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दुई शब्द  

स्थानीय तहहरुमा क्षमता विकासका लावि आिश्यकता पवहचान िरिएका क्षेत्रहरुमध्ये सािवजवनक वित्तीय व्यिस्थापन 

तथा स्थानीय सवचचत कोष व्यिस्थापन प्रणाली एक हो । िाउँपावलका तथा नििपावलकाका कमवचािीहरुमा यस विषयमा 

सैद्धावततक ि व्यिहारिक ज्ञान ि सीपमा अद्यािविक िनव प्रविक्षण मोड्युल तयाि िने वजम्मिेािी प्रदान ििेकोमा संघीय 

मावमला तथा सामातय प्रिासन मतत्रालयप्रवत हावदवक आभाि व्यक्त िदवछु । 

नेपाल सिकाि संघीय मावमला तथा सामातय प्रिासन मतत्रालयको नेततृ्िमा स्थानीय विकास प्रविक्षण प्रवतष्ठानले स्थानीय 

तहहरुको कमवचािीहरुलाई सािवजवनक वित्तीय व्यिस्थापन तथा स्थानीय सवचचत कोष व्यिस्थापन प्रणालीलाई 

प्रभािकािी बनाइ कायावतियन िनव सक्षम बनाउने मखु्य उद्दशे्य िाखिे यो प्रविक्षण मोड्युल तयाि िरिएकोछ । यस 

मोड्यलुमा प्रविक्षण मािवदिवन, प्रविक्षण योजना, सत्र योजना, प्रस्तवुत सामाग्री, अभ्यासपत्र, सहभािीका लावि अध्ययन 

सामाग्री तथा प्रविक्षण मलुयांकन औजािहरू समािेि िरिएको छ । यस प्रविक्षणबाट स्थानीय तहका कमवचािीहरुमा 

सािवजवनक वित्तीय व्यिस्थापन तथा स्थानीय सवचचत कोष व्यिस्थापन प्रणाली सम्बतिी ज्ञान ि सीपमा अवभिवृद्ध हुन े

अपेक्षा िरिएको छ । यो अपके्षा पिुा भए नभएको थाहा पाउन सहभािीहरुले प्रविक्षणको अवततम वदन कायवयोजना 

बनाउनेछन ्ि त्यसका आिािमा प्रविक्षण पश्चात पवन प्रविक्षण प्रदायक संस्थाले वनयवमत फलोअप ि आिश्यक सहयोि 

िनव आिश्यक हुतछ । 

यस प्रविक्षण मोड्यलुबाट हुने प्रविक्षणले ७५३ िटै स्थानीय तहमा एउटै संदेि वदने अपेक्षा वलइएको छ । अतत्यमा, यस 

प्रविक्षण मोड्युल तयािीका लावि महत्िपणूव योिदान िनुवहुने विज्ञ श्री भेष प्रसाद भतेुललाई वििेष ितयिाद व्यक्त िदवछु 

। साथै  यस कायवमा अहोिात्र खवटनभुएका प्रवतष्ठानका कमवचािीहरुमा  ितयिाद ज्ञापन िदवछु ।  

           

 पीतकुमाि श्रेष्ठ 

          कायवकािी वनदिेक 

            स्थानीय विकास प्रविक्षण प्रवतष्ठान 
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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 प्रवत्ान नन २०४९ अन्तगयत वि.सं. २०५० सालमा स्थापना िएको यो एक वशाशावसत र सङ्गवित 

संस्थाका रूपमा रहेको छ । प्रवत्ानको 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 सामाय प प्रशासन मत्रालालयको वनदेशनमा स्थानीय विकास प्रवशक्षण 

प्रवत्ानबाट तयार पाररएको हो । यस छ शिने प्रवशक्षण सामग्रीले सार्वजशनक शर्त्तीय व्यर्स्थापन तथा स्थानीय 

सशित कोष व्यर्स्थापन प्रणाली प्रवशक्षणलाई प्रिािकारी बनाउन प्रवशक्षकहरूलाई महत्त्वपूणय मागयदशयन हुने 

अपेक्षा गररएको छ । 

 

प्रशिक्षण सामग्रीको उदे्दश्य 

यस प्रवशक्षण सामग्रीको उदे्दश्य गाउँपावलका/नगरपावलकाहरूमा कायायन्वयन गररने सार्वजशनक शर्त्तीय व्यर्स्थापन 

तथा स्थानीय सशित कोष व्यर्स्थापन प्रणाली प्रवशक्षण काययलाई प्रिािकारी र गुणस्तरीय बनाउनुका साथै 

प्रवशक्षण काययमा एकरूपता ल्याई प्रवशक्षणलाई सहिावगतामूलक बनाउनु हो ।  
 

प्रशिक्षण सामग्रीको बनार्ट  

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 विययिसु्तहरूको पाियोजना, पािरप्वाइन्ट स्लाइडहरू र 

विययिसु्तसँग  सम्बन्धित अध्ययन सामग्री समेवटएको छ िने अन्धन्तम खण्डमा प्रवशक्षण मूल्याङ्कनका जजारहरू 

समािेश गररएको छ । यसका विययिसु्तहरूलाई सविप्तमा तमा तल उले्लख गररएको छ । 

 

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

यसमा प्रवशक्षण सामग्रीको पृ्िूवम, यसको उदे्दश्य, प्रवशक्षण सामग्रीमा समािेश गररएका विययिसु्तहरू, प्रवशक्षण 

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

जजारहरू, 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 विययिसु्त, प्रवशक्षण सञ्चालन विवि र प्रवशक्षण सामग्री उले्लख गररएको छ । 

 

३. प्रशिक्षण िैशनक ताशलका 

प्रवशक्षण दैवनक तावलकामा हरेक वदनका वक्रयाकलाप र विययिसु्त 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 विययिसु्त, 

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. पार्रप्वाइन्ट स्लाइड 

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

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

गनुयपने वक्रयाकलाप पवन पािरप्वाइन्ट स्लाइडमा उले्लख गररएको छ । 

 

६. अध्ययन सामग्री  
प्रवशक्षणका विययिसु्त 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 जजारहरू समािेश गररएका छन् । 

 

(क) प्रशिक्षणपूर्व र प्रशिक्षणपश्चात् जानकारी 

यसअन्तगयत प्रवशक्षणका विययिसु्तहरूमा सहिागीहरूको बुझाइको अिस्था थाहा पाउन प्रवशक्षणका 

विययिसु्तहरूसँग 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 पृ्पोयण 

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 लाशग प्रश्नार्ली 

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

प्रवशक्षणको समग्र मूल्याङ्कन,  (२) सहजकतायप्रवतको दृवष्टकोण, (३) प्रवशक्षणमा उपल्ध  गराइएका पा्यससामग्रीको 

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

सान्दवियकता जाँच 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 पररणामवशारूप समग्र संस्थाको 

काययसम्पादनमा आएको पररितयनलाई प्रवशक्षण प्रिािकाररता मूल्याङ्कनका आिार बनाइनु पदयछ ।   

 

प्रशिक्षण सामग्रीको प्रयोग शर्शध 

सार्वजशनक शर्त्तीय व्यर्स्थापन तथा स्थानीय सशित कोष व्यर्स्थापन प्रणाली प्रवशक्षणको  प्रसु्तवतलाई 

व्यिन्धस्थत र पूणय गराउनका लावग पाियोजनाको अनुसरण गनुयपदयछ । यस सामग्रीमा व्यिस्था गररएको 

पाियोजनालाई अनुसरण गरी सहज तररकाले सत्र सञ्चालन गनय वक्रयाकलाप शीययकअन्तगयत विययिसु्तलाई विसृ्तत 

रूपमा प्रसु्तत गररएको छ । विययप्रसु्तवत अगावड विययप्रवत रुवच जगाउने, विययको महत्त्व दसायउने जस्ता कायय 

प्रवशक्षक आफँैले विकास गरी सत्र सञ्चालन गनय सके्न छन् । प्रवशक्षकले विययिसु्तको अध्ययन सामग्री राम्रोसँग 

अध्ययन गरी विययको 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 जजारहरूसमेत सामग्रीमा 

समािेश गररएका छन् । वतनलाई उपयुि तररकाले प्रयोग गररनु आिश्यक छ । 

 

अध्ययन सामग्री 

प्रसु्तत सामग्रीमा समािेश गररएका अध्ययन सामग्रीहरू सार्वजशनक शर्त्तीय व्यर्स्थापन तथा स्थानीय सशित 

कोष व्यर्स्थापन प्रणाली 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 सार्वजशनक शर्त्तीय व्यर्स्थापन तथा स्थानीय सशित कोष व्यर्स्थापन प्रणाली प्रवशक्षणमा 

रुवच राखे्न जोसुकैका लावग उपयोगी हुने छ । यो विशेय गरी सार्वजशनक शर्त्तीय व्यर्स्थापन तथा स्थानीय सशित 

कोष व्यर्स्थापन प्रणाली 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 मूल 

ममयलाई ध्यानमा राखी सहजकताय/प्रवशक्षकले अय प रचना्मकक गवतविविसमेत अँगाल्न सके्न छन् । 

 

प्रशिक्षण शर्शध 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 छलफल  

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 विययिसु्त वकटानी गने । 

 छलफलको विययअनुसार 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 विययिसु्तलाई आिार मानी आफ्नो वनष्कयय वदने । 

ख) खेल  

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

सिालन 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 िय पिाद वदने । 

ग) प्रश्नोत्तर  

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

विययिसु्त प्रस्ट पाने प्रवक्रया नै प्रश्नोत्तर विवि हो । यसले सहिागीहरूको ध्यान विययिसु्तप्रवत आकवययत गनय मदत 

गदयछ । सहजकतायले प्रश्नोत्तर वसपमा विशेय ध्यान पुयायउनु पदयछ ।  

घ) साना समूह छलफल 

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

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

विविले वसकाइलाई मूतय रूप वदन मदत गदयछ ।          
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सिालन प्रशक्रया  

 सहजकतायले छलफलको वियय 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 विययिसु्तको सन्दिय र तात्पयय वमलाई वनष्कयय वनकाल्ने । 

 

ङ) मस्तिष्क मन्थन  

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

सिालन प्रशक्रया  

 छलफलको वियय / प्रश्न प्रस्ट रूपमा राखे्न । 

 सोच्नका लावग समय वदने । 

 सहिागीहरूका विचारलाई सङ्गवित गदद  वटपोट गने, छलफल चलाउने । 

 िनाइलाई वनष्कययमा 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 । 

 सिालन प्रशक्रया  

 सहजकतायले घटना िा सिाल समूहवबच राखे्न । 

 विययअनुसार समय वनिायरण गने । 

 सिालका वनष्कयय वनकाल्न लगाउने । 

 अभ्यासबाट वनकावलएको वनष्कययलाई सहजकतायले छलफल चलाई अन्धन्तम वनष्कयय वनकाल्ने ।  

ज) लघु प्रर्चन  

यो प्रवशक्षणको सबैिन्दा महत्त्वपूणय विवि हो । यसमाफय त विययिसु्तलाई 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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प्रशिक्षकलाई प्रश्नः  

1. सत्रका विययिसु्तको राम्ररी अध्ययन गनुयिएको छ ?  

2. सत्र सञ्चालनका लावग पाियोजनाको अध्ययन गनुयिएको छ ?  

