौज्दात रकम र्स गनदेजशका बमोजजम खोगलने खाताहरु िए सोही खातामार निएमा 
ि-४.१ स्थानीर् तह सजित कोर् खाता वा सम्बजन्धत खाता(जस्तै साकवकको ि-5.४ समूहको प्रकोप 
व्र्वस्थापन कोर् खाता हाल र्स गनदेजशका बमोजजम ि-७.२ स्थानीर् तह प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् 
खातामा)मा ट्रान्सिर िरी उक्त खाताहरु तत्काल बन्द िनुा/िराउन ुपदाछ । 

• कमाचारी कल्र्ाण कोर् खाता (साकवकको ि-5.1) 

• ममात संिार कोर् खाता(साकवकको ि-5.२) 

• स्थानीर् कवकास घमु्ती कोर् खाता(साकवकको ि-5.३) 

• प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् खाता(साकवकको ि-5.४) 

• मानव संसाधन कवकास कोर् खाता(साकवकको ि-5.५) 

• वातावरण कवकास कोर् खाता(साकवकको ि-5.६) 

• िररवी गनवारण तथा सामाजजक पररचालन कोर् खाता(साकवकको ि-5.७) 

• मकहला तथा वाल कवकास कोर् खाता(साकवकको ि-5.८) 

• स्थानीर् कवकास कोर् कार्ाक्रम संचालन खाता(साकवकको ि-5.९) 

 

ि-5.1 स्थानीर् तह कवकवध कोर् खाता अन्तिात मागथ उल्लेजखत र्सअजघ खोगलएका खाताहरु 
बाहेक अन्र् खाताहरु खोल्न आवश्र्क परेमा स्थानीर् तहको पररर्द्को गनणार् र महालेखा गनर्न्रक 
कार्ाालर्को स्वीकृगत आवश्र्क पदाछ । र्ी खाताहरु गनरन्तर चाल ु 

रहन्छन ्। तर, गनजित उदे्दश्र् परुा िए पगछ र्ो समहु अन्तिातको कुनै खाता आवश्र्क नपने िएमा 
सम्बजन्धत स्थानीर् तहको अनरुोधमा कोर् तथा लेखा गनर्न्रक कार्ाालर्को गसिाररस प्राि िए पगछ सो 
खाता बन्द िरी र्समा रहेको रकम ि-४.१ स्थानीर् तह सजित कोर् खातामा ट्रान्सिर िररददन ुपदाछ 
।  

२.19. ि-6 स्थानीर् तह कविाज्र् कोर् खाता :- 
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ि-6.1 स्थानीर् तह कविाज्र् कोर् खाता :- 

स्थानीर् तहमा सङ्कलन हनुे बााँडिााँड िनुापने राजस्वबााँडिााँड हनु ुअिावै र्स खातामा जम्मा िनुा 
पदाछ ।स्थानीर् तहले बााँडिााँड हनुपुने राजश्वगनर्मानसुार स्थानीर् तह तथा सम्बजन्धत प्रदेशका लागि 
बााँडिााँडिएपगछ(िरी)सम्बजन्धत तहकोसम्बजन्धत खातामा रकम जम्मा िने प्रर्ोजनको लागिमार र्स 
खाताबाट खचा िररनेछ। र्सकविाज्र् कोर्खातामा संकलन हनुेराजस्व शीर्ाकहरु र्स प्रकार रहेका छन ्
। र्स खाताबाट चेकमािा त रकम ट्रान्सिर िनुा पदाछ । र्स खाताको सिालन प्रमखु प्रशासकीर् 
अगधकृत र आगथाक प्रशासन शाखा प्रमखुको संर्कु्त दस्तखतबाट हनु्छ । 

राजस्व शीर्ाकहरु :-  

राजश्व संकेत राजश्व शीर्ाक 

३३३४२ मनोरन्जन कर 

३३३४३ कवज्ञापन कर 

३३३४४ घर जग्िा रजजषे्ट्रशन शलु्क 

३३३६६ दहत्तर बहत्तर शलु्क 

33391 अन्र् बााँडिााँड हनुे राजश्व संकलन 
 

मागथ उल्लेजखत राजस्व शीर्ाकहरुको विीकरण र व्र्ातर्ा तथा अन्र् व्र्वस्था नेपाल सरकारले स्वीकृगत 
िरेकोप्रचगलत एकीकृत आगथाक संकेत तथा विीकरण र व्र्ातर्ा बमोजजम हनुेछ । 

(हालसम्म स्थानीर् तहको कविाज्र् कोर् ि.४.२ समूहमा रहेको रकम र्स (ि-6.1 स्थानीर् तह कविाज्र् 
कोर् खाता) खातामा ट्रान्सिर िनुा पदाछ ।) 

२.20. ि-7 स्थानीर् तह आकजस्मक कोर् खाता :- 

र्स समूह अन्तिातका खाताहरु स्थानीर् तहमा हनुे आपतकागलन, आकजस्मक कार्ावा प्रकोप 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ाका लागि प्राि रकम जम्मा िनुा प्रर्ोि िनुा पदाछ । र्स समहु अन्तिात गनम्न 
दईु प्रकारका खाता खोल्न सककन्छ ।  

ि-7.1 स्थानीर् तह आकजस्मक कोर् खाता  

र्ो खाता स्थानीर् तहमा हनुे आपतकागलन वा आकजस्मक कार्ाका लागि प्राि रकम जम्मा िना 
प्रर्ोि िनुा पदाछ । र्समा स्थानीर् तहले बजेट व्र्वस्था िरी बाकर्ाक रुपमा केही रकम जम्मा िना 
स्नेछन ् र उक्त रकम आकजस्मक तथा आपतकागलन अवस्थामा मार खचा िना  
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सककनेछ । र्सरी खचा िएको रकम सामान्र् पररजस्थगतमा िकका एपछी स्थानीर् तहले सोधिनाा िनुा पदाछ 
। र्स खातालाई कार्ासिालन स्तरको खाताको रुपमा प्रर्ोि िना सककन्छ । र्स समूहको खाताको 
सिालन िदाास्थानीर् तहको प्रमखु प्रशासकीर् अगधकृत र आगथाक प्रशासन शाखा प्रमखुको संर्कु्त 
दस्तखतबाट िनुा पदाछ ।  

(हाल स्थानीर् तहमा आकजस्मक कोर्(ि.४.३ समूहको)खातामा रकम रहेको िए सो रकम ि-7.1 
स्थानीर् तह आकजस्मक कोर् खाता) खातामा ट्रान्सिर िनुा पदाछ ।) 

ि-7.2 स्थानीर् तह प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् खाता  

र्ो खाता स्थानीर् तहमा हनुे प्रकोप व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ाका लागि प्राि रकम जम्मा िना 
प्रर्ोि िनुा पदाछ । र्ो खाता स्थानीर् तह कवपद व्र्वस्थान सगमगतका आगथाक कक्रर्ाकलापहरु व्र्वजस्थत 
िना प्रर्ोि िनुा पदाछ । र्स खातालाई कार्ासिालन स्तरको खाताको रुपमा प्रर्ोि िना सककन्छ । र्स 
समूहको खाताको सिालन िदाा स्थानीर् तहको प्रमखु प्रशासकीर् अगधकृत र आगथाक प्रशासन शाखा 
प्रमखुको संर्कु्त दस्तखतबाट िनुा पदाछ । 

(हाल स्थानीर् तहमा प्रकोप व्र्वस्थापन खातामा रकम रहेको िए ि-7.2 स्थानीर् तह प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोर् खातामा ट्रान्सिर िनुा पदाछ ।) 
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२.21. ि-8 स्थानीर् तह बैंकित कहसाब गमलान खाता :- 

स्थानीर् तहको सरकारी कारोबार िने बैंकसाँि दैगनक कहसाबगमलान िने प्रर्ोजनका लागि र्स 
अन्तिात देहार् बमोजजमको एउटा कहसाबगमलान खाता रहन्छ । र्ो खाता बैंकले कहसाव गमलान प्रर्ोजनका 
लागि प्रर्ोि िनुा पदाछ । 

ि-8.१ स्थानीर् तह बैंकित कहसाब गमलान खाता :- 

नेपाल सरकारको सजित कोर् खाता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग कार्ाालर्मा स्थानीर् तहको 
"ि" विाका खाताहरु सिालन िना स्वीकृगत प्राि प्रत्रे्क बैंकको नाममा बैंकित स्थानीर् तह कहसाब 
गमलानखाता खोल्न ुपदाछ । दैगनक रुपमा सम्पणुा "ि" विाका खाताहरुमा कुल जम्मा / खचा िएको 
रकमको कववरण अनसुचुी १ मा िएको स.का.िा.नं. १बमोजजम इमेल मािा त वाजणज्र् बैंकको केन्रीर् 
कार्ाालर्ले बैंककङ्ग कार्ाालर् सरकारी लेखा िााँटमा पिाउन ुपदाछ । साथै, उक्त कववरण नेपाल राष्ट्र 
बैंकको SIS  कार्ाान्वर्न पिात िने SIS मािा त पिाउन ुपनेछ । र्सरी बैंकले पिाएको कववरणको 
आधारमा बैंककङ्ग कार्ाालर्मा रहेको सम्बजन्धत वाजणज्र् बैंकको बैंकखाता खचा/जम्मा िरी दैगनकरुपमा 
र्स अन्तिात रहेको बैंकित स्थानीर् तह कहसाब गमलान खातामा जम्मा / खचा लेखाङ्कन िनुा पदाछ ।  