3. सहिागीहरूको पृ्िूवम 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  विशेय 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 सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि तथा स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली 

शमशि  

स्थान  िगरपानलका गाउँपानलका 

सहजकिाा   

लशक्षि सहभागीह?  

 गाउँपानलका तथा िगरपानलकाका कर्विारीहरू 

साधारण उदे्दश्य  

 गाउँपानलका र िगरपानलकाका कर्विारीहरु सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि तथा स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि 

प्रणालीलाई प्रभार्कारी बिाइ कायावन्र्यि गिव सक्षर् हुिेछ । 

शनशदाष्ट उदे्दश्यहरू  यस प्रनिक्षणको अन्तर्ा सहभागीहरूले 

 स्थािीय तहको सार्वजनिक नर्त्तीय व्यार्स्थापि प्रभार्कारी बिाउि के के गिनवपछव आधारभनत सनधारका पक्षहरुर्ा 

अर्धारण निर्ावण गिव सक्िेछि ्। 

 स्थािीय तहर्ा नर्त्तीय व्यर्स्थापिर्ा खिव संकेत छिौट गिव सक्िे र यथाथवपरक खिवका प्रनतर्ेदि तयार गिव सक्िे छि ्। 

 स्थािीय तहको सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रभार्कारी बिाउि गिनवपिे आधारभनत ज्ञाि र सीप प्राप्त गिव सक्िेछि् । 

 स्थािीय तहको आनथवक गनतनर्धी तथा नियाकलाप बारेर्ा नर्स्ततृ ज्ञाि प्राप्त गरी कायवसचिालि स्तरर्ा हुि सक्िे 

जोनखर् र कनििाईको अन््य हुिनको साथै िीनतगत प्रार्धािहरु बारे ज्ञाि हाँनसल भएको हुिेछ । 

 योजिा र नर्कास नर्िको अन्तरसम्र्न्ध र िनतजार्ा आधाररत पररयोजिा बैंक व्यर्स्थापि सम्र्न्धर्ा जािकारी प्राप्त भई 

स्थािीय तहर्ा योजिा व्यर्स्थापिका लागी सहनजकरण गिव सक्िेछि ्। 

 स्थािीय तहको बानषवक बजटे तथा कायविर्हरु के कसरी तयार हुन्छि ्र नत सम्पनणव तहहरुर्ा आनथवक प्रिासिको भननर्का 

प्रभार्कारी बिाउि नजम्र्रे्ार र उत्तरदानय्र्को बोध हुिेछ । 

 स्थािीय तहको नर्त्तीय व्यार्स्थापि प्रभार्कारी र्िाउि स्थािीय सनचित कोष व्यार्स्थापि प्रणालीर्ा भएका 

व्यार्स्थाहरु र प्रयोग गिनवपिावको कारण बारे प्रनिक्षानथवहरुर्ा पनणव ज्ञाि प्राप्त गिेछि ्। 

 सनचित कोष व्यार्स्थापि प्रणालीर्ा राजस्र्का नर्नभन्ि श्रोतहरुलाई प्राईर्री र सेकेन्डरी श्रोत पनहिाि गरर सोनह 

अिनसार प्रनर्नि गिव र प्रनतर्देि सर्ेत हिेव सक्िे हुिेछि् । 

 सनचित कोष व्यार्स्थापि प्रणालीर्ा योजिाहरुलाई के्षत्र उपके्षत्र र्नख्य कायविर् र्नख्य नियाकलाप र योजिा अिनसार 

प्रनर्नि गिव सक्िेछि ्साथै उक्त कायविर्हरु कन ि खिव निषवक अन्तगवत प्रदछि ्भन्िे यनकि गरर योजिाहरु प्रनर्नि गरर 

प्रनतर्ेदि सर्ते हिेव सक्िे हुिेछि ्। 

 स्थािीय तहको नर्त्तीय व्यार्स्थापि प्रभार्कारी र्िाउि अख्तयारी प्रदाि गिनवपिे कािनिी व्यार्र्स्था निकासा र खिव 

प्रकृयाको व्यार्हारीक ज्ञाि प्राप्त गिव सक्िेछि ्। 

 धरौटी तथा कायवसचिालि कोषर्ा हुिे कारोर्ारहरु व्यर्हाररक  अभ्यास र्ार्व त उक्त कारोर्ारलाई कायवसचिाल स्तरर्ा 

कार् गिव सक्िे क्षर्ता नर्कास हुिेछ । 

 प्राकृनतक प्रकोष व्यर्स्थापि कोष, नर्नर्ध कोषअन्तगवत हुिे कारोर्ारहरु व्यर्हाररक अभ्यास र्ार्व त उक्त कारोर्ारलाई 

कायवसचिाल स्तरर्ा कार् गिव सक्िे क्षर्ता नर्कास हुिेछ  साथै प्रनतर्देि हिेव र प्राप्त गिव सक्िेछि ्। 



8 
 

 सतू्र प्रणालीर्ा व्यर्स्था गररएका प्रनतर्देिहरु अध्ययि गिव आर्श्यकता अिनसार प्रनतर्देिहरु सम्र्द्ध निकायहरुर्ा 

उपलब्ध गराउि सक्िेछि् । 

 िेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखार्ािको नर्कासिर् आर्स्यकता र र्ह्र् बारेर्ा जािकारी हाँनसल भई स्थािीय तहर्ा 

प्रयोगर्ा आएका NPSAS  अिनसारका प्रनतर्ेदिहरु अध्ययि र नर्ष्लेिण गिे क्षर्ता नर्कास भएको हुिेछ। 

 कप्यनटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) सचिालि खिव, िगद प्रक्षेपि, प्रनतबद्धता अनभलेख धरौटीका 

कारोबार गिवसक्िे क्षर्ता नर्कास भएको हुिेछि ्। 

 CGAS प्रणाली लगईि गरी आधारभनत सेट अप र भनक्तािी आदेि तयार गिव सक्िे सीप हानसल भएको हुिेछ । 

 राजस्र् व्यर्स्थापि सिूिा प्रणालीका सम्र्न्धर्ा जािकारी प्राप्त गिनवको  यस प्रणाली प्रयोग गिव सक्िे हुिनको साथै 

व्यनक्तगत रुपर्ा स्यािीय सरकारले प्रदेि सरकार र िेपाल सरकारको राजस्र् उिाउदा यस प्रणालीबाट  तयार गरी भनक्तािी 

गिवसक्िे लगायत व्यर्हारीक ज्ञाि प्राप्त गिव सक्िेछि्। 

 सतू्र प्रणालीर्ा दनैिक बैंक नहसार् नभडाि गरी खाता बन्दी गिवसक्िनको साथै भनक्तािी कायवर्ा नर्द्यननतय कोष हस्तान्तरण 

प्रणालीको प्रयोग गिव सक्िेछि ्। 

 सार्वजनिक जर्ार्दनेहता प्रर्धवि र नर्कास कायवको प्रभार्कारीता नर्कासका लानग अिनगर्ि र र्नल्याङ्किको 

र्ह्र्बारेर्ा जािकारी प्राप्त गिनवको साथै योजिा तथा कायविर् अिनगर्ि तथा र्नल्याङ्कि तौरतररका र्ारेर्ा ज्ञाि हाँनसल 

भएको हुिेछ । 

शिशधिः  

 र्नस्तष्क र्न्थि, सर्हू अभ्यास, खले, लघन प्रर्िि, प्रश्नोत्तर, नित्र छलर्ल, र्ानर्ला अध्ययि, श्रव्यदृश्य आनद । 

हरेक नदिको अन्तर्ा नदिभर छलर्ल भएका नर्षयर्स्तनको सङ्के्षपीकरण गिे ।   

 दोस्रो नदि पनहलो नदि सचिालि भएका गनतनर्नधको पनिरर्लोकिबाट सत्र सनरुआत गिे ।   

 व्यार्हाररक अभ्यासका लानग आर्श्यक र्ारार् अभ्यास नसटहरू तयार गिे । 

आिश्यक सामग्री, उपकरण र स्रोिसाधनिः  

ल्यापटप, प्रोजके्टर, ह्वाइटबोडव, नस्िि, प्र्ाइन्टर, नपिबोडव, क्यार्रा, नप्रन्टर, र्ारार्हरू, हानजरी रनजस्टर, ब्राउिनसट, 

न्यनजनप्रन्ट, बोडवर्ाकव र, परर्ािेन्ट र्ाकव र, र्टेा काडव, र्ानस्कङ टेप, कँैिी, स्केल, स्ट्यापलर, थर्नपि, पेपर नक्लप, 

सादाकागज, िक्लेट आनद । 

सहभागीहरूका लाशग आिश्यक सामग्रीिः 

िोटबनक, डटपेि, रेकडव र्ाइल, नससा कलर्, र्टेाउ, पेनन्सल कटर 
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सहभागीहरूको प्रनिक्षण हलर्ा बसाइ व्यर्स्था:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
शिशिधिः 

१. प्रनिक्षण कोिाको उपलब्धता र सहभागी सङ्ख्याका आधारर्ा सहभागीहरूको बसाइ व्यर्स्था नर्लाउिे ।   

२. पनहलो नदि सचिालि भएका गनतनर्नधको पनिरर्लोकिबाट दोस्रो नदिको सत्र सनरुआत गिे ।   

३. व्यार्हाररक अभ्यासका लानग आर्श्यक र्ारार्/नसटहरू तयार गिे । 

४. हरेक नदिको अन््यर्ा नदिभर छलर्ल भएका नर्षयर्स्तनको सङ्के्षपीकरण गिे । 

५. प्रनिक्षणका अन््यर्ा प्रनिक्षण अर्नधभर छलर्ल भएका नर्षयर्स्तनहरूको सारसङ्के्षप प्रस्तनत गिे । 
 

 

Screen 
Projector 
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          सािाजशनक शित्तीय व्यिस्थापन िथा स्थानीय सशचिि कोष व्यिस्थापन प्रणाली प्रशिक्षण  

कायािाशलका 

सर्य 

नर्नत 

पनहलो सत्र 

०९०० – १०३० 

१०३०–

१०४५ 

दोश्रो सत्र 

१०४५ – १२१५ 

१२१५–

१३१५ 

तेश्रो सत्र 

१३१५ – १४४५ 

१४४५– 

१५०० 

िौथो सत्र 

१५०० – १६३० 

पनहलो नदि 

 प्रनिक्षण कायविर् िनभारम्भ, पररिय, सर्हू 

र्ान्यता निधावरण, अपेक्षा संकलि, प्रनिक्षण 

नर्नध, उद्देश्य रनर्षयर्स्तनको स्पिता परू्व 

जािकारी 

निया 

 सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापिको 

पररिय 

खािा 

एनककृत आनथवक संकेत र्नगवकरण र 

व्याख्या (खिव नर्िेष) 

निया 

सनचित कोषको पररिय, कोष खाताहरु तथा 

सनचित कोष व्यर्स्थापि 

 दोश्रो नदि 
 स्थािीय तहको आनथवक कायवप्रणाली र 

आनथवक कायवनर्नध काििूी व्यर्स्था 

र्ध्यकानलि खिव संरििा पररयोजिा 

बैंक, िनतजा व्यर्स्थापि 

(Logframe) 

 स्थािीय तहर्ा र्ानषवक बजेट तथा कायविर् 

सम्बन्धी व्यर्स्था 

 स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि 

(SuTRA)को  पररिय 

तेश्रो नदि 

स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि 

(SuTRA) र्ा श्रोत (राजस्र् तथा अिनदाि र 

ऋण) अिनर्ाि: व्यर्हाररक अभ्यास 

 स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि 

(SuTRA) र्ा खिव अिनर्ाि: 

व्यर्हाररक अभ्यास 

 स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि 

(SuTRA) र्ा बजेट कायावन्र्यि खिव 

(अनख्तयारी प्रदाि, निकासा र खिव 

सम्बन्धी) : व्यर्हाररक अभ्यास 

स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि 

(SuTRA) र्ा धरौटी तथा कायवसचिालि 

सम्बन्धी : व्यर्हाररक अभ्यास 

िौथो नदि 

 स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि 

(SuTRA) र्ा प्राकृनतक प्रकोप व्यर्स्थापि 

कोष, नर्नर्ध कोष तथा अिनगर्ि सम्बन्धी 

व्यर्स्था : व्यर्हाररक अभ्यास 

 स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि 

(SuTRA) र्ा प्रनतर्ेदि (स्थािीय 

स्तर, प्रदेिस्तर र केन्रीयस्तर प्रनतर्ेदि 

): व्यर्हाररक अभ्यास 

 िेपाल सार्वजनिक लेखार्ाि NPSAS 

पररिय तथा NPSAS र्ा आधाररत 

प्रनतर्ेदि  

 िेपाल सार्वजनिक लेखार्ाि NPSAS पररिय 

तथा NPSAS र्ा आधाररत प्रनतर्ेदि : 

व्यर्हाररक अभ्यास 

पाँिौ नदि 
 अन्तरसरकारी अनख्तयारी र कप्यनटरकृत 

सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) 

कप्यनटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली 

(CGAS) सचिालि खिव, िगद 

प्रके्षपि, प्रनतबद्धता अनभलेख र धरौटी  

: व्यर्हाररक अभ्यास 

कप्यनटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली 

(CGAS) सचिालि खिव, िगद प्रके्षपि, 

प्रनतबद्धता अनभलेख र धरौटीका 

प्रनतर्ेदिहरु  : व्यर्हाररक अभ्यास 

 प्रदेि सरकार र िेपाल सरकारको राजस्र् 

व्यर्स्थापि सिूिा प्रणाली (RMIS) : 

सैद्धानन्तक 

छैिौ नदि 

 प्रदेि सरकार र िेपाल सरकारको राजस्र् 

व्यर्स्थापि सिूिा प्रणाली (RMIS): 

व्यर्हाररक अभ्यास 

नर्द्यनत्तीय कोष हस्तान्तरण (EFT) र 

स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि 

(SuTRA) र्ा EFT व्यर्हाररक 

अभ्यास सरे्त 

अिनगर्ि, र्लू्यांकि तथा प्रभार् 

र्लू्याङ्कि 

प्रनिक्षण र्लू्याकंि, 

पश्चात जािकारी र  

प्रनिक्षण सर्ापि 

 

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 >>>

िेपाल सरकार 
सङ् घीय र्ानर्ला तथा सार्ान्य प्रिासि र्न्त्रालय 

 



 

 

 

 

सत्र योजना 
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सत्र योजना 

मोडुलः सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली  सत्रः १ 

समयः ९० नििेट 

विषयः शभुारम्भ, पररिय, उद्दशे्य, अपेक्षा सङ्कलि, सिहू िान्यता, प्रनशक्षण परू्व जािकारी   

साधारण उदे्दश्यः यस सत्रको अन्तिा सहभागीहरू प्रनशक्षणको उद्दशे्यबारे प्रष्टहुिेछि ्।  

वनवदिष्ट उदे्दश्यः सत्रको अन्तिा सहभागीहरू  

 एक आपसिा पररनित हुिेछि ्। 

 प्रनशक्षण अर्नििा छलफल गररिे िखु्य नर्षयर्स्तकुो र्ारेिा जािकारी पाउिेछि ्। 

 नर्षयर्स्त ुर्ारेिा परू्व जािकारीको अर्स्था उपलब्ि हुिेछ । 
सत्रका मुख्य विषयिस्ुः 

 प्रनशक्षणको शभुारम्भ  

 प्रनशक्षणको उद्दशे्य  

 पररिय 

 अपेक्षा सङ्कलि 

 प्रनशक्षणका नर्षयर्स्तु, आिारभतू नियि, नजम्िरे्ारी आनि 

 प्रनशक्षण परू्व जािकारी 

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप १ िुभारम्भ 

 सहभागीहरु र अनतनथहरुको उपनस्थनतसंग ै
रानरियगािका लानग अिरुोि गिुवहोस् ।   

 स्र्ागतसनहत कायवक्रिको उद्दशे्यबारे प्रकाश 
पािुवहोस ्।  

 प्रिखु अनतनथबाट ब्यािर पढी कायवक्रिको 
औपिाररक शभुारम्भ गिुवहोस ्। 

 अनतनथहरुबाट कायवक्रिको सफलताको 
शभुकाििा िन्तव्यका लानग अिरुोि गिहुोस ्। 

 कायवक्रिको अध्यक्षबाट शभुारम्भ िन्तव्यसनहत 
सत्र नर्सजविका लानग अिरुोि गिुवहोस ्। 

२५ िटेाकार्व, 

व्यािर,  

अनतनथहरू र 

अनतनथहरूको िन्तव्य 

व्यर्स्थापि अर्श्यकता 

अिसुार गिुवहोस ्। 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

 वियाकलाप २ पररचय 

 सबै सहभागी, सहजकताव (प्रनशक्षक) र अन्य 
उपनस्थत व्यनिहरुलाई आफ्िो िाि, ठेगािा, पि, 

संनक्षप्त कायव अिभुर्सनहत आफ्िो पररिय निि 

लगाउिहुोस ्। 

१५   

वियाकलाप ३ अपेक्षा सङ्कलन 

 सहभागीहरूलाई प्रनशक्षणबाट गररएको 
अपेक्षालाई िटेाकार्विा लेख्ि लगाउिहुोस ्।  

 िटेाकार्वहरुलाई एक एक गरी पढ्ि ैब्राउि पेपर र्ा 
बोर्विा टााँस्िहुोस ्। 

 आएका अपेक्षालाई एकै नकनसिका आसय 
भएका कार्वलाई एकै ठााँउिा राख्िहुोस ्। 

 प्रनशक्षणको नर्षयर्स्त ुर सहभागीको अपेक्षा 
निलाि गिुवहोस ्।  

 सहभागीहरुबाट आएका अपेक्षाहरु के कनत 
हिसम्ि यस प्रनशक्षणले सम्बोिि गिव सक्छ भन्िे 

प्रष्ट पािुवहोस । 

१५ 

िटेाकार्व, 

िाकव र, पसु 

नपि, ग्ल ु

स्टीक, 

िानस्कङ टेप, 

ब्राउि पेपर 

यनि सहभागीबाट 

नर्षयर्स्त ुभन्िा नभन्ि 

अपेक्षाकार्व आएिा 

अलग राख्िहुोस ्।  

वियाकलाप ४ विषयिस्ुको जानकारी 

 सहभागीहरुले ल्याएका अपेक्षाहरुलाई निलाि गि ै
प्रनशक्षणिा छलफल गररिे नर्षयर्स्तहुरु 

जािकारी गराउिहुोस । 

५ 
ब्राउि पेपर, 

िाकव र, 

न्यजूनप्रन्ट पेपर 

 

 

 

 

वियाकलाप ५ समुह मान्य्ा, वजम्मेिारी आवद 

 प्रनशक्षण प्रभार्कारीताको लानग हरेक नििको 
प्रनशक्षण अर्नििा सिहू िान्यतालाई 

सहभागीहरुसंग छलफल गरी न्यजू नप्रन्टिा लेख ्

न पालिा गिव लगाउिहुोस । 

 आर्श्यकता परेिा नर्नभन्ि नजम्िरे्ारी बााँर्फााँर् 
(ररपोनटङ, सिय व्यर्स्थापक, ििोरचजिकताव 

आनि) गराउिहुोस ्। 

५ 

ब्राउि पेपर, 

िाकव र, 

न्यजूनप्रन्ट पेपर, 

पार्रप्र्ाइन्ट 

स्लाइर् 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ६ प्रविक्षण पूिि जानकारी 

 सहभागीहरुलाई प्रनशक्षण परू्व जािकारी फाराि 
नर्तरण गिुवहोस ्। 

 उि फाराि कसरी भिे सबैलाई स्पष्ट पािुवहोस ्।  

 सबै सहभागीहरुबाट फाराि संकलि गरी सकेपनछ 
यसबाट आएको िनतजालाई हािी प्रनशक्षणको 

अन्तिा गररिे पश्चात जािकारीको िनतजासाँग 

तलुिा गिेछौं भन्िहुोस । 

१० प्रनशक्षण परू्व 

परीक्षण फाराि 

 

वियाकलाप ७ प्रविक्षणको साधारण उदे्दश्य, 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरु, प्रविक्षण विवध र प्रविक्षण 

्ावलका 

 प्रनशक्षकले प्रनशक्षणको बारेिा फ्लीप िाटविा 
तयार पारेको प्रनशक्षणको  सािारण उद्दशे्य, निनिवष्ट 

उद्दशे्यबारे बताउिहुोस ्। 

 प्रनशक्षणका नर्निहरु जािकारी गराउिहुोस ्। 

 प्रनशक्षण तानलकाको जािकारी तथा तानलका 
नर्तरण गिुवहोस ्। 

१० 

ब्राउि पेपर, 

फ्लीप िाटव, 

प्रनशक्षण 

तानलका 

 

वियाकलाप ८ सत्र संके्षपीकरण र अग्रसम्िन्ध 

 सिग्र प्रनशक्षण  सहभानगतािलूक ढंगबाट अगानर् 
बढ्िे कुराको अर्गत गराउिहुोस ्। 

 िोश्रो सत्र सम्र्न्िी जािकारी गराउिहुोस ्। 

५  
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सत्र योजिा 

मोडुलः  सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः २ 

           समयः ९० नि. 