प्रत्रे्क मकहना कवतेको १० कार्ाददन गिर दैगनक रुपमा बैकहरुलाई सोधिनाा ददइएको वा 
बैंकहरुबाट जखजचएको रकम वाजणज्र् बैंकहरुबाट प्राि अनसुचुी १३ स.का.िा.नं. ६ प्रगतवेदनसाँि मागसक 
गिडाई कहसाब गमलान िरी अद्यावगधक िनुा पदाछ ।  

 

३.  राजस्व तथा सरकारी खाता सिालन सम्बन्धी व्र्वस्था :- 

३.1. राजस्व शीर्ाक वगिाकरण :-  

सामान्र् रुपमा राजस्व शीर्ाक िन्नाले आधार शीर्ाक, मलु शीर्ाक र उप शीर्ाक समेत बजुझन्छ। 
राजस्व संकेत नम्वरको अन्त्र्मा ३ वटा शनु्र् िएका राजस्व शीर्ाकलाई आधार शीर्ाक , संकेत नम्वरको 
अन्त्र्मा २ वटा शनु्र् िएका राजस्व शीर्ाकलाई मलु शीर्ाक, संकेत नम्वरको अन्त्र्मा एउटा मार शनु्र् 
िएका राजस्व शीर्ाकलाई शीर्ाक र अन्त्र्मा १ देजख ९ सम्म अंक िएका राजस्व शीर्ाकलाई उपशीर्ाक 
िगनन्छ । राजस्व रकम उप शीर्ाकमा मार जम्मा िना गमल्छ । जस्तै १११११, 
११११२,११४४१,१३१११, १४१११, ३३३१५, १५१११ आदद।  

११ बाट सरुु िएका राजस्व मलु शीर्ाक र उपशीर्ाकहरु कर राजस्वका उपशीर्ाकहरु हनु ्। 
१३ बाट सरुु िएका राजस्व मलु शीर्ाक र उपशीर्ाकहरु अनदुान राजस्वका उपशीर्ाकहरु हनु ्।१४ 
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बाट सरुु िएका राजस्व मलु शीर्ाक र उपशीर्ाकहरु अन्र् राजस्वका उपशीर्ाकहरु हनु ्।१५ बाट सरुु 
िएका राजस्व उपशीर्ाकहरु बेरुज(ु15111),गनकासा किताा(15112),अनदुान किताा(15113) 
उपशीर्ाकहरु हनु ्।र्ी शीर्ाकमा जम्मा िएको राजस्व सम्बजन्धत तहको सरकारको राजस्व तथा अनदुान 
खातामा जम्मा िनुा पदाछ । ३३ बाट शरुु िएका राजस्व मलु शीर्ाक, शीर्ाक र उप शीर्ाकहरु बााँडिााँड 
हनु राजस्वका उपशीर्ाकहरु रहेका छन।् र्स उपशीर्ाकमा जम्मा िएका राजस्व रकम सम्बजन्धत तहको 
कविाज्र् कोर्मा जम्मा िनुा पदाछ। राजस्व शीर्ाकको विीकरण र व्र्ातर्ा तथा अन्र् व्र्वस्था नेपाल 
सरकारले स्वीकृगत िरेको एकीकृत आगथाक संकेत तथा विीकरण र व्र्ातर्ा बमोजजम हनुेछ ।  

३.2. राजस्व िौचर :-  

स्थानीर् तहको राजस्व खातामा जम्मा हनुे राजस्व िौचर अनसूुची २४ मा उल्लेजखत नमनुा 
बमोजजम २ प्रगत हनुेछ । र्सलाई दाजखला िारम (Deposit Slip) िगननछे । दाजखला िारम छपाई 
िदाा ८ अंकको िारम नम्वर रहने िरी छपाई िनुा पनेछ । राजस्व रकम जम्मा िने व्र्जक्त वा संस्थाले 
सो िौचरमा उल्लेख िएका सबै कववरण िरी तोकीएको बैंकमा जम्मा िनुा पनेछ । बैंकले रकम बझुीगलई 
सहीछाप िरेपछी मार सो छपाई प्रगत िौचर प्रमाजणत  

हनुेछ ।  

राजस्व िौचरमा उल्लेजखत कववरण िने तररका  
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क्र.सं. कववरण व्र्ातर्ा 

१ 
राजस्व खाता 
रहेको बैंकको नाम 

िौचर छपाएको बैंकको नाम प्रष्टसाँि छाकपएको हनुपुने । 

२ खाता नं बैंकमा रहेको राजस्व खाता नम्बर प्रस्टसाँि छाकपएको हनुपुने । 

३ 
दाजखला िारम 
(Deposit Slip) नं 

दाजखला िारम िदाा िौचर नम्बर छाकपएको िौचर मार प्रर्ोि 
िने।  

४ गमगत बैंकमा रकम जम्मा िरेको ददनको गमगत लेख्न े। 

५ 
राजस्व सङ्कलन 
िएको प्रदेश 

प्राकृगतक स्रोतको उर्र्ोिमा लाग्ने रोर्ल्टी वापतको राजस्वको 
हकमा र्ो महल अगनवार्ा खलुाउन ुपनेछ ।   

६ जजल्ला  
प्राकृगतक स्रोतको उर्र्ोिमा लाग्ने रोर्ल्टी वापतको राजस्वको 
हकमा र्ो महल अगनवार्ा खलुाउन ुपनेछ ।   

७ स्थानीर् तह 
प्राकृगतक स्रोतको उर्र्ोिमा लाग्ने रोर्ल्टी वापतको राजस्वको 
हकमा र्ो महल अगनवार्ा खलुाउन ुपनेछ ।   

८ प्रर्ोजन 
के प्रर्ोजनको लागि राजस्व दाजखला िररएको हो, सो उल्लेख िनुा 
पनेछ ।  

९ कार्ाालर् कोड राजस्व दाजखला हनुे स्थानीर् तहको कोड नम्बर लेख्न ुपदाछ ।  
१० कार्ाालर्को नाम राजस्व दाजखला हनुे स्थानीर् तहको नाम र िेिाना लेख्न ुपदाछ  

११ राजस्व शीर्ाक नं 
नेपाल सरकार एकीकृत आगथाक सङ्केत तथा विीकरण र व्र्ातर्ाले 
विीकरण िरे अनसुार जम्मा िने राजस्व उपशीर्ाक लेख्न ुपदाछ ।   

१२ 
दाजखला िएको 
रकम रु बङ्कमा र 
अक्षरमा 

पछागडबाट क्रम गमलाई अङ्क लेख्न ेकोिाहरुमा अङ्कबाट र अक्षरमा 
लेख्नपुने कोिामा अक्षरमा लेख्न ुपदाछ ।  

१३ आर् वर्ा 
र्समा जनु आगथाक वर्ाको राजस्व बझुाउन ुपने हो सोही आगथाक 
वर्ा लख्नुा पदाछ ।  

१४ स्रोतमा कर कट्टी 
र्समा करदाताको आर्कर वापत जम्मा िना लािेको रकम स्रोतमा 
अगग्रम कट्टी (TDS) हो होईन सो कोिामा जचन्ह लिाउन ुपदाछ ।  

१५ िकु्तानीको प्रकार 
र्समा राजस्व दाजखला निद,चेक,कवद्यतुीर् ट्रान्िरवा अन्र् कुन 
माध्र्ामबाट हो सोमा जचन्ह लिाउन ुपदाछ ।  

१६ चेक / राफ्ट नं र्समा राजस्व दाजखला चेकबाट िएमा चेक नं लेख्न ुपदाछ ।  

१७ 
जारी िने बैंक र 
शाखा  

र्समा राजस्व दाजखला चेकबाट िएमा चेक जारी िने बैकको नाम 
र शाखा समेत उल्लेख िनुा पदाछ ।  

१८ 
दाजखला िने िमा 
/ व्र्जक्तको नाम 

र्समा राजस्व दाजखला िने िमा वा व्र्जक्तको नाम लेख्न ुपदाछ  
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१९ 
िेिाना / िोन नं 
समेत 