सत्र विषयः   सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापिको पररिय     

साधारण उदे्दश्यः  

 स्थािीय तहको सार्वजनिक नर्त्तीय व्यार्स्थापि प्रभार्कारी बिाउि के के गिुवपछव आिारभतु सुिारका पक्षहरुिा 
अर्िारण नििावण गिव सक्िेछि।् 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 िेपालिा सार्वजनिक नर्नत्तय व्यर्स्थापि र्ारे सािान्य जािकारी प्राप्त गिुव  

 स्थािीय तहिा सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि प्रभार्कारी बिाउिे उपायको पनहिाि गिुव 

 िलेनिकाले सचिालििा ल्याएका प्रणाली बारे जािकारी प्राप्त गिुव  

 PFM िा PEFA को िह्र् र नजम्िरे्ारी सम्र्न्ििा जािकारी निि ु

 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 स्थानिय तहको नर्त्तीय व्यार्स्थापि र सार्वजनिक नर्त्तीय व्यार्स्थापि, 

 स्थािीय तहले प्राप्त गिे राजस्र् तथा ग्ैर  राजस्र्का श्रोत , 

 नर्त्तीय हस्तान्तरण प्रकृया, 

 स्थािीय सरकार सचिालि ऐि र नर्त्त व्यार्स्थापि ऐििा भएका प्रार्िािहरु 

 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप १ स्थािीय तहलाई नर्त्तीय हस्तान्तरणका 

श्रोतहरु के के हुि भनि सहभागीहरुको ध्यािाकषवण 

गिवका लागी brainstorming गिव लगाउिे। 

५ िटेाकार्व 
सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

वियाकलाप २ सार्वजनिक नर्नत्तय व्यार्स्थापि को 

पररिय र उद्यशे बारे व्याख्या गिे। 
१० 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ३ सार्वजनिक नर्त्त व्यार्स्थापिका 

आिार र अर्यर्हरु बारे छलफल गिे। 
१० 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

वियाकलाप ४ सार्वजनिक नर्त्त व्यार्स्थापिका लानग 

िहालेखा नियन्त्रक कायावलयको भनुिका र िलेनिका ले 

प्रयोगिा ल्याएका प्रणाली बारेिा जािकारी गराउिे। 

 FMIS 

 TSA 

 SUTRA 

 LMBIS 

 PAMS 

 CGAS  

१५ 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

वियाकलाप ५ सार्वजनिक नर्त्त व्यार्स्थापििा 

PEFA को पररिय र यसको भनुिकाका बारेिा नर्स्ततृ 

रुपिा जािकारी गराउिे। 

१५ 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

वियाकलाप ६ स्थािीय तहिा नर्त्त व्यार्स्थापिका 

लानग गररएका प्रयास र गररिपुिे आिारभतु कुराहरु बारे 

ििाव गिे। 

१५ 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ७ स्थािीय सनचित कोष व्यार्स्थापि 

प्रणालीिा राजस्र् अनभलेखि र प्रनतर्िेििा भएका 

िलुभतु प्रार्िाि लगायत प्रणाली र्ारेिा जािकारी 

गराउिे 

१० 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

वियाकलाप ८ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 सार्वजनिक नर्त्त व्यार्स्थापि र यसको उद्दशे्य 
बारे भन्ि लगाउिे। 

 पेफाको भनुिका के रहछे । 

िेपालिा सार्वजनिक नर्त्त व्यार्स्थापििा 

गररएका प्रयासहरु के के रहछेि भनि प्रस्िोत्तर 

गरर कक्षा प्रभार्कारीता र बझुाई िापि गिे। 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

१० 
सहभानगहरुसाँग 

छलफल गिे। 

सहजकतावले पनहले िै 

प्रस्ि  तयार पारी राख्िे 
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सत्र योजिा 

मोडुलः  सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः ३ 

           समयः ९० नि. 

सत्र विषयः   एनककृत आनथवक संकेत र्नगवकरण व्याख्या-खिव नर्शेष     

साधारण उदे्दश्यः  

 स्थािीय तहिा नर्त्तीय व्यर्स्थापििा खिव संकेत छिौट गिव सक्िे र यथाथवपरक खिवका प्रनतर्ेिि तयार गिव सक्िे छि ्। 
 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः  सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 आनथवक संकेत र्नगवकरण बारे प्रस्ट हुि ु

 िलु नशषवक नशषवक खिव नशषवकको पनहिाि गिव सक्िे हुि ु

 खिवको पनहिाि र बनगवकरणिा एकरुपता कायि गिव सक्िु 
 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 एनककृत आनथवक संकेत र्नगवककरण र व्याख्या िा भएका व्यार्स्थहरु, 

 तहगत बजटे उपनशषवक र संरििागत आिारहरु , 

 स्थािीय सरकार सचिालि ऐि र नर्त्त व्यर्स्थापि ऐििा भएका प्रार्िािहरु 

 अन्तरानरिय स्तरिा प्रयोगिा आएको संकेत र िेपालिा यसको अर्स्था। 

 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ आनथवक संकेत र्ारे केनह सनु्िभुएको छ 

भनि प्रस्िबाट सेसि सरुु गिे । 
५ िटेाकार्व 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप २ आनथवक संकेत र्नगवकरण र व्याख्याको 

नर्कासक्रि र हालको अर्स्था बारे जािकारी गराउिे। 
१५ 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप ३ राजस्र् संकेत खिव संकेत नर्नत्तय 

व्यार्स्था र सम्पनत्तहरुको संकेत बारेिा सािान्य ब्याख्या 

गिे।  

१५ 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ४ आनथवक संकेतको प्रयोग र स्थािीय 

तहको कायावलय कोर् र बजटे उपनशषवक संकेत नििावण 

बारे भन्िे कुिै कायावलयको बजटे उपनशषवक र कायावलय 

संकेत िं बिाउि लगाउिे। 

१० 

 

kfj/ KjffO6df 

b]vfpg] 

dN6Ld]l8of 

;xhstf{n] klxnf g} 

r]s u/L sfuhft 
tof/ u/L /fVg] 

नक्रयाकलाप ५ GFSM 2014 Concept अिसुार 

आनथवक संकेत बारे प्रस्तनुतकरण नििे। 
!) 

d]6fsf8{ / rf6{ 

k]k/ / dfs{/ 

;xhstf{n] klxnf g} 

d]6fsf8{x? qmd;+u 

tof/ u/L /fVg] 

नक्रयाकलाप ६ स्थािीय सनचित कोष व्यार्स्थापि 

प्रणालीिा आनथवक संकेत र्नगवकरण र व्याख्याको के 

कसरी प्रयोग भएको छ  प्रणाली र्ारेिा जािकारी 

गराउिे। 

१५ 

नसस्टि लगईि 

गरीएका 

व्यार्स्था र्ारे 

सािान्य 

जािकारी नििे 

 

नक्रयाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 एनककृत आनथवक संकेत र्नगवकरण को उद्दशे्य 
भन्ि लगाउिे । 

 आनथवक संकेतहरु िखेाई कुि िलु नशषवक र कुि 
खिव नशषवक छुट्याउि लगाउिे । 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

१०  

;xhstf{n] klxnf g} 

k|Zgx? 

d]6fsf8{dftof/ u/L 

/fVg] 
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सत्र योजना 

मोडुलः  सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः ४ 

           समयः ९० नि. 

सत्र विषयः   सनचित कोषको पररिय, कोष खाताहरु तथा सनचित कोष व्यर्स्थापि 

साधारण उदे्दश्यः  

 स्थािीय तहको सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रभार्कारी बिाउि गिुवपिे आिारभतु ज्ञाि र सीप प्राप्त गिव सक्िेछि्। 
 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 सनचित कोषिा प्रानप्त र िान्सफर बारे जािकारी प्राप्त गिुव। 

 कोष खाताहरुको उद्दशे्य र आनथवक कारोर्ार र्ारे पनहिाि गिुव, 

 स्थािीय तहिा सनचितकोषको सचिालि बारे काििुी आिार प्राप्त गिुव। 

 कोष खाताहरुको लेखाङ्कि र प्रनतर्िेि बिाउि सक्ि,ु 

 सरकारी कारोर्ार नििशेीकािा कोष सचिालिका प्रार्िाि बझु्ि।ु 
 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 स्थानिय तहको नर्त्तीय व्यार्स्थापि र सार्वजनिक नर्त्तीय व्यार्स्थापि, 

 स्थािीय तहले प्राप्त गिे राजस्र् तथा ग्ैर  राजस्र्का श्रोत , 

 नर्त्तीय हस्तान्तरण प्रकृया, 

 स्थािीय सरकार सचिालि ऐि र नर्त्त व्यार्स्थापि ऐििा भएका प्रार्िािहरु 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ स्थािीय तहलाई नर्त्तीय हस्तान्तरणका 

श्रोतहरु के के हुि भनि सहभागीहरुको ध्यािाकषवण 

गिवका लागी brainstorming गिव लगाउिे। 

५ िटेाकार्व 
सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप २ सार्वजनिक नर्नत्तय व्यार्स्थापि को 

पररिय र उद्यशे बारे व्याख्या गिे। 
१५ 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप ३ राजस्र् अििुि र पनहिाि सम्र्न्ििा 

स्थािीय तहले कसरी काि गछव भन्िे नर्षयिा नटि र्कव  

गिे। 

 स्थािीय तहिा हुिे राजस्र् अिुिाि सनिनत को 
िोर्ल बिाउिे र अििुाि गिे र िाईन्यटु तयार 

पारी कायवपानलकािा नसफारीस गिे सम्िको 

नक्रयाकलाप सचिालि गिे। 

 प्रस्तनुतकरण गिव लगाउिे।  

२० 

नटि बिाई 

नक्रयाकलाप 

सचिालि गिे। 

५/५ जिाको सिहु बिाई 

राजस्र् अििुाि 

सनिनतको िोर्लिा 

राजस्र् अििुाि गिे 

नक्रयाकलाप ४ नक्रयाकलाप ३ बाट प्राप्त उ्कृष्ट 

र्ाटालाई प्रभार्कारी रुपिा संकलि गिव अर्लम्र्ि 

गिुवपिे रणिीनतक योजिा बारे छलफल गराउिे। 

राजश्व व्यार्स्थापििा आनथवक प्रशासिको के कस्तो 

नजम्िरे्ारी हुन्छ छलफल गिे। 

१० 

 

kfj/ KjffO6df 

b]vfpg] 

dN6Ld]l8of 

;xhstf{n] klxnf g} 

r]s u/L sfuhft 
tof/ u/L /fVg] 

नक्रयाकलाप ५ स्थािीय तहिा प्रयोगिा रहकेा खाताहरु 

 राजस्र् खाताहरु र नर्भाज्य कोष खाता बारे 
सािान्य जािकारी। 

 कुि खातािा के कस्ता रकि जम्िा गिे सरकारी 

कारोर्ार नििनेशकािा उल्लेनखत प्रार्िािबारे 

जािकारी गराउिे। 

!) 
d]6fsf8{ / rf6{ 

k]k/ / dfs{/ 

;xhstf{n] klxnf g} 

d]6fsf8{x? qmd;+u 

tof/ u/L /fVg] 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

याकलाप ६ स्थािीय सनचित कोष व्यार्स्थापि 

प्रणालीिा राजस्र् अनभलेखि र प्रनतर्िेििा भएका 

िलुभतु प्रार्िाि लगायत प्रणाली र्ारेिा जािकारी 

गराउिे। 

२) 

नसस्टि लगईि 

गरीएका 

व्यार्स्था र्ारे 

सािान्य 

जािकारी नििे 

 

नक्रयाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 संनर्िाििा स्थािीय तहको एकल अनिकारको 
के्षत्रिा कुि कुि राजस्र्का श्रोतहरु पिवछि ्। 

 राजस्र् संकेतलाई कसरी र्नगवकरण गररएको छ । 

 राजस्र् व्यार्स्थापििा आनथवक प्रशासिको के 
कस्तो भनुिका रहन्छ । 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

१०  

;xhstf{n] klxnf g} 

k|Zgx? 

d]6fsf8{dftof/ u/L 

/fVg] 
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सत्र योजना 

मोडुलः सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः ५  

           सियः ९० नि. 