र्समा राजस्व दाजखला िने िमा वा व्र्जक्तको िेिान र िोन नं 
लेख्न ुपदाछ ।  

२०  भ्र्ाट / प्र्ान नं 
र्समा राजस्व दाजखला िने िमा वा व्र्जक्तको भ्र्ाटमा समेत दताा 
िएकोमा भ्र्ाट नं र सो निएमा प्र्ान नम्बर लेख्न ुपदाछ ।  

 

३.3. राजस्व रकम जम्मा िदाा ध्र्ान ददनपुने कुरा  :-  

• राजस्व रकम जम्मा िदाा अनसुचुी २४ अनसुारको सक्कलै दईु प्रगत िौचर िनुा पदाछ । र्स्तो 
िौचरलाई दाजखला िारम (Deposit Slip) िगनन्छ । राजस्व रकम जम्मा िने व्र्जक्त वा संस्थाले 
सो िौचरमा उल्लेख िएका सबै कववरण िरी तोककएको बैंकमा रकम जम्मा िनुा पदाछ । दवैु 
प्रगत िौचरमा ८ अंकको एउटै नम्वर छाकपएको हनु ुपदाछ । एउटै िौचरको कवगिन्न प्रगतहरुमा 
नम्वर नछाकपएको वा नम्बर िरक परेको िौचरबाट राजस्व रकम बजुझगलन ुहदैुन ।  

• करदाता / सेवाग्राही / जम्मा कतााले राजस्व रकम दाजखला िदाा जनु स्थानीर् तहबाट सेवा 
गलनपुने वा िरिारक िराउनपुने हो सोही स्थानीर् तहमा तोककए बमोजजम निदै वा सोही स्थानीर् 
तहको नाममा लेखाङकन हनुे िरी सरकारी कारोबार िने बैंकमा खोगलएको राजस्व खातामा रकम 
जम्मा िनुा पदाछ ।  

• जम्मा तााले राजस्व खातामा रकम जम्मा िरेको गमगतले एक बर्ा गिर सम्बजन्धत स्थानीर् तहबाट 
सेवा गलई स्नपुनेछ । र्दद सेवा गलन नचाहेमा त्र्स्तो रकम जम्मा िरेको र सेवा नगलएको 
प्रमाण सकहत एक वर्ा गिरै जम्मा िएको स्थानीर् तहमा रकम कितााको लागि गनवेदन ददनपुनेछ 
। एक वर्ा नाघी पेश हनु आएको िौचर सेवा गलने वा रकम कितााको प्रर्ोजनको लागि मान्र् 
हनुे छैन । 

• करदाता वा सेवाग्राहीले कुनै स्थानीर् तहको नाममा राजस्व खातामा जम्मा िरेको रकमको िौचर 
हराएमा, नष्ट िएमा वा चोरी िएमा जनु स्थानीर् तहको नाममा रकम जम्मा िएको हो सोही 
स्थानीर् तहमा गनवेदन ददन ुपनेछ । सो गनवेदनको आधारमा स्थानीर् तहले उक्त िौचर स्थानीर् 
तहमा अिागड नै पेश िै सकेको छ / छैन अगिलेखबाट जााँच िरी एकल राजस्व खातामा उक्त 
गनवेदककतााबाट रकम जम्मा िए / निएको र्ककन िरी राजस्व व्र्वस्थापन सचुना प्रणालीमा 
िएको अगिलेखको आधारमा प्रगतगलपी िौचर तर्ार िररददन ुपनेछ । 

३.4. राजस्व िौचर प्रमाजणत िररददने :- 

राजस्व संकलन िने बैंकले राजस्व िौचरमा उल्लेजखत सबै कववरण िना लिाई रकम वजुझगलन ु
पदाछ । र्सरी रकम वजुझगलए पगछ जम्मा हनु आएको राजश्व रकम जााँच िरी एक प्रगत िौचर 
जम्माकताालाई उपलब्ध िराउन ुपनेछ र अको प्रगत िौचर बैंकले आिै राख्नपुनेछ । 
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३.5. िौचर हराएमा वा नष्ट िएमा प्रगतगलकप ददने :-  

करदाता वा सेवाग्राहीलेराजस्व खातामा जम्मा िरेको रकमको िौचर हराएमा, नष्ट िएमा वा चोरी 
िएमा स्थानीर् तहमागनवेदन ददन ुपनेछ । सो गनवेदनका आधारमा स्थानीर् तहले उक्त िौचर कार्ाालर्मा 
अिागड नै पेश िईसकेको छ / छैन अगिलेखबाट जााँच िरी बैंक स्टेटमेन्टको अगिलेखको आधारमा 
प्रगतगलकप िौचर तर्ार िरर ददन ुपनेछ । 

३.6. िौचरमा उल्लेजखत कववरण संशोधन िने :-  

बैंकले िौचरमा िएको कववरण संशोधन िनुापरेको खण्डमा रकम र गमगत बाहेकका अन्र् 
कववरणहरुस्थानीर् गनकार् स्वरं्ले संशोधन िना स्नेछ ।  

३.7. दैगनक बैंक स्टेटमेण्ट उपलब्ध िराउने :-  

राजस्व कारोबारको अनसुचुी १८ अनसुारको दैगनक राजस्वको स्टेटमेण्ट रकम जम्मा िएको 
स्थानीर् तहको नाम र कोड नम्बर अनसुारका प्रत्रे्क स्थानीर् तहहरुलाई बैंकले उपलब्ध िराउन ु
पदाछ।  

३.8. राजस्व खातामा जम्मा िएको रकम किताा नहनुे :-  

राजस्व खाता जम्मा खाता िएकोले र्ो खातामा कुनै व्र्जक्त कम्पनी, संघ संस्था, कार्ाालर्बाट 
जम्मा िएको रकम किताा िकु्तानी ददन गमल्दैन । तर, सोही ददन सेवा नगलईकनै किताा िनुा पने िएमा 
बैंकले कारोबार बन्द िनुा अिावै सेवा गलए / नगलएको र्ककन िरी सेवा नगलएको गनजित िएमा दोश्रो 
प्रगत िौचर जखची सम्बजन्धत वाजणज्र् बैंक आिैले किताा िनुा  
पनेछ । कारोबार बन्द िैसकेको अवस्थामा िने सम्बजन्धत राजस्व आजान िने स्थानीर् तहले राजस्व 
खाताबाट किताा िने निई राजस्व कितााको कारवाही अजघ बढाई सो को आधारमा खचा खाताबाट किताा 
िनुा पनेछ । 

३.9. खाता सिालक तथा दस्तखत नमनुा प्रमाजणत िने :-  

स्थानीर् तहको सम्पूणा खाताहरु सिालनको लागि कम्तीमा दईु जना आगधकाररक सिालक हनु 
जरुरी हनु्छ । खाता सिालकको दस्तखत नमनुा काडा सम्बजन्धतस्थानीर् तहको सरकारी कारोबार िने 
बैंकले माि िनुा पदाछ । माि िररएको दस्तखत नमनुा काडा सोही जजल्लाको कोर् तथा लेखा गनर्न्रक 
कार्ाालर्का प्रमखुबाट प्रमाजणत िररएको हनु ुपदाछ । खाता सिालक पररवतान िनुा परेमा मागथ लेजखएका 
अगधकारीहरुबाट प्रमाजणत िररएको दस्तखत नमनुा काडा पनु: प्राि िनुा पनेछ ।  
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३.10. चेक कवतरण िने र चेकको अवगध :-  

खाता सिालकहरुको अनरुोधमा प्रत्रे्क खाताको लागि बैंकले छ्ट्ट्टाछुटै्ट चेक बकु कवतरण िनुा 
पदाछ । बैंकबाट कवतरण िररएको चेकबकुको नम्बर सम्बजन्धत खातामा स्पष्ट बजुझने िरी चढाउन ुपदाछ 
। सरकारी कोर्बाट िकु्तानीको लागि जखजचएको चेकको िकु्तानी अवगध सम्बजन्धत स्थानीर् तहले चेक 
जारी िरेको गमगतले ३० ददन सम्म मार हनुेछ । उक्त म्र्ाद नाघी आएको चेकको िकु्तानी ददन गमल्दैन 
। जस्तै: कुनै चेक आगथाक वर्ाको असार मसान्तको ददन काकटएको चेक साउन २९ ितेसम्म मार 
िकु्तानी ददन सककन्छ ।  

३.11. स्थानीर् तहको खाताबाट रकम िकु्तानी सम्बन्धी व्र्वस्था :-  

चेकबाट रकम ि ु् नानी सम्बन्धी व्र्वस्था :- 

स्थानीर् तहको सरकारी खाताहरुबाट रकम िकु्तानी िदाा A/C Payee चेक मािा त िकु्तानी 
ददनपुनेछ । तर, कवरे्श पररजस्थतीमा सम्बजन्धत स्थानीर् तहले कवरे्श कारण उल्लेख िरी Bearerसमेत 
जारी िना स्नेछ ।  

३.12. स्थानीर् तहको सरकारी कारोबार िने बैंकहरुले िनुापने कार्ा :-  

नेपाल राष्ट्र बैंक लिार्त सरकारी कारोबारको स्वीकृगत गलई कारोबार िने सम्पणुा "क" विाका 
वाजणज्र् बैंकहरुले आ-आफ्नो बैंकमा खाता रहेका स्थानीर् तहका सबै प्रकारका खाताहरुको स्टेटमेण्ट 
हेना मार सककने िरी इन्टरनेट बैंङककङ्गमा View only Access को व्र्वस्था गमलाउन ुपनेछ ।  

३.13. रकम जम्मा िदाा प्रर्ोि िने िौचर :-  

स्थानीर् तहका अन्र् खाताहरुमा रकम जम्मा िना दईु प्रगत िौचर (अनसुचुी २७ अनसुारको) 
प्रर्ोि िनुा पनेछ । 

३.14. बजेट खचा खाताको रकम धरौटी खातामा साना नगमल्ने :-  

बजेट खचा खाताहरुमा रहेको मौज्दात रकम ि-३ धरौटी खातामा साना गमल्दैन । तर, सम्बजन्धत 
स्थानीर् तहबाट िेकदारको रगनङ गबलको कट्टा धरौटी रकम जम्मा िनुा पने िनी सम्बजन्धत खाताको 
चेक सकहत खाता सिालकहरुको दस्तखत साथ पर प्राि िएमा ि-३ धरौटी खातामा साना सककनेछ ।  

३.15. सरकारी खाताको कववरण (स्टेटमेण्ट) ददने :-  

सम्बजन्धत बैंकले मागथ उल्लेख िररएका स्थानीर् तहका सम्पणुा सरकारी खाताहरुको मागसक 
कववरण (स्टेटमेण्ट) मकहना गबतेको ५ कार्ा ददन गिर अगिलेख प्रर्ोजनको लागि सम्बजन्धत स्थानीर् 
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तहलाई उपलब्ध िराउन ु पदाछ । उपरोक्त मागसक कववरण िरक परेमा सम्बजन्धत स्थानीर् तहले 
सम्बजन्धत बैंकलाई अकवलम्ब जानकारी ददई र्ककन िनुा पदाछ । कुनै स्थानीर् तहलाई मकहनाको बीचमा 
बैंक कववरण (स्टेटमेण्ट) आवश्र्क परेमा वा पकहले पिाई सककएको कववरण पनु: माि िएमा सम्बजन्धत 
स्थानीर् तहहरुबाट परिारा अनरुोध िई आएमा माि िएको कववरण उपलब्ध िराउन ुपनेछ ।  

३.16. स्थानीर् तहहरुबाट िारम नं १ प्राि  िने :- 

सम्बजन्धत स्थानीर् तहहरुले असार मसान्तसम्म काटेका चेकहरुमध्रे् िकु्तानी हनु बााँकी चेकको 
कववरणअनसुचुी ३६ अनसुारको िरम नं १ तर्ार िरी सम्बजन्धत बैंकहरुमा श्रावण ३ िते गिर पगु्न े
िरी पिाउन ुपनेछ । र्सरी प्राि हनु आएको कववरण बमोजजमका चेकहरुलाई मार उक्त आ.व.का लागि 
िकु्तानी ददन गमल्ने िरी सम्बजन्धत बैंकको प्रणालीमा प्रकवष्ट िनुा  
पदाछ ।  

३.17. अजघल्लो आगथाक वर्ाको चेक िकु्तानी िने :-  

अजघल्लो आगथाक वर्ाको आर्ाढ मसान्तसम्ममा स्थानीर् तहहरुको खाताबाट िकु्तानी हनुे िरी 
काकटएका चेकहरु मध्रे् िकु्तानी हनु बााँकी चेकहरुको िकु्तानी अजघल्लो आ.व.जोर वर्ा वा कवजोर वर्ा 
मध्रे् जनु हो सोकह खाताबाट श्रावण २९ िते वा चेक जारी गमगतको ३० ददन जनु घटी हनु्छ सोही 
ददनसम्म िकु्तानी ददन ुपनेछ । श्रावण ३ ितेपगछ िकु्तानीको लागि पेश हनु आएका चेकहरुको हकमा 
स्थानीर् तहबाट प्राि िएको िारम नं १ मा समावेश िएका चेकहरुको मार िकु्तानी ददन गमल्नेछ ।  

३.18. खचा खाताको बाकर्ाक कहसाब गमलान िने :-  

बजेट खचा खाता श्रावण २९ िते सम्म मार चाल ुरहनेछ । श्रावण ३० ितेको ददन अजघल्लो 
आ.व.मा सिालनमा रहेका खचा खातामा रहेको कुल खचालाई सरकारी कार्ालर् अन्तिाका खचा खाताहरु 
बन्द िने कवगध बमोजजम स्थानीर् तहको सरकारी कारोबार िने वाजणज्र् बैंकका शाखाहरुले आफ्नो 
बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्मा ट्रान्सिर िने र केन्रीर् कार्ाालर्ले आफ्नो शाखाहरुबाट वाकर्ाक कहसाब 
गमलान िरेको रकम केन्रीर् कार्ाालर् जस्थत सरकारी कार्ाालर्मा कहसाब गमलान खातामा ट्रान्सिर िरी 
बाकर्ाक कहसाब गमलान िनुा पदाछ । र्सरी बाकर्ाक कहसाब गमलान िरेको रकम स.का.िा.नं. १ मा 
समावेश िनुा हदैुन । र्सरी कहसाब गमलान िरी सकेपगछ उक्त खाताहरुमा कुनै रकमको िलत कारोबार 
िएको पाईएमा वा खचा रकम िरक देजखन आएमा त्र्स्ता रकमको हकमा महालेखा गनर्न्रक 
कार्ाालर्बाट पवुा स्वीकृगत गलई मार कहसाब गमलान िनुा पदाछ । तर, श्रावण ३० िते खाता बन्दी िनुा 
अिावै त्र्स्तो िल्ती िएको रकम िेला परेमा आन्तररक कहसाब गमलान िना सककनेछ ।  
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३.19. खाता हेना ददने :- 

मागथ लेजखए बमोजजमका स्थानीर् तहका सबै ककगसमका सरकारी खाताहरु महालेखा गनर्न्रक 
कार्ाालर् र कोर् तथा लेखा गनर्न्रक कार्ाालर्का प्रमखु, प्रदेश लेखा गनर्न्रक कार्ाालर्का अगधकृत 
कमाचारी वा अन्र् अजततर्ार प्राि अगधकारीले हेना चाहेमा वा गनजको आदेशमा उक्त कार्ाालर्बाट प्रमाजणत 
िररएको पररचर्पर गलई आउने अगधकृत कमाचारीलाई हेना ददन ु 
पनेछ ।  

४.   गनर्गमत कववरण पेश िने  :- 

बैंकहरुले गछटो छररतो र िरपदो साधन िारा तोककएको गनकार्मा गनददाष्ट ढााँचा अनसुारको 
सरकारी खाता कारोबारको कववरण तोककएको समर्गिर अगनवार्ा रुपमा पिाउन ु 
पदाछ ।  

४.1. दैगनक कववरण :- 

सरकारी कारोबार िने वाजणज्र् बैंकहरुलेदेहार्बमोजजमको दैगनककारोबार कववरण पिाउन ुपनेछ 
।  

सरकारी कारोबार िने वाजणज्र् बैंकका केन्रीर् कार्ाालर्हरुले आफ्नो शाखाहरुले ि समहुमको 
खातामा िरेको सरकारी कारोबारको अनसुचुी १ बमोजजमको एकीकृत दैगनक कववरण तर्ार िरी नेपाल 
राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्, सरकारी लेखा िााँटको इमेल िेिाना centacc@nrb.org.np मा कारोबार 
िएको िोगलपल्ट मध्र्ान्ह १२ बजे गिर पिाउन ुपनेछ।  

४.2. मागसक कववरण :- 

सरकारी कारोबार िने बैंकहरले देहार् बमोजजमका मागसक कारोबारको कववरण पिाउन ुपनेछ ।  

• सरकारी कारोबार िने वाजणज्र् बैंकका केन्रीर् कार्ाालर्ले आफ्नो सरकारी कारोबार िने 
शाखाहरुले िरेको सरकारी कारोबारको अनसुचुी ३ अनसुारको  स.का.िा.नं. २ तर्ार िरी मकहना 
गबतेको ३ कार्ाददन गिर नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी लेखा िााँटको इमेल िेिाना 
centacc@nrb.org.np मा पिाउन ुपनेछ ।  