सत्र विषयः   स्थािीय तहको आनथवक कायव प्रणाली र आनथवक कायवनर्नि सम्र्न्िी काििुी व्यर्स्था 

साधारण उदे्दश्यः  

 स्थािीय तहको आनथवक गनतनर्िी तथा नक्रयाकलाप बारेिा नर्स्ततृ ज्ञाि प्राप्त गरी कायवसचिालि स्तरिा हुि सक्िे 
जोनखि र कनठिाईको अन््य हुिकुो साथै िीनतगत प्रार्िािहरु बारे ज्ञाि हााँनसल भएको हुिेछ । 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 संघ, प्रिशे र स्थािीय तहको आनथवक कायवप्रणाली सम्र्न्ििा संर्िैानिक व्यर्स्था सम्र्न्ििा ज्ञाि प्राप्त गिुव 

 स्थािीय तहको राजस्र् र व्ययको अििुाि सम्र्न्िी काििुी प्रार्िाि  जािकारी प्राप्त गिुव 

 स्थािीय सरकार सचिालि ऐििा आनथवक कायवनर्नि सम्र्न्िी प्रार्िाि ज्ञाि प्राप्त गिुव 

 स्थािीय तहिा प्रयोग हुिे खाताहरु र सचिालिका सम्र्न्ििा िीनतगत व्यर्स्था बारे जािकारी प्राप्त गिुव 

 बैिनेशक श्रोत र निकासा फुकुर्ा तथा बैिनेशक श्रोत सिार्ेश भएका आयोजिाहरुको खिव सम्र्न्िी प्रार्िािहरु 
बारेिा जािकारी प्राप्त गिुव 

 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 आनथवक कायवप्रणालीको पररिय 

 सम्र्न्िी संर्िैािीक प्रार्िािहरु 

 स्थािीय सरकार सचिालि ऐि र सरकारी कारोर्ार नििनेशकािा भएका व्यर्स्थाहरु 

 स्थािीय तहले प्राप्त गिे राजस्र्का श्रोतहरु  

 स्थािीय तहले सचिालि गिे नर्कास नििावण र नियनित प्रशासनिक गनतनर्निहरु। 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ आनथवक कायवप्रणाली भन्िाले के 

बझु्िहुुन्छ सहभानगहरुलाई  सहभागीहरुको ध्यािाकषवण 

गिवका लागी brainstorming गिव लगाउिे। 

५ िटेाकार्व 
सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप २ आनथवका कायवप्रणालीको पररिय र 

संर्िैािीक व्यर्स्थाका सम्र्न्ििा के कस्तो व्यर्स्था 

रहकेो छ व्याख्या गिे। 

१० 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ३ राज्यशिीको र्ााँर्फााँटका सम्र्न्ििा 

गररएको व्यर्स्था सम्र्न्ििा व्याख्या गिे। 
१० 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ४ स्थािीय सरकार सचिालि ऐि िा 

राजस्र् र व्यय तथा खाता सचिालि सम्र्न्ििा गररएका 

प्रार्िािहरु बारेिा ििाव गिे। 

१० 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ५ सरकारी कारोर्ार नििनेशकािा स्थािीय 

तहका खाताहरु सम्र्नन्ि ििाव गिे। 
१० 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ६ स्थािीय तहिा खाताहरु र प्रयोग 

सम्र्न्िी व्यर्स्थाहरु बारेिा ििाव गिे।  
१० 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप ८ बैिनेशक श्रोत सिार्शे भएका 

आयोजिाहरुिा श्रोत फुकुर्ा र खिव सम्र्न्ििा आनथवक 

कायवनर्नि तथा नर्त्तीय उत्तरिानय्र्िा गररएका 

प्रार्िािहरु। 

२० 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 स्थािीय तहको आनथवक कायवप्रणाली सम्र्न्ििा 
संर्िैानिक प्रार्िाि के के रहछेि ्भन्ि लगाउिे।  

 स्थािीय सनचित कोष बाट खिव गिव के कस्ता 
काििुी प्रार्िािहरु पार गिुवपि ेहुन्छ प्रस्ि गिे।  

आनथवक कायवनर्नििा भएका प्रार्िािहरुको 

पररपालिािा के कस्ता कनठिाई र सिस्या 

होलाि ्र के कस्ता सिुार गिुवपलाव भनि प्रस्िोत्तर 

गरर कक्षा प्रभार्कारीता र बझुाई िापि गिे। 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

१० 
सहभानगहरुसाँग 

छलफल गिे। 

सहजकतावले पनहले िै 

प्रस्ि  तयार पारी राख्िे 
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सत्र योजना 

मोडुलः सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली 

           सत्रः ६  

           समयः९० नि. 

सत्र विषयः िध्यकानलि खिव संरििा, पररयोजिा बैंक र िनतजा व्यर्स्थापि (Logical framework)    

साधारण उदे्दश्यः  

 योजिा र नर्कास नर्िको अन्तरसम्र्न्ि र िनतजािा आिाररत पररयोजिा बैंक व्यर्स्थापि सम्र्न्ििा जािकारी प्राप्त 
भई स्थािीय तहिा योजिा व्यर्स्थापिका लागी सहनजकरण गिव सक्िेछि ्। 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 योजिा, िध्यिकालीि खिव संरििा तथा र्ानषवक बजटे बीिको अन्तरसम्बन्ि बारे जािकारी प्राप्त हुि ु

 योजिा तथा र्जटे तजुविाका िरणहरु र सिय सीिाका सम्र्न्ििा भएका िीनतगत व्यर्स्थाहरु बारेिा ज्ञाि प्राप्त 
गिुव 

 aflif{s of]hgf tyf ah]6 th'{df k|lqmof;Fu ;DalGwt ;+:yfut ;+oGq af/] hfgsf/L x'g' 

 jflif{s of]hgf tyf ah]6 th'{df ;DaGwL sfo{, ;do;Ldf tyf lhDd]jf/Lsf] hfgsf/L x'g' 

 jflif{s of]hgf tyf ah]6 th'{df ubf{ Wofg lbg'kg]{ ljifox? sf] 1fg k|fKt x'g' 

 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 ljsf;sf] cjwf/0ff  

 of]hgfsf] kl/ro  

 ljsf; / of]hgfaLr ;DaGw  

 of]hgf th'{df ;DaGwL ljBdfg sfg"gL] Joj:yf  

 ;+3, k|b]z / :yfgLo txsf] cfjlws of]hgfaLrsf] cGt/;DaGw  

 of]hgf th'{dfsf cfwf/ 

 cfjlws of]hgfsf] vfsf  

 cfof]hgf a}+s 

 dWodsfnLg vr{ ;+/rgf 

 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ योजिा र नर्कासको पररिय र 

अन्तरसम्र्न्िका नर्षयिा पररिय नििे । 
५ 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 



26 
 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप २ योजिा तजुविा सम्र्न्ििा नर्द्धिाि 

काििुी व्यर्स्था र प्रकृया बारे व्याख्या गिे। 
१५ 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ३ संघ, प्रिशे र स्थािीय तहको आर्निक 

योजिा नर्िको अन्तरसम्र्न्ि बारे पररिय नििे।   
२० 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ४ योजिा तजुविाका आिार र आर्निक 

योजिाको खाका तयारी सम्र्न्ििा नर्नर्ि पक्षहरु 

बारेिा व्याख्या गिे। 

१० 

 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ५ योजिा, िध्यकानलि खिव संरििा र 

बानषवक बजटे र्ीि हुिपुिे अन्तरसम्र्न्िका नर्नर्ि 

पक्षहरुिा जािकारी गराउिे। 

१० 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप ६ स्थािीय तहिा बजटे तथा कायवक्रि 

तजुविा प्रकृया र  संलग्ि कायावलय संयन्त्रहरु बारेिा 

छलफल गिे साथै बजटे तजुविा निग्िशवििा भएका 

िीनतगत व्यर्स्थाहरु बारे जािकारी गराउिे। बानषवक 

बजटे तजुविा गिाव ध्याि नििपुि ेकुराहरु बारेिा छलफल 

गिे। 

२० 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 िध्यकारीि खिव संरििाको िह्र् बारे बताउि 
लगाउिे । 

 स्थािीय तहिा बजटे तजुविाका िरणहरु भन्ि 
लगाउिे । 

 बानषवक बजटे तजुविागिाव ध्याि नििपुिे 
कुराहरुबारे जािकारी गराउिे । 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

१० 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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सत्र योजिा 

मोडुलः  सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः ७ 

           समयः ९० नि. 

सत्र विषयः   स्थािीय तहिा र्ानषवक बजटे तथा कायवक्रि सम्बन्िी व्यर्स्था   

साधारण उदे्दश्यः  

 स्थािीय तहको बानषवक बजटे तथा कायवक्रिहरु के कसरी तयार हुन्छि ्र नत सम्पणुव तहहरुिा आनथवक प्रशासिको भनुिका 
प्रभार्कारी बिाउि नजम्िरे्ार र उत्तरिानय्र्को बोि हुिेछ 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 स्थािीय तहिा आनथवक कायवप्रणालीको संर्िैानिक प्रार्िाि बारे जािकारी प्राप्त गिुव 

 स्थािीय तहिा काििु, बजटे, िीनत तथा कायवक्रि सैद्दानन्तक  र व्यर्हाररक ज्ञाि प्राप्त गिुव 

 बानषवक बजटे तथा कायवक्रि तयारीिा संलग्ि सनिनत पिानिकारी र्र्ा कनिनट टोल सिुार सनिनत र साििुानयक 
संस्थाहरुको भनुिका बारे प्रस्ट हुि ु

 स्थािीय तहको नर्नियोजि ऐि, आनथवक ऐि बारे थाहा पाउि ु
 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 स्थानिय तहको बजटे तजुविा प्रकृया र सार्वजनिक नर्त्तीय व्यार्स्थापि 

 स्थािीय तहले प्राप्त गिे राजस्र् तथा ग्ैर  राजस्र्का श्रोत  

 नर्त्तीय हस्तान्तरण  

 संनर्िाि, स्थािीय सरकार सचिालि ऐि र बजटे तजुविा निग्िषवििा भएका प्रार्िािहरु 

 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ बजटे के हो भनि प्रस्ि गरर 

सहभागीहरुको ध्यािाकषवण गिवका लागी 

brainstorming गिव लगाउिे। 

५ िटेाकार्व 
सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप २ स्थािीय तह बजटे तजुविा प्रनक्रयाको 

पररिय र तहहरु बारे व्याख्या गिे। 
१५ 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप ३ नक्रयाकलाि २ िा उल्लेनखत तह 

अिसुारको सिहु तयार गरर योजिा तजुविा र बजटे 

नििावणका लानग रोल िोर्ल तयार गिे। 

राजस्र् अििुि र योजिाहरुको प्राथनिनककरण  स्थािीय 

तहले कसरी काि गछव भन्िे नर्षयिा नटि र्कव  गिे। 

 स्थािीय तहिा हुिे राजस्र् अिुिाि सनिनत को िोर्ल 
बिाउिे र अििुाि गिे र िाईन्यटु तयार पारी 

कायवपानलकािा नसफारीस गिे सम्िको नक्रयाकलाप 

सचिालि गिे। 

 प्रस्तनुतकरण गिव लगाउिे। 

३० 

नटि बिाई 

नक्रयाकलाप 

सचिालि गिे। 

५/५ जिाको सिहु बिाई 

राजस्र् अििुाि 

सनिनतको िोर्लिा 

राजस्र् अििुाि गिे 

नक्रयाकलाप ४ नक्रयाकलाप ३ बाट प्राप्त उ्कृष्ट 

र्ाटालाई प्रभार्कारी रुपिा संकलि गिव अर्लम्र्ि 

गिुवपिे रणिीनतक योजिा बारे छलफल गराउिे। 

बजटे तजुविािा आनथवक प्रशासिको के कस्तो नजम्िरे्ारी 

हुन्छ छलफल गिे 

१० 

 

kfj/ KjffO6df 

b]vfpg] 

dN6Ld]l8of 

;xhstf{n] klxnf g} 

r]s u/L sfuhft 
tof/ u/L /fVg] 

नक्रयाकलाप ५ स्थािीय सनचित कोष व्यार्स्थापि 

प्रणालीिा बजटे तयारी सम्र्न्ििा के कस्तो व्यार्स्था छ 

सो बारेिा जािकारर गराउिे। 

 राजस्र् अििुाि र प्रनर्नष्ट 

 खिव अििुाि र योजिाहरुको प्रनर्नष्ट बारे 
जािकारी गराउिे 

!) 
d]6fsf8{ / rf6{ 

k]k/ / dfs{/ 

;xhstf{n] klxnf g} 

d]6fsf8{x? qmd;+u 

tof/ u/L /fVg] 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

याकलाप ६ स्थािीय सनचित कोष व्यार्स्थापि 

प्रणालीिा राजस्र् अनभलेखि र प्रनतर्िेििा भएका 

िलुभतु प्रार्िाि लगायत प्रणाली र्ारेिा जािकारी 

गराउिे 

२० 

नसस्टि लगईि 

गरीएका 

व्यार्स्था र्ारे 

सािान्य 

जािकारी नििे 

 

नक्रयाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 संनर्िाििा स्थािीय तहको एकल अनिकारको 
के्षत्रिा कुि कुि राजस्र्का श्रोतहरु पिवछि ्। 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

१०  

;xhstf{n] klxnf g} 

k|Zgx? d]6fsf8{df 
tof/ u/L /fVg] 
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सत्र योजिा 

मोडुलः  सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः ८ 

           समयः ९० नि. 

सत्र विषयः  स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली SUTRA को पररिय 

 साधारण उदे्दश्यः  

 स्थािीय तहको नर्त्तीय व्यार्स्थापि प्रभार्कारी र्िाउि स्थािीय सनचित कोष व्यार्स्थापि प्रणालीिा भएका 
व्यार्स्थाहरु र प्रयोग गिुवपिावको कारण बारे प्रनशक्षानथवहरुिा पुणव ज्ञाि प्राप्त गिेछि ्। 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 सनचित कोष प्रणाली प्रयोगको काििुी र प्रानर्निक पक्ष र्ारे जािकारी प्राप्त गिुव। 

 नर्कासक्रि र प्रयोगिा आएका िोरु्लहरु को सािान्य पररिय हुि,ु 

 स्थािीय तहका लानग प्रयोगिा आएको बजटे उपनशषवक नििावणको प्रनक्रया ज्ञाि प्राप्त गिुव। 

 स्थानिय तहिा प्रयोगिा आएका खाताहरु र प्रणाली नर्िको अन्तयव बझु्ि सक्ि,ु 

 सरकारी कारोर्ार नििशेीकािा कोष सचिालिका प्रार्िाि बझु्ि।ु 
 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 स्थानिय तहको नर्त्तीय व्यार्स्थापि र सार्वजनिक नर्त्तीय व्यार्स्थापि, 

 स्थािीय तहले प्राप्त गिे राजस्र् तथा ग्ैर  राजस्र्का श्रोत , 

 नर्त्तीय हस्तान्तरण प्रकृया, 

 स्थािीय सरकार सचिालि ऐि र नर्त्त व्यार्स्थापि ऐििा भएका प्रार्िािहरु 
 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ स्थािीय तहलाई नर्त्तीय हस्तान्तरणका 

श्रोतहरु के के हुि भनि सहभागीहरुको ध्यािाकषवण 

गिवका लागी brainstorming गिव लगाउिे। 

५ िटेाकार्व 
सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप २ सार्वजनिक नर्नत्तय व्यार्स्थापि को 

पररिय र उद्यशे बारे व्याख्या गिे। 
१५ 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ३ राजस्र् अििुि र पनहिाि सम्र्न्ििा 

स्थािीय तहले कसरी काि गछव भन्िे नर्षयिा नटि र्कव  

गिे। 

 स्थािीय तहिा हुिे राजस्र् अिुिाि सनिनत को 
िोर्ल बिाउिे र अििुाि गिे र िाईन्यटु तयार 

पारी कायवपानलकािा नसफारीस गिे सम्िको 

नक्रयाकलाप सचिालि गिे। 

 प्रस्तनुतकरण गिव लगाउिे।  

२० 

नटि बिाई 

नक्रयाकलाप 

सचिालि गिे। 

५/५ जिाको सिहु बिाई 

राजस्र् अििुाि 

सनिनतको िोर्लिा 

राजस्र् अििुाि गिे 

नक्रयाकलाप ४ नक्रयाकलाप ३ बाट प्राप्त उ्कृष्ट 

र्ाटालाई प्रभार्कारी रुपिा संकलि गिव अर्लम्र्ि 

गिुवपिे रणिीनतक योजिा बारे छलफल गराउिे। 

राजश्व व्यार्स्थापििा आनथवक प्रशासिको के कस्तो 

नजम्िरे्ारी हुन्छ छलफल गिे। 

१० 

 

kfj/ KjffO6df 

b]vfpg] 

dN6Ld]l8of 

;xhstf{n] klxnf g} 

r]s u/L sfuhft 
tof/ u/L /fVg] 

नक्रयाकलाप ५ स्थािीय तहिा प्रयोगिा रहकेा खाताहरु 

 राजस्र् खाताहरु र नर्भाज्य कोष खाता बारे 
सािान्य जािकारी। 

 कुि खातािा के कस्ता रकि जम्िा गिे सरकारी 
कारोर्ार नििनेशकािा उल्लेनखत प्रार्िािबारे 

जािकारी गराउिे। 

१० 
d]6fsf8{ / rf6{ 

k]k/ / dfs{/ 

;xhstf{n] klxnf g} 

d]6fsf8{x? qmd;+u 

tof/ u/L /fVg] 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

याकलाप ६ स्थािीय सनचित कोष व्यार्स्थापि 

प्रणालीिा राजस्र् अनभलेखि र प्रनतर्िेििा भएका 

िलुभतु प्रार्िाि लगायत प्रणाली र्ारेिा जािकारी 

गराउिे। 

२० 

नसस्टि लगईि 

गरीएका 

व्यार्स्था र्ारे 

सािान्य 

जािकारी नििे 

 

नक्रयाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 संनर्िाििा स्थािीय तहको एकल अनिकारको 
के्षत्रिा कुि कुि राजस्र्का श्रोतहरु पिवछि ्। 

 राजस्र् संकेतलाई कसरी र्नगवकरण गररएको छ । 

 राजस्र् व्यार्स्थापििा आनथवक प्रशासिको के 
कस्तो भनुिका रहन्छ । 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

१०  

;xhstf{n] klxnf g} 

k|Zgx? d]6fsf8{df 
tof/ u/L /fVg] 
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सत्र योजिा 

मोडुलः  सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः ९ 

           समयः ९० नि. 

सत्र विषयः स्थािीय सनचित कोष व्यार्स्थापि प्रणालीिा राजस्र् तथा अििुाि र ऋण अििुािः व्यर्हाररक अभ्यास  

साधारण उदे्दश्यः  

 सनचित कोष व्यार्स्थापि प्रणालीिा राजस्र्का नर्नभन्ि श्रोतहरुलाई प्राईिरी र सेकेन्र्री श्रोत पनहिाि गरर सोनह 
अिसुार प्रनर्नष्ट गिव र प्रनतर्िेि सिेत हिेव सक्िे हुिेछि्। 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 स्थािीय तहका राजस्र्का श्रोत पनहिाि गिुव। 

 आन्तररक श्रोतका के्षत्र बारे राजस्र् परािशव सनिनतिा भनुिका बारे जािकारर प्राप्त गिुव, 

 स्थािीय तहिा बजटे तजुविाका िरणिा परु्व तयारीिा श्रोतलाई र्ारे ज्ञाि हााँनसल गिुव। 

 पााँि तहको बजनेटङ् र्ारे ज्ञाि हुि।ु 

 प्रणालीिा राजस्र् अिुिाि प्रनर्ष्टी गिाव अपिाउिपुिे प्रकृयाको व्यार्हाररक ज्ञाि हााँनसल गिुव। 
 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 स्थािीय तहलाई प्राप्त हुिे राजश्वका श्रोतहरु र के्षत्रहरु । 

 सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणालीिा प्रशासनिक खिव र नर्कास खिवका लानग श्रोतहरुको प्राथनिनककरण को 

सर्ाल। 

 ससतव अििुाि प्रनर्नष्ट गिाव अपिाउिपुिे कायवनर्नि। 

 अििुानित राजस्र्हरुको िििुा प्रत्र र प्रनर्नष्टको लानग यजुर िाि र पासर्र्व। 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ स्थािीय तहलाई के कस्ता राजस्र्का 

श्रोतगत रकिहरु प्राप्त हुन्छि ् सहभागीहरुको 

ध्यािाकषवण गिवका लागी brainstorming गिव 

लगाउिे। 

५ िटेाकार्व 
सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप २ स्थािीय तहले प्राप्त गिे नर्नर्ि 

राजस्र्का श्रोतहरुका र्ारेिा जािकारी गराउिे। 
१० 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ३ राजस्र् अििुािको िििुा पत्र र सतु्र 

यजुर प्र्येक सहभानगहरुलाई नर्तरण गिे र पढ्ि 

लगाउिे। 

५ 

एक एक कनप 

उपलब्ि 

गराउिे।नपनपनट 

बाट िखेाउिे। 

तयार गररराख्िे। 

नक्रयाकलाप ४ सहजकताव र्ाट सािान्य नब्रनफङ गरी 

प्रणाली लगईि गरेर सबै सहभागी हरु लाई एक िििुा 

अििुानित राजस्र् रकि प्रनर्ष्ट गरर िखेाउिे। 

१० 

 

सहजकतावले 

आफ्िो यजुरबाट 

सिते लगईि गरर 

िखेाउिे। 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पािे 

नक्रयाकलाप ५ सहभानग हरुलाई बााँनक अििुानित 

राजस्र् प्रनर्नष्ट गिव लगाउिे । सहजकतावले सबै 

सहभानगहरुलाई सहनजकरण गिे। 

५० 

सहजकतावले 

प्र्येक 

सहभानगहरुलाई 

उ्प्रेरीत गिे 

 

नक्रयाकलाप ६ अिुिानित राजस्र् प्रनर्नष्ट गिाव हुिे 

कनठिाई र सिस्या र्ारे सहभानगबाट भन्ि लगाउिे। के 

कनत सहज असहज भयो िारणा बझु्िे। प्रनर्नष्ट गरेका 

आिारिा नर्नभन्ि प्रनतर्िेि हिेे छलफल गिे। 

५ 
फेस टु फेस 

छलफल गिे 

िटेाकार्विा बिुा नटपोट 

गिव लगाउिे। 

नक्रयाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 नक्रयाकलाप ६ बाट नलएको िारणा बिुागत 
रुपिा बिाउिे र सबैसाँग छलफल गरर उल्लेनखत 

सोनिएका नजज्ञासाहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव 

लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

५ 

सहभानगबाट प्राप्त 

नजज्ञासा 

सिािाि गिे। 

सहजकताव बाट केनह 

प्ररि तयार गरर सध्िे। 
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सत्र योजिा 

मोडुलः  सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः १० 

           सियः ९० नि. 