• सरकारी कारोबार िने वाजणज्र् बैंकका शाखाले अनसुचुी १३ बमोजजमको स.का.िा.नं. ६ स्थानीर् 
तहको खाताको कववरण नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्, सरकारी लेखा िााँट, सम्बजन्धत 
जजल्लाको कोर् तथा लेखा गनर्न्रक कार्ाालर्, महालेखा गनर्न्रक कार्ाालर् र आफ्नो केन्रीर् 
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कार्ाालर्मा मकहना कवतेको ३ ददन गिर पिाउन ु पनेछ । साथै, गछटोछररतो लागि उपरोक्त 
कववरणहरु इमेल मािा त समेत पिउन ुपनेछ ।  

४.3. स.का.िा.नं. ६ स्थानीर् तह ि समहु खाताको मौज्दात कववरण :- 

अनसुचुी १३ अनसुारको ६.५.३ स्थानीर् तहको ि-१ देजख ि-७ समहु सम्मका खाताको 
कारोबारको कववरण िारम हो । र्ो िारमको अजघल्लो मकहनासम्मको मौज्दात महलमा अजघल्लो मकहना 
सम्मको बााँकी रकम राख्न ुपदाछ । मकहना िररको खचा महलमा त्र्स मकहनको कुल खचा र जम्मा तिा  
सोकह मकहनाको कुल जम्मा रकम सम्बजन्धत शीर्ाकको हरिमा तल मागथ नपने िरी एउटै हरिमा 
उल्लेख िनुा पदाछ । र्स मकहनाको बााँकी मौज्दात महलमा अजघल्लो मकहनासम्मको बााँकी रकममा चाल ु
मकहनको खचा रकमलाई घटाउने र जम्मा रकमलाई जोड िरी उल्लेख िनुा पदाछ । आन्तररक कहसाब 
गमलान वापत र्स मकहनमा िएको खचा / जम्मालाई सोकह महलमा देखाउन ुपदाछ । िारमको अजन्तम 
तल्लो हरि कुल जम्मामा सबै महलको जोड रकम उल्लेख िने र त्र्सरी लेजखएका जोड रकम िाडो 
र तेस्रो दवैु तिा बाट गमल्न ुपनेछ ।  

४.4. वाकर्ाक कववरण :-  

सरकारी कारोबार िने बैंक शाखाहरुले देहार्का खाताको वाकर्ाक कववरण तर्र िरी नेपाल राष्ट्र 
बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्को सरकारी लेखा िााँट, सम्बजन्धत कोर् तथा लेखा गनर्न्रक कार्ाालर्, प्रदेश 
लेखा गनर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तिात इकाईहरुमा र महालेखा गनर्न्रक कार्ाालर्मा पिाउन ुपने छ ।  

४.5. सािाकहक तथा मागसक मौज्दात कववरण :-  

नेपाल सरकारको केन्रीर् कोर्को जस्थगत सम्बन्धी जानकारी र्था समर्मा प्राि िने प्रर्ोजको 
लागि प्रत्रे्क शकु्रवारसम्मको सािाकहक मौज्दात कववरण आउाँदो आईतवार तथा प्रत्रे्क मकहनाको 
मसान्तको मौज्दात कववरण अको मकहनाको १ िते स.का.िा.नं. ७ अनसुचुी १४ मा ददइएको नमनुा 
अनसुार सरकारी कारोबार िने वाजणज्र् बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्ले एकीकृत रुपमा तर्ार िरी नेपाल 
राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्को सरकारी लेखा िााँटमा इमेल मािा त पिाउन ुपनेछ । त्र्स्तै महालेखा 
गनर्न्रक कार्ाालर्ले समेत प्रत्रे्क शकु्रवारसम्मको सािाकहक तथा प्रत्रे्क मकहनाको अजन्तम ददन सम्मको 
मागसक श्रोतित खचाको कववरण एकीकृत रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्को सरकारी लेखा 
िााँटलाई सािाकहक कववरण आउाँदो आईतवार सम्ममा तथा मागसक कववरण अको मकहनको १ ितेसम्ममा 
पिाउन ुपनेछ ।  

४.6. अन्र् कववरण माि िना स्ने :-  
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नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा गनर्न्रक कार्ाालर्, प्रदेश लेखा गनर्न्रक कार्ाालर् वा कोर् तथा 
लेखा गनर्न्रक कार्ाालर्ले आवश्र्कता अनसुारको थप कववरण माि िना स्नेछन ्। त्र्सरी माि 
िररएको कववरणहरु सरकारी कारोबार िने वाजणज्र् बैंकहरुले गनधााररत समर्गिर तर्ार िरी पिाउन ु
पनेछ ।  

५.  वाजणज्र् बैंकका शाखाहरुमािा त िएका सरकारी कारोबारको लेखाकंन र कहसाब गमलान कवगध 

५.1. वाजणज्र् बैंकले दैगनक र मागसक कहसाब गमलानका लागि प्रगतवेदन पिाउन ुपने व्र्वस्था  

स.का.िा.नं. १ को व्र्वस्था :- 

सरकारी कारोबार िने वाजणज्र् बैंकका शाखाहरुले प्रत्रे्क ददन िरेको सरकारी कारोबारको 
लेनदेनको कहसाब गमलान दैगनक रुपमा केन्रीर् स्तरमा िनुा पदाछ । त्र्सको लागि सरकारी कारोबारमा 
संलग्न वाजणज्र् बैंकका केन्रीर् कार्ाालर्का शाखाहरुबाट प्रत्रे्क ददनको कारोबारको कववरण प्राि िरी 
वा आफ्नो कोर बैंककङ्ग प्रणाली मािा त अनसुचुी १ को ढााँचामा Excel Format मा एकीकृत स.का.िा.नं. 
१तर्ार िरी कारोबार िएको िोगलपल्ट मध्र्ान्ह १२ बजेगिरमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैककङ्ग कार्ाालर्, 
सरकारी लेखा िााँटको इमेल िेिाना centacc@nrb.org.np मा पिाउन ुपनेछ ।  

मागसक वा वाकर्ाक कहसाब गमलानको गसलगसलामा िएका आन्तररक कारोबार कहसाब गमलानको 
लागि मार िएको हुाँदा ती रकम स.का.िा.नं. १मा उल्लेख िना गमल्दैन । जस्तै: कुनै मकहनाको अन्त्र् 
पगछ मागसक कहसाब अको मकहनाको १ िते वा वाकर्ाक कहसाब गमलाको हकमा श्रावण १ ितेका ददन 
अजघल्लो मकहना वा आगथाक वर्ाको राजस्व एवं बेरुज ुखाताको मौज्दात प्रधान कार्ाालर् / केन्रीर् 
कार्ाालर्मा ट्रान्सिर िदााको रकम, श्रावण २९ िते पिात सम्वजन्धत खचा खाताहरुमा रहेको खदु खचा 
रकम प्रधान कार्ाालर् / केन्रीर् कार्ाालर्मा ट्रान्सिर िदााको कारोबार स.का.िा.नं. १मा उल्लेख िना 
गमल्दैन ।र्सैिरी  कार्ाालर् र स्थानीर् गनकार्का खाताहरुकवच िल्तीको कारणले रकमान्तर िदाा िररएको 
खचा / जम्मा कारोबारलाई पगन स.का.िा.नं. १मा उल्लेख िना गमल्दैन । 

र्स बैंकको Supervisory Information System-SIS लाि ु िए पिात सरकारी कारोबारको 
स.का.िा.नं. १प्रगतवेदन SIS मा तागलका १ बमोजजम प्रगतवेदन िनुा पदाछ । तागलका १ मा िरेर पिाएको 
कववरणमा कुनै िल्ती िएमा तालीका २ मा वास्तकवक हनुपुने खचा र जम्मा दवैु खण्डमा िरी पनु: पिाउन ु
पदाछ । र्सरी तागलका १ र तागलका २ बाट प्रगतवेदन िरेपगछ मार सरकारी कारोबार िने बैंक साँि 
दैगनक खदु लेनदेनको कारोबार हनुेछ ।  

५.2. स.का.िा.नं. २ को व्र्वस्था :- 
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स.का.िा.नं. १ को आधारमा िरेको लेनदेन कारोबार रकम दिक िए/निएमा, कुनै िल्ती वा 
कववरण छुट िएमा कहसाब गमलान िना अनसचुी ३ अनसुारको स.का.िा.नं. २ को व्र्वस्था िएको हो । 
सम्बजन्धत बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्ले आफ्नो सबै सराकारी कारोबार िने बैंक शाखाहरुको अनसुचुी ३ 
बमोजजमको एकीकृत स.का.िा.नं. २ Excel Format तर्ार िरी नेपाल राष्ट्र बैंक, बैककङ्ग कार्ाालर्, सरकारी 
लेखा िााँटको इमेल िेिाना centacc@nrb.org.np मा पिाउन ुपनेछ ।र्सरी स.का.िा.नं. २ तर्ार िदाा 
कुल खचा र जम्मा राजस्व खाताका लागि स.का.िा.नं.३,  सरकारी कार्ाालर्का खाताको लागि 
स.का.िा.नं.५ र स्थानीर् तह खाताको लागि स.का.िा.नं.६ साँि गिडान हनुे िरी पिाउन ुपनेछ ।  

५.3. दैगनक सोधिनाा लेनदेन कहसाब सम्बन्धी व्र्वस्था :-  

सरकारी कारोबार िने वाजणज्र् बैंकका केन्रीर् कार्ाालर्ले सरकारी कारोबार िने आफ्नो सबै 
शाखाहरुबाट बााँडिााँड हनुे र नहनुे राजस्व खाता, स्थानीर् तह "ि" समहुखाताको दैगनक कारोबारको 
रकम समावेश िरी अनसुचुी १ बमोजजमको दैगनक कारोबारको कववरण स.का.िा.नं.१नपेाल राष्ट्र बैंक, 
बैककङ्ग कार्ाालर्, सरकारी लेखा िााँटको इमेल िेिाना centacc@nrb.org.np मा कारोबार िएको िोगलपल्ट 
मध्र्ान्ह १२ बजेगिर पिाउन ुपनेछ ।उक्त अनसुचुी १ बमोजजमको स.का.िा.नं.१ को कववरण प्राि 
िरेपिात सरकारी लेखा िााँटले उक्त कववरणको आधारमा िेहररस्ता बनाई कुल जोड अनसुार िौचर पास 
िनुा पदाछ । िौचरमा खचा /जम्मा दवैु पंजक्तको खदु कारोबार गनकाल्दा खचा बढी िएमा बढी िएजगत 
रकम सम्बजन्धत बैंकको केन्रीर् कार्ाालर्को खातामा जम्मा िररददने र खदु कारोबार जम्मा बढी िएमा 
बढी िए जगत रकम बैंक खातामा खचा लेखी वाजणज्र् बैंक साँि दैगनक कहसाब गमलान िनुा पदाछ । 
दैगनक कववरण स.का.िा.नं.१ समर्मा प्राि निएमा वा िल्ती िएमा स.का.िा.नं.२ प्राि िए पगछ छुट 
वा िरक रकमको कहसाब गमलान िनुा पदाछ ।    

५.4. कहसाब गमलान खाता सम्बन्धी व्र्वस्था :- 

नेपाल राष्ट्र बैंक र वाजणज्र् बैंकहरु वीच सरकारी कारोबारको दैगनक तथा मागसक कहसाब 
गमलानका लागि देहार् अनसुार नेपाल राष्ट्र बैंकमा सरकारी कारोबार िने बैंकहरुको बैंकित कहसाब 
गमलान खाताहरु रहनेछन ्। त्र्सै िरी वाजणज्र् बैंकहरुमा पगन नेपाल राष्ट्र बैंक कहसाब गमलान खाताहरु 
रहनेछन ्। 

• केन्रीर् सरकार (राजस्व) खाता । 

• सरकारी कार्ाालर् खाता 
• स्थानीर् तह खाताहरु 
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वाजणज्र् बैंकहरुमा रहेका उपर्ुाक्त खाताहरुको कारोबार इन्टरनेट बैंककङ्ग मािा त अनिुमन िने अगधकार 
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हनुेछ । वाजणज्र् बैंकहरुले सम्पणुा सरकारी खाताहरुको कारोबार कववरण मार हेना 
स्ने िरी इन्टरनेट बैंककङ्ग सेवा उपलब्ध िराउन ु 
पनेछ ।  

५.5. कारोबार परीक्षण िरी जानकारी ददनपुने :- 

सरकारी कारोबार िने वाजणज्र् बैंकका केन्रीर् कार्ाालर्हरुले बुाँदा नं ५.३मा उल्लेजखत कारोबार 
रकम आ-आफ्नो अगिलेखसाँि रुज ुिरी एक मकहना गिर नेपाल राष्ट्र बैंक, बैककङ्ग कार्ाालर्, सरकारी 
लेखा िााँटलाई जानकारी िराउन ुपदाछ ।  

६.   कवकवध :- 

६.1. खाता खोल्न नपाइने :-  

सरकारी कारोबार गनदेजशका, २०७६ मा उल्लेख िएबमोजजम खोल्नपुने स्थानीर् तह खाता 
अन्तिातका खाता वाहेक स्थानीर् तहले चल्ती खाता लिार्तका अन्र् कुनैपगन खाता खोल्न पाईने छैन 
। साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृगत नगलइकन कुनै पगन खाता खोल्न पाईने छैन ।र्स्तो स्वीकृगत गलाँदा 
नेपाल राष्ट्र बैंकले महालेखा गनर्न्रक कार्ाालर्को समहगत अगनवार्ा गलनपुनेछ ।   

६.2. िौचरको प्रगतगलकप ददने :-  

सरकारी खातामा रकम जम्मा िरेको िौचर हराएको अवस्थामा िौचरको प्रगतगलकपको लागि 
सम्बजन्धत स्थानीर् तहबाट अनरुोध िई आएमा बैंकले सो िौचरको प्रगतगलकप बनाई  "प्रगतगलकप" िन्ने 
शब्द लेखी वा िौचर बमोजजम जम्मा िरेको रकम सकहतको गलजखत जानकारी उपलब्ध िराउन ुपदाछ 
।सम्बजन्धत स्थानीर् तह बाहेक अन्र् व्र्जक्त, कम्पनी संघ /संस्थाले माि िरेमा प्रगतगलकप ददईने छैन । 

६.3. सरकारी कारोबार िना स्वीकृगत गलने / ददने कारोबार बन्द िने तथा स्वीकृगत रद्द िने व्र्वस्था 
:-  

स्थानीर् तहका िाउाँपागलका र निरपागलकाबाट सरकारी कारोबार सिानको लागि वाजणज्र् 
बैंकहरुको शाखा माि िई आएमा "क" विाको वाजणज्र् बैंकहरुले सरकारी कारोबार िना नेपाल राष्ट्र 
बैंकको स्वीकृगत गलन ुपनेछ । र्स्तो स्वीकृगत प्रदान िदाा देहार्को प्रकक्रर्ा र शता परुा िरी महालेखा 
गनर्न्रक कार्ाालर्को सहमगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंककङ्ग कार्ाालर् मािा त क" विाको वाजणज्र् बैंकलाई 
मार प्रदान िररने छ । सरकारी कारोबार िना स्वीकृगत प्राि वाजणज्र् बैंकका शाखाले स्वीकृगत परमा 
लेजखए बमोजजमको मार खाता खोली सरकारी कारोबार िनुा पदाछ । साथै, सरकारी कारोबार िने 
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वाजणज्र् बैंककाउक्त शाखाहरुलाई आवश्र्क परेमा सरकारी कारोबार बन्द िना स्वीकृगत प्रदान िना 
सककनेछ ।  

६.4. सरकारी कारोबार िना स्वीकृगत प्रदान िने आधारहरु :- 

• सरकारी कारोबारको लागि बैंक सेवा गलन चाहने सम्बजन्धत स्थानीर् तहले हाल कार्म िएको 
केन्रमा वा केन्रको नजजक रहेको बैंक शाखालाई गसिाररश िरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनरुोध 
िनुा पनेछ । 

• सरकारी कारोबारको लागि बैंककङ्ग सेवा ददन ईच्छुक बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोककएको 
मापदण्डको अगधनमा रही तोककएको अवगधगिर चसु्ता दरुुस्त रुपमा सेवा प्रदान िने प्रगतविता 
सकहत नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अनरुोध िनुा पनेछ ।  

• सरकारी कारोबारको लागि बैंककङ्ग सेवा ददने बैंकको शाखा वा ए्सटेन्सन काउन्टर सम्बजन्धत 
स्थानीर् तहले गसिाररस िरेको स्थानीर् तहमा स्थापना िएको हनु ुपनेछ ।  

६.5. सरकारी कारोबार िना स्वीकृगत प्राि बैंकहरुको स्वीकृगत रद्द िने आधारहरु :- 

देहार्को अवस्थामा सरकारी कारोबार िना स्वीकृगत प्राि बैंकको स्वीकृगत रद्द िना 
सककनेछ । 

• सरकारी कारोबारको लागि स्वीकृगत प्राि िरेका बैंकहरुले स्वीकृगत प्राि िएको गमगतले ३० ददन 
गिर कारोबार सिालन िनुा पनेछ । उक्त अवगधगिर कारोबार सिालन िना नसकेमा कारण 
सकहत नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष गनवेदन ददन ु पनेछ । र्सरी गनवेदन प्राि िएपिात मनागसब 
कारणको आधारमा बढीमा ३० ददनको म्र्ाद थप िना सककनेछ । म्र्ाद थप िएको गमगतले ३० 
ददन गिर कारोबार सिालन निरेको अवस्थामा ७ ददनको म्र्ाद ददई सम्बजन्धत बैंकलाई 
स्पकष्टकरण सोगधनेछ । बैंकबाट प्राि स्पकष्टकरण सन्तोर्जनक नदेजखएमा स्वीकृगत रद्दको प्रकक्रर्ा 
अिागड बढाईनेछ ।  