सत्र विषयः  स्थािीय सनचित कोष व्यार्स्थापि प्रणालीिा खिव अििुािः व्यर्हाररक अभ्यास  

साधारण उदे्दश्यः  

 सनचित कोष व्यार्स्थापि प्रणालीिा योजिाहरुलाई के्षत्र उपके्षत्र िखु्य कायवक्रि िखु्य नक्रयाकलाप र योजिा अिसुार 
प्रनर्नष्ट गिव सक्िेछि ्साथै उि कायवक्रिहरु कुि खिव नशषवक अन्तगवत प्रिछि ्भन्िे यनकि गरर योजिाहरु प्रनर्नष्ट गरर 

प्रनतर्ेिि सिते हिेव सक्िे हुिेछि ्

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा  

 बजटे उपनशषवक बारेिा जािकारी प्राप्त गिुव। 

 योजिा तजुविा गिाव श्रोत पनहिाि गिुव, 

 स्थािीय तहिा बजटे तजुविाका िरणिा अपिाउिपुिे परु्व तयारी र्ारे ज्ञाि हााँनसल गिुव। 

 पााँि तहको बजनेटङ् र्ारे ज्ञाि हुि।ु 

 प्रणालीिा कायवक्रि प्रनर्ष्टी गिाव अपिाउिपुिे प्रकृयाको व्यार्हाररक ज्ञाि हााँनसल गिुव। 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 स्थािीय तहलाई प्राप्त हुिे राजश्वका श्रोतहरु र के्षत्रहरु । 

 सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणालीिा प्रशासनिक खिव र नर्कास खिवका लानग श्रोतहरुको प्राथनिनककरण को 

सर्ाल। 

 ससतव अििुाि र्ााँर्फााँर् गिाव अपिाउिपुिे कायवनर्नि। 

 योजिाहरुको िििुा प्रत्र र प्रनर्नष्टको लानग यजुर िाि र पासर्र्व। 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ स्थािीय तहिा योजिा छिोटका 

िरणहरु िा के के पछवि ्सहभागीहरुको ध्यािाकषवण 

गिवका लागी brainstorming गिव लगाउिे 

५ िटेाकार्व 
सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप २ व्यर्नस्थत योजिा छिोटका लानग 

आनथवक प्रशासिबाट प्रर्ाह गिुवपिे सिुिा बारे छलफल 

गि े

५ 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ३ योजिाको िििुा पत्र र सतु्र यजुर प्र्येक 

सहभानगहरुलाई नर्तरण गिे र पढ्ि लगाउिे 
५ 

एक एक कनप 

उपलब्ि 

गराउिे।नपनपनट 

बाट िखेाउिे 

तयार गररराख्िे 

नक्रयाकलाप ४ सहजकताव र्ाट सािन्य नब्रनफङ गरी 

प्रणाली लगईि गरेर सबै सहभागी हरु लाई एक िििुा 

योजि प्रनर्ष्ट गरर िखेाउिे 

१० 

 

सहजकतावले 

आफ्िो यजुरबाट 

सिते लगईि गरर 

िखेाउिे 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पािे 

नक्रयाकलाप ५ सहभानग हरुलाई बााँनक योजिा प्रनर्नष्ट 

गिव लगाउिे । सहजकतावले सबै सहभानगहरुलाई 

सहनजकरण गिे 

५० 

सहजकतावले 

प्र्येक 

सहभानगहरुलाई 

उ्प्रेरीत गिे 

 

नक्रयाकलाप ६ कायवक्रि प्रनर्नष्ट गिाव हुिे कनठिाई र 

सिस्या र्ारे सहभानगबाट भन्ि लगाउिे। के कनत सहज 

असहज भयो िारणा बुझ्िे 

५ 
फेस टु फेस 

छलफल गिे 

िटेाकार्विा बिुा नटपोट 

गिव लगाउिे 

नक्रयाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 नक्रयाकलाप ६ बाट नलएको िारणा बिुागत 
रुपिा बिाउिे र सबैसाँग छलफल गरर उल्लेनखत 

सोनिएका नजज्ञासाहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव 

लगाउिे 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे 

५ 

सहभानगबाट प्राप्त 

नजज्ञासा 

सिािाि गिे 

सहजकताव बाट केनह 

प्ररि तयार गरर सध्िे 
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सत्र योजना 

मोडुलः सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः ११ 

                         समयः ९० नि. 

सत्र विषयः  स्थािीय सनचित कोष व्यार्स्थापििा बजटे कायावन्र्य खिव, अनख्तयारी प्रिाि, निकासा र खिव सम्बन्िी 

व्यार्हाररक अभ्यास  

साधारण उदे्दश्यः  

 स्थािीय तहको नर्त्तीय व्यार्स्थापि प्रभार्कारी र्िाउि अख्तयारी प्रिाि गिुवपिे काििुी व्यार्र्स्था निकासा र खिव 
प्रकृयाको व्यार्हारीक ज्ञाि प्राप्त गिव सक्िेछि ्। 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 खिवगिे अनख्तयारीको नर्षय र िह्र् बारे जािकारी प्राप्त गिुव 

 खिव खातािा निकासा र खिव गिाव ध्याि नििपुिे नर्षयर्स्तकुो पनहिाि गिुव 

 केनह व्यार्हारीक सिस्या र सिािािबारे व्यार्हाररक रुपिा प्रणाली प्रयोग बारे ज्ञाि प्राप्त गिुव 
 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 स्थािीय सरकार सचिालि ऐि िा भएका प्रार्िािहरु । 

 निकासा र खिव गिे कायवनर्नि। आनथवक कायवनर्िी  तथा नर्नत्तय उत्तरिानय्र् ऐििा भएका प्रार्िाि , 

 सतु्र प्रयोगकताव पनुस्तका, 

 Training user  प्रयोग गरर व्यार्हाररक अभ्यास गिे। 

      

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ स्थािीय तहिा योजिा छिोटका 

िरणहरु िा के के पछवि ्सहभागीहरुको ध्यािाकषवण 

गिवका लागी brainstorming गिव लगाउिे। 

५ िटेाकार्व 
सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप २ व्यर्नस्थत योजिा छिोटका लानग 

आनथवक प्रशासिबाट प्रर्ाह गिुवपिे सिुिा बारे छलफल 

गिे। 

५ 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ३ योजिाको िििुा पत्र र सतु्र यजुर प्र्येक 

सहभानगहरुलाई नर्तरण गिे र पढ्ि लगाउिे। 
५ 

एक एक कनप 

उपलब्ि 

गराउिे।नपनपनट 

बाट िखेाउिे। 

तयार गररराख्िे। 

नक्रयाकलाप ४ सहजकताव र्ाट सािन्य नब्रनफङ गरी 

प्रणाली लगईि गरेर सबै सहभागी हरु लाई एक िििुा 

योजि प्रनर्ष्ट गरर िखेाउिे। 

१० 

 

सहजकतावले 

आफ्िो यजुरबाट 

सिते लगईि गरर 

िखेाउिे। 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पािे 

नक्रयाकलाप ५ सहभानग हरुलाई बााँनक योजिा प्रनर्नष्ट 

गिव लगाउिे । सहजकतावले सबै सहभानगहरुलाई 

सहनजकरण गिे 

५५ 

सहजकतावले 

प्र्येक 

सहभानगहरुलाई 

उ्प्रेरीत गिे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप ६ कायवक्रि प्रनर्नष्ट गिाव हुिे कनठिाई र 

सिस्या र्ारे सहभानगबाट भन्ि लगाउिे। के कनत सहज 

असहज भयो िारणा बुझ्िे। 

५ 
फेस टु फेस 

छलफल गिे 

िटेाकार्विा बिुा नटपोट 

गिव लगाउिे। 

नक्रयाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 नक्रयाकलाप ६ बाट नलएको िारणा बिुागत 
रुपिा बिाउिे र सबैसाँग छलफल गरर उल्लेनखत 

सोनिएका नजज्ञासाहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव 

लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

५ 

सहभानगबाट प्राप्त 

नजज्ञासा 

सिािाि गिे। 

सहजकताव बाट केनह 

प्ररि तयार गरर सध्िे। 
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सत्र योजना 

मोडुलः सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः१२ 

           समयः ९० नि. 

सत्र विषयः   स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापििा िरौटी तथा कायवसचिालि सम्बन्िी व्यर्हाररक  अभ्यास   

साधारण उदे्दश्यः  

 िरौटी तथा कायवसचिालि कोषिा हुिे कारोर्ारहरु व्यर्हाररक  अभ्यास िाफव त उि कारोर्ारलाई कायवसचिाल 
स्तरिा काि गिव सक्िे क्षिता नर्कास हुिेछ । 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 िरौटी प्रानप्त, नफताव र सिरस्याहा बारेिा सिान्य जािकारी प्राप्त गिुव 

 कायवसचिालि कोषिा आय प्रके्षपण व्यय अििुाि र खिव गिे कायवनर्निबारेिा पनहिाि गिुव 

 सतु्रिा प्रयोगा्िक रुपिा िरौटी  तथा कायवसचिालि कोषको िा गररिे कारोर्ारहरुलाई स्पष्ट बिाई प्रणाली 
सचिालि सीप नर्कास गिुव 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 िरौटीिा प्रणाली व्यर्स्थापि 

 कायवसचिालि कोषिा आिारभतु सेटअप र बजनेटङ तथा लेखाङ्कि 

 िरौटी  तथा कायवसचिालि कोषबाट गररिे कारोर्ारहरुलाई प्रणालीबाट सचिालि  

 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ िरौटी कट्टा गिुवको उद्दशे्य  के के होलाि ् 

भिी सहभागीहरुको ध्यािाकषवण गिवका लागी 

brainstorming गिव लगाउिे। 

५ िटेाकार्व 
सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप २ िरौटीको सािान्य पररिय 

नििे।सार्वजनिक नर्नत्तय व्यार्स्थापि को पररिय र 

उद्येश बारे व्याख्या गिे। 

५ 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ३ सतू्रिा कायवसचिालि कोषको पररिय र 

उद्दशे्यर्ारेिा ििाव गिे।  
१० 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप ४ व्यर्हाररक  अभ्यासका लानग अभ्यास 

पनुस्तका नर्तरण गिे सतु्र लगईि गरर प्रनशक्षकबाट 

अभ्यास गरर िखेाउिे र सहभानगहरुलाई गिव लगाउिे। 

६५ 

 

अभ्यास पनुस्तका 

नर्तरण 

प्रणाली लगईि गरी 

िखेाउिे 

नक्रयाकलाप ५ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 िरौटी नफताव कस्तो अर्स्थािा गररन्छ भन्ि 
लगाउिे। 

 कायवसचिालि कोष अन्तगवत के कस्ता कोष 
हरुको लेखाङकि गररन्छ। 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

५  

;xhstf{n] klxnf g} 

k|Zgx? 

d]6fsf8{dftof/ u/L 

/fVg] 
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सत्र योजना 

मोडुलः सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः १३ 

           समयः ९० नि. 