• सरकारी कार्ाालर् वा स्थानीर् तहले मनागसब कारण सकहत कारोबार बन्द िना अनरुोध िरेमा वा 
सम्बजन्धत बैंक शाखाले एकपटक कारोबार सिालन िरी लिातार एक वर्ासम्म कारोबार निरी 
गनजष्क्रर् रहेमा । 

• बैंकबाट प्रदान िररएको सेवा प्रिावकारी निएमा वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गनदेशन अनरुुप 
िएको नपाईएमा । 

• स्वीकृगतप्राि िरेको बैंकले कवकवध कारणले आाँिुले कारोबार सिालन िना नसकेको अवस्थामा 
आपसी सहमती िरी अको वाजणज्र् बैंकलाई स्वीकृगत प्रदान िना र्स बैंक समक्ष अनरुोध िना 
स्नेछ । दईु बैंक बीच सहमगत िरी एउटा वाजणज्र् बैंकले िदै आएको सरकारी कारोबार 
अको वाजणज्र् बैंकले िना चाहेको अवस्थामा सम्बजन्धत सरकारी कार्ाालर् वा स्थानीर् तहको 
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समेत सहमगत गलन ुपनेछ । दईु बैंकबीचको सहमगत र सम्बजन्धत सरकारी कार्ाालर् वा स्थानीर् 
तहको गसिाररशको आधारमा प्रस्ताकवत वाजणज्र् बैंकलाई स्वीकृगत प्रदान िररनेछ ।  

• सरकारी कारोबार िना प्रदान िररएको स्वीकृगत पर रद्द िरी अको वाजणज्र् बैंकलाई स्वीकृगत 
प्रदान िने अवस्थामा आवश्र्कता अनसुार वाजणज्र् बैंक शाखाको स्थलित गनरीक्षण समेत िना 
सककनेछ ।  

• सरकारी कारोबर िने स्वीकृगत रद्द िदाा बैंकजल्पक व्र्वस्था समेत िरी सरकारी कारोबार 
पनुरावलोकन सगमगतको गसिाररस र महालेखा गनर्न्रक कार्ाालर्को सहमगतमा ििनारको स्वीकृगत 
गलनपुनेछ ।  
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६.6. वाजणज्र् बैंकहरुलाई कगमशन तथा अन्र् खचाको व्र्वस्था :- 

वाजणज्र् बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रगतगनगध िई सरकारी कारोबार िरेवापत प्रदान िररन े
कगमशन तथा अन्र् खचाको व्र्वस्था सम्बजन्धत गनकार्बीच समन्वर् कार्म िरी नेपाल राष्ट्र बैंकले गनणार् 
िरेबमोजजम हनुेछ ।  

६.7. सरकारी रकम स्थानान्तरण िदाा कुनै पगन शलु्क गलन नपाउने :- 

सरकारी कार्ाालर् वा स्थानीर् तहहरुको अनरुोधमा सरकारी कारोबार िने बैंकका जनुसकैु 
शाखाबाट सरकारी कारोबार िने अको बैंकका जनुसकैु शाखामा सरकारी कारोबार सम्बन्धी रकम 
हस्तान्तरण िदाा सरकारी कारोबार िने बैंकका कुनै पगन शाखाहरुले शलु्क गलन पाईने छैन ।  

६.8. कारोबारको जानकारी ददन ेतथा रकम जम्मा िने :- 

अदालत वा अन्र् कुनै गनकार्को आदेशबाट खाता खचा िनुा पने अवस्थामा सम्बजन्धत कार्ाालर् 
वा स्थानीर् तहलाई जानकारी िराउन ुपनेछ । साथै, कोर् तथा लेखा गनर्न्रक कार्ाालर् वा प्रदेश लेखा 
गनर्न्रक कार्ाालर् वा अन्तिात इकाईबाट जारी िररएको चेक खचा िरी राजस्व खातामा वा कमाचारी 
सिर् कोर्, नािररक लिानी कोर्को खातामा रकम जम्मा िनुा पने अवस्थामा सम्बजन्धत पक्षले चेकको 
पछाडी दरपीि निरेको िएता पगन रकम जम्मा िना बाधा पिेुको मागनने छैन ।  

६.9. दिकवधा परेमा पराचार िने :- 

सरकारी कारोबार गनदेजशका तथा कार्ाकवगध सम्बन्धी कुनै प्रकारको दिकवधा िएमा वा थप 
व्र्ातर्ाको आवश्र्कता परेमा महालेखा गनर्न्रक कार्ाालर् मा तरुुन्त लेखी पिाउन ु पनेछ । तर 
बैंकहरुका हकमा िने नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्को सरकारी लेखा िााँटमा लेखी पिाउन ुपनेछ 
।  

६.10. वाकर्ाक कहसाब तर्ारी िने व्र्वस्था :- 

नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग कार्ाालर्को सरकारी लेखा िााँटले नपेाल सरकारको हरेक आगथाक 
वर्ाको सरकारी कारोबार सम्बन्धी वाकर्ाक कारोबारको कहसाब (नेपाल सरकारको कोर्को जस्थगत) गमलान 
तथा गिडान िरी अजन्तम कहसाब तर्ार िरी सम्बजन्धत गनकार्मा पेश िरी सो को मान्र्ता पर 
(Confirmation Letter) गलने व्र्वस्था िनुा पनेछ ।  

स्थानीर् तहको सजित कोर् रहने सम्बजन्धत वाजणज्र् बैंकले सम्बजन्धत स्थानीर् तहको हरेक 
आगथाक बर्ाको सरकारी कारोबार सम्बन्धी बाकर्ाक कारोबारको कहसाव (स्थानीर्तहको कोर्को जस्थगत 
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गमलान तथा गिडान िरी अजन्तम कहसाव तर्ार िरी सम्बजन्धत स्थानीर् तहमा पेश िरी सो को मान्र्तापर 
Confirmfation letter) गलन ेव्र्वस्थािनुा पनेछ । सम्बजन्धत बैंकले त्र्स्तो कववरण सम्बजन्धत प्रदेश लेखा 
गनर्न्रक कार्ाालर्, महालेखा गनर्न्रक कार्ाालर्तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत पेश िनुा पनेछ ।  

६.11. कारबाही िना सककने :- 

सरकारी कारोबार िने बैंक शाखाहरुले सरकारी कारोबारका कववरणहरु गनर्गमत रुपमा नपिाएमा 
तथा सरकारी कारोबार सम्बन्धमा कवद्यमान ऐन, काननु, गनर्म, गनदेजशका, पररपर आददले िरेको व्र्वस्था 
बमोजजम कार्ा िरेको नपाईएमा ती बैंक शाखाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दिा ९९ र 
१०० तथा बैंक तथा कवत्तीर् संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दिा १०० बमोजजम कारबाही िना सककन े
व्र्वस्था रहेकोले सो अनसुारको अवस्था गसजाना िएमा महालेखा गनर्न्रक कार्ाालर् र नेपाल राष्ट्र बैंक 
लेखी पिाउन ुपनेछ । 

६.12. अनसूुची प्रर्ोि िनुापने:- 

सरकारी कारोबारसाँि सम्बजन्धत कववरण तथा प्रगतवेदनहरुका सम्बन्धमा स्थानीर् तह र 
सम्बजन्धतबैंक शाखाहरुले सरकारी कारोबार गनदेजशका, २०७६ का सम्बजन्धत अनसूुचीहरुको प्रर्ोि िनुा 
पदाछ । 

*** 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

मूल्याङ्कनका औजारहरू 
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वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सुशासन  प्रवशक्षण  

प्रवशक्षण पुिव र पश्चात जानकारी  
 

सहभागी वििरण 

 नामः      संसथाः 

 पदः       वजल्ाः 

अन्य वििरण  

 क. व्ङ्गः     ख. उमेरः 

 ग. जाती     घ. वशक्षाः 

(क) त्का विषयहरुमा तपाईको ज्ञान र सीपको सतरीकरण वनम्न तररका्े गनुवहोस ्। 

▪ विषयमा पटक्कै ज्ञान र सीप छैन भने १मा विन्ह लगाउनहुोस ्। 

▪ विषयमा अव्अव् ज्ञान र सीप छ भने २मा विन्ह लगाउनहुोस ्। 

▪ विषयमा सन्तोषजनक मात्रामा ज्ञान र सीप छ र ठीकै मात्रामा काययमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नहुुन्छ भने ३ मा 

विन्ह लगाउनहुोस ्। 

▪ विषयमा राम्रो ज्ञान र सीप छ र आफ्नो काययमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नहुुन्छ भने ४मा विन्ह लगाउनहुोस ्। 

▪ विषयमा धेरै राम्रो ज्ञान र सीप छ र आफ्नो काययमा आत्मविश्वासका साथ प्रयोगमा ल्याउन सक्नहुुन्छ भने ५ मा 

विन्ह लगाउनहुोस ्। 

वििरण 

▪ स्थानीय तहको वित्तीय संघीयता काययन्ियन अिस्था र 

प्रभािकारी िनाउन के के गनुयपछय आधारभतु सधुारका 

पक्षहरु 

१ २ ३ ४ ५ 

▪ सम्पवत्त तथा दावयत्िको िवगयकरण र सम्पत्ती 

व्यािस्थापनका महत्िपणय पक्षहरु  
१ २ ३ ४ ५ 

▪ स्थानीय तहमा विभाज्य कोष सम्बन्धी व्यािस्था, 

सञ्िालन सम्िन्धमा सरकारी कारोिार वनदवेिकामा 

गररएको व्यिस्था र जम्मा हनुेकोष र ट्रान्स्फर प्रकृयाका 

सम्िन्धमा  

१ २ ३ ४ ५ 

▪ स्थानीय तहको काययप्रकृवतका आधारमा आन्तररक 

वनयन्त्रण प्रणाली पवहिान र कायायन्ियन  
१ २ ३ ४ ५ 

Local Development Training Academy
(Established by Local Development Training Academy Act, 2049)

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg 
-:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)$( åf/f :yflkt_

"An Autonomous, Professional, Client 
Centered, Gender Responsive National 

Institute of Excellence in the area of 
Local-Self Governance."

LDTA >>>
नेपाल सरकार 

सङ् घीय मावमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालय 
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▪ स्थानीय तहको कायय प्रकृवतका आधारमा आन्तररक 

लेखापरीक्षण प्रणाली व्यिस्थापन र कायायन्ियन  
१ २ ३ ४ ५ 

▪ स्थानीय तहमा वित्तीय सिुासन कायम गनय आवथयक 

प्रिासन िाखाको भवुमका लगायतका विषयको अवन्तम 

लेखापरीक्षण गदाय आवथयक प्रिासन िाखाको तयारी, 

भवुमका र अवन्तम लेखापरीक्षणको सञ्िालन  

१ २ ३ ४ ५ 

▪ स्थानीय तह वित्तीय सिुासन जोवखम मलु्याकंन 

काययविवध,२०७७ का मुख्यमुख्य व्यिस्थाहरुको 

कायायन्ियन  

१ २ ३ ४ ५ 

▪ संघीयताको ममय र भािना अनरुुप अन्तर सरकारी वित्त 

समन्ियको िैधावनक आधार र अिलम्िन गररएका वसद्दान्त 

लगायत व्यिहारीक पक्षमा जानकारी प्राप्त गदै राजस्ि 

पररिालन र साियजवनक वित्त व्यिस्थापन  

१ २ ३ ४ ५ 

▪ नेपालमा िैदवेिक सहायता प्रावप्त र पररिालन, स्थानीय 

तहको प्रभािकारीता लगायतका विषयमा थाहा पाउनकुो 

साथै सहायताको उवित सदपुयोग  

१ २ ३ ४ ५ 

▪ स्थानीय तहको अवन्तम लखेापरीक्षण गदाय आवथयक 

प्रिासन िाखाको तयारी, भवुमका र अवन्तम 

लेखापरीक्षणको सञ्िालन  

१ २ ३ ४ ५ 

▪ महालेखा परीक्षकबाट प्रारवम्भक प्रवतिेदनमा लेवखएका मध्ये 

मखु्यमुख्य सैद्धावन्तक, वनयवमत हुने तथा असूल उपर हुने 

बेरुजूहरु फछ्रयौट 

१ २ ३ ४ ५ 

▪ महालेखा परीक्षकबाट अवन्तम प्रवतिेदनमा लेवखएका मध्ये 

मखु्यमुख्य सैद्धावन्तक, वनयवमत हुने तथा असूल उपर हुने 

बेरुजूहरु फछ्रयौट  

१ २ ३ ४ ५ 

▪ भ्रष्टािार जन्य गवतविवधहरु बारे  १ २ ३ ४ ५ 

▪ साियजवनक सेिा प्रिाहमा स्िच्छता, वनष्पक्षता, पारदवषयता 

भ्रष्टािारमकु्त, जनउत्तरदायी र सहभावगतामुलक व्यािहार  
१ २ ३ ४ ५ 
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वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सुशासन  प्रवशक्षण  

 

दैवनक पृष्ठपोषण फाराम (..........................वदन) 

नामः            ममम ः 

१. आजका प्रमिक्षण सत्रहरूबाट के के मसकाइहरू भए ? 

▪   

▪   

▪   

▪   

▪   

२.  पाई ँ  ी मसकाइहरूलाई व्यवहारमा कसरी प्रयोग गननहुुन्छ ? 

▪   

▪  

▪  

▪   

▪   

३.  प्रमिक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गननुपलाु ? 

▪   

▪   

▪   

▪   

▪   
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वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सुशासन  प्रवशक्षण  

प्रवशक्षण अवततम मूल्याङ्कन फाराम 

 

प्रवशक्षणको नामः  ........................................   प्रवशक्षण वमवतः  ....................................... 

 

कृपया तलका प्रश्नहरूमा आफूलाई उपयकु्त लागेको विकल्पमा विह्न लगाउनुहोस ्। 

 

१. यस प्रवशक्षणलाई तपारं्इ कसरी मूल्याङ्कन गनुुहुतछ ? 

(क) उत्कृष्ट   (ख) ज्यादै राम्रो    (ग) राम्रो     (घ) विकै    (ङ) सुधार गनुुपने  

विप्पणी/सुझाि  .........................................................................................................................................................

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

 

२. सहजकताुहरूलाई तपाई ंकसरी मूल्याङ्कन गनुुहुतछ ? (विषयिस्तुको ज्ञान, सञ्िार क्षमता, प्रस्तुतीकरण शैली आवद) 

(क) उत्कृष्ट   (ख) ज्यादै राम्रो   (ग) राम्रो    (घ) विकै     (ङ) सुधार गनुुपने   

विप्पणी/सुझाि...........................................................................................................................................................

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

 

३. प्रवशक्षणको विषयिस्त ुतपारं्इलाई कस्तो लाग्यो ? (कामसगँ सम्बतधी र उपयोगी, ज्ञानमा िृवि, वसप र दक्षताको विकासमा 

सहयोगी आवद) 

(क) उत्कृष्ट    (ख) ज्यादै राम्रो    (ग) राम्रो     (घ) विकै     (ङ) सुधार गनुुपने   

विप्पणी/सुझाि...........................................................................................................................................................

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

 

४. प्रवशक्षणमा प्रयोग भएको प्रवशक्षण विवध तपाईलंाई कस्तो लाग्यो ? (विषयिस्तु बुझ्नका लावग सहयोगी आवद) 

(क) उत्कृष्ट    (ख) ज्यादै राम्रो   (ग) राम्रो    (घ) विकै       (ङ) सुधार गनुुपने   

विप्पणी/सुझाि...........................................................................................................................................................

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

 

५. प्रवशक्षणमा उपलब्ध गरार्इएका पाि्यसामग्री तथा सतदभुसामग्रीहरू तपार्इलंाई कस्ता लागे ? (विषयिस्त ुबुझ्नका लावग 

सहयोगी, भािी प्रयोजनका लावग उपयुक्त आवद) 

(क) उत्कृष्ट   (ख) ज्यादै राम्रो    (ग) राम्रो     (घ) विकै     (ङ) सुधार गनुुपने   

विप्पणी/सुझाि...........................................................................................................................................................

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



 

स्थानीय तहको क्षमता अभिवृभिका लाभि तयार पाररएका प्रभिक्षण सामग्री 

भवद्युतीय खररद प्रणाली 
स्थानीय कर 
सामाभिक उत्तरदाभयत्व र सामाभिक पररचालन 
सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि तथा स्थािीय सनित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली 
अनुिमन तथा मूल्याङ्कन 
भवत्तीय सङ्घीयता तथा भवत्तीय सुिासन 

पररयोिना व्यवस्थापन 

 
नेपाली िाषा िुि लेखन 

कायाालय   व्यवस्थापन 

मोड्युल २३ 

 

मोड्युल २४ 

 

मोड्युल २५ 

 
मोड्युल २६ 

 
मोड्युल २७ 

 
मोड्युल २८ 

 
मोड्युल २९ 

 
मोड्युल ३० 

 
मोड्युल ३१ 

 
मोड्युल ३२ 

 

नीभत भनमााण 

नेपाल सरकार 

सङ्घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 

सावािभनक खररद मोड्युल २२ 

 