सत्र विषयः   स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि SUTRA िा प्राकृनतक प्रकोप व्यर्स्थापि कोष, नर्नर्ि कोष तथा 

अिगुिि सम्बन्िी व्यर्स्था : व्यर्हाररक अभ्यास 

  साधारण उदे्दश्यः  

 प्राकृनतक प्रकोष व्यर्स्थापि कोष, नर्नर्ि कोषअन्तगवत हुिे कारोर्ारहरु व्यर्हाररक अभ्यास िाफव त उि 
कारोर्ारलाई कायवसचिाल स्तरिा काि गिव सक्िे क्षिता नर्कास हुिेछ  साथै प्रनतर्ेिि हिेव र प्राप्त गिव सक्िेछि् । 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 प्राकृनतक प्रकोष व्यर्स्थापि कोष, नर्नर्ि कोषिा ियााँ कोषको स्थापिा तथा ियााँ कायवक्रि बिाउिे तररका र 
बैंक सेटअप गिव सक्ि ु

 प्राकृनतक प्रकोष व्यर्स्थापि कोष, नर्नर्ि कोषिा आय प्रके्षपण व्यय अििुाि र खिव गिे कायवनर्निबारेिा 
पनहिाि गिुव 

 सतु्रिा प्रयोगा्िक रुपिा प्राकृनतक प्रकोष व्यर्स्थापि कोष, नर्नर्ि कोषिा गररिे कारोर्ारहरुलाई स्पष्ट बिाई 
प्रणाली सचिालि सीप नर्कास गिुव 

 प्राकृनतक प्रकोष व्यर्स्थापि कोष, नर्नर्ि कोषिा लेखाङकि गिव र प्रनतर्िेि हिेव सक्ि ु
 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरु 

 प्रकोष व्यर्स्थापि कोष, 

 नर्नर्ि कोषको सचिालि, 

 कायवसचिालि कोषिा आिारभतु सेटअप र बजनेटङ तथा लेखाङ्कि , 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ स्थािीय तहिा प्राकृनतक प्रकोष 

व्यर्स्थापि कोष, नर्नर्ि कोषिा के कस्ता कारोर्ारहरु 

गररन्छि ्सहभागीहरुको ध्यािाकषवण गिवका लागी 

brainstorming गिव लगाउिे। 

५ िटेाकार्व 
सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप २ प्राकृनतक प्रकोष व्यर्स्थापि कोष, 

नर्नर्ि कोषको सािान्य पररिय  र उद्दशे्य तथा 

नर्नियोजिबाट कायवसचिालिको कारोर्ार अलग 

गररिकुो उद्दशे्य सिेत प्रष्ट पािे। 

५ 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ३ व्यर्हाररक अभ्यासका लानग सबैलाई 

सतु्र लगईि गिव लगाउिे । प्रनशक्षकबाट प्राकृनतक प्रकोष 

व्यर्स्थापि कोष, नर्नर्ि कोषको व्याख्या गिे ।  

१० 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ४ व्यर्हाररक अभ्यासका लानग अभ्यास 

पनुस्तका नर्तरण गिे सतु्र लगईि गरर प्रनशक्षकबाट 

अभ्यास गरर िखेाउिे र सहभानगहरुलाई गिव लगाउिे। 

६५ 

 

अभ्यास पनुस्तका 

नर्तरण 

प्रणाली लगईि गरी 

िखेाउिे 

नक्रयाकलाप ५ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 प्राकृनतक प्रकोष व्यर्स्थापि कोष, नर्नर्ि 
कोषिा कारोर्ार कुि  अर्स्थािा गररन्छ भन्ि 

लगाउिे। 

 प्राकृनतक प्रकोष व्यर्स्थापि कोष, नर्नर्ि 
कोषअन्तगवत के कस्ता कोष हरुको लेखाङकि 

गररन्छ। 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

५  

;xhstf{n] klxnf g} 

k|Zgx? d]6fsf8{df 

tof/ u/L /fVg] 
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सत्र योजना 

मोडुलः सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः १४ 

           समयः९० नि. 

सत्र विषयः स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि SUTRA िा प्रनतर्िेि स्थािीय स्तर, प्रिशेस्तर र केन्रीयस्तर प्रनतर्िेि 

: व्यर्हाररक अभ्यास 

  साधारण उदे्दश्यः  

 सतू्र प्रणालीिा व्यर्स्था गररएका प्रनतर्िेिहरु अध्ययि गिव आर्श्यकता अिसुार प्रनतर्िेिहरु सम्र्द्द निकायहरुिा 
उपलब्ि गराउि सक्िेछि् । 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 बजटे, आम्िािी र खिवका प्रनतर्िेिहरु अध्ययि गिव सक्िु 

 प्रनतर्िेिहरु आयस्यकता अिुसार र्ाउिलोर् गिुव 

 सतु्रिा के कस्ता प्रनतर्िेिहरुको व्यर्स्था गररएको छ अध्ययि गिव सक्िे हुि ु
 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 बजटे सम्बन्िी प्रनतर्िेिहरु 

 राजस्र् र आय सम्बन्िी प्रनतर्िेिहरु 

 लेखाङ्कि र खिव सम्बन्िी प्रनतर्िेिहरु 

 ि.ले.प प्रनतर्िेि र आयश्यक थप प्रनतर्िेिहरु 

 कायवसचिालि कोष र िरौटीका प्रनतर्िेिहरु 

 बैंक नहसार् निलाि र नर्द्यनुतय कोष हस्तान्तरण सम्र्न्िी प्रनतर्िेहरु 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ सतु्र प्रणानलिा व्यर्स्था गररएका 

प्रनतर्िेि र नर्नत्तय प्रनतर्िेिहरुको िह्र् बारेिा 

व्याख्या पररिय नििे। 

१० िटेाकार्व 
सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप २ बजटेिा भएका प्रनतर्िेिहरुको  पररिय  

र ब्याख्या गिे । 
१० 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ३ राजस्र् नर्भाज्य कोष र सनचित कोषिा 

भएका प्रनतर्िेिहरु बारेिा सािान्य प्रनशक्षण नििे।  
१० 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ४ व्यर्हाररक अभ्यासका लानग अभ्यास 

पनुस्तका नर्तरण गिे सतु्र लगईि गरर प्रनशक्षकबाट 

प्रनतर्िेिहरु िखेाउिे र सहभानगहरुलाई सिते हिेे 

लगाउिे। प्रनशक्षकबाट क्रिश सम्बन्िीत प्रनतर्िेिहरुको 

व्याख्या गिे। 

६५ 

 

अभ्यास पनुस्तका 

नर्तरण 

प्रणाली लगईि गरी 

िखेाउिे 

नक्रयाकलाप ५ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 प्रनतर्िेिहरुको उद्दशे र िह्र् के होला भन्ि 
लगाउिे। 

 स्थािीय तहले कुि कुि निकायिा कनहले कनहले 
प्रनतर्िेि पेश गिुवपिे काििुी व्यर्स्था रहकेो छ। 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

५  

;xhstf{n] klxnf g} 

k|Zgx? 

d]6fsf8{dftof/ u/L 

/fVg] 
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सत्र योजना 

मोडुलः सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः १५ 

           समयः९० नि. 

सत्र विषयः  िपेाल सार्वजनिक लेखािाि NPSAS पररिय तथा NPSAS िा आिाररत प्रनतर्िेि  

  साधारण उदे्दश्यः  

 िेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखािािको नर्कासक्रि आर्स्यकता र िह्र् बारेिा जािकारी हााँनसल भई स्थािीय तहिा 
प्रयोगिा आएका NPSAS  अिसुारका प्रनतर्ेििहरु अध्ययि र नर्रलेशण गिे क्षिता नर्कास भएको हुिेछ। 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 सार्वजनिक के्षत्र लेखािाि अर्िारणागत ज्ञाि प्राप्त गिुव। 

 अन्तरानरिय सार्वजनिक के्षत्र लेखािाि अर्िारणागत ज्ञाि प्राप्त गिुव। 

 िेपाल सार्वजनिक के्षत्र लेखािाि सम्बन्ििा ज्ञाि प्राप्त गिुव। 

 अन्तरानरिय लेखािाि यसको नर्कास क्रि तथा िेपालले नििावण गिे लेखािाि नर्िको अन्तयवबारेिा थाहा 
पाउि।ु 

 िेपालले अर्लम्र्ि गररआएको लेखािाि र प्रनतर्िेि बारेिा सिान्य जािकारी प्राप्त गिुव। 

 िेपाल सार्वजनिक के्षत्र लेखािाि अिसुारको प्रनतर्िेि अध्ययि नर्शे्लशण गिे क्षिता नर्कास हुि।ु 
 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 सार्वजनिक क्षेत्र लेखािािको पररिय  

  अन्तरानरिय सार्वजनिक क्षेत्र लेखािािको पररिय  

  िेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखािािको पररिय ।  

  अन्तरानरिय लेखािाि यसको नर्कास क्रि तथा िेपालले नििावण गिे लेखािाि नर्िको अन्तरसम्बन्ि  

  िेपालले अर्लम्र्ि गररआएको लेखािाि र प्रनतर्िेि बारेिा  सिान्य जािकारी  

 िेपाल सार्वजनिक के्षत्र लेखािाि अिसुारको प्रनतर्िेि तयारीका लानग िििुाहरु  
 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ िेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखािािको 

सािान्य पररिय र िह्र् बारेिा जािकारी गराउिे। 
५ 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप २ िेपाल सार्वजनिकक्षेत्र लेखािाि र 

अन्तरानरिय सार्वजनिक क्षेत्र लेखािािको 

अर्िारणा्िक नर्कासको प्रस्तनुतकरण गिे। 

१५ 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ३ NPSAS िा गररएका प्रनतर्िेि 

सम्र्न्िी व्यर्स्थाहरु ।  
२० 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ४ स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि 

प्रणानलिा रहकेा प्रनतर्िेिहरु  र सनिक्षा्िक प्रस्ततुी। 

१० 

 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ५ NPSAS प्रनतर्िेिहरुको िह्र् र 

आर्श्यकता बारेिा जािकारी गराउिे। 
!) 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

याकलाप ६ NPSAS प्रनतर्िेि तयारीका लानग सिहु 

कायव गराउिे । 
२) 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 NAS / IPSAS को परुा रुप के हो । 

 SUTRA िा NPSAS प्रनतर्िेििा कनत 

अिसुिूी रहकेा छि ्र नत के के हुि। 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

१० 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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सत्र योजना 

मोडुलः सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः १६ 

           समयः ९० नि. 

सत्र विषयः  स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली SUTRA िा िेपाल सार्वजनिक लेखािाि NPSAS िा 

आिाररत प्रनतर्िेिः व्यर्हाररक अभ्यास 

  साधारण उदे्दश्यः  

 स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली SUTRA िा तयार हुिे िेपाल सार्वजनिक लेखािाि NPSAS 

अिसुारका प्रनतर्िेिहरु तयार, अध्ययि र नर्रलेशण गिे क्षिता नर्कास भएको हुिेछ । 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली SUTRA िा िेपाल सार्वजनिक लेखािाि NPSAS अिसुारका 

प्रनतर्िेिको पररिय प्राप्त गिुव 

 स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली SUTRA िा िेपाल सार्वजनिक लेखािाि NPSAS अिसुारका 

प्रनतर्िेि सिार्शे गररिे लेखा िीनत तयार गिवसक्िे क्षिता नर्कास हुि ु 

 स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली SUTRA िा िेपाल सार्वजनिक लेखािाि NPSAS अिसुारका 

प्रनतर्िेि सिार्शे गररिे Face भागिा सिार्शे रहिे नर्षयर्स्त ुतयार गिवसक्िे क्षिता नर्कास हुि ु 

 स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली SUTRA िा िेपाल सार्वजनिक लेखािाि NPSAS अिसुारका 

प्रनतर्िेि सिार्शे गररिे Below the Item भागिा सिार्शे रहिे नर्षयर्स्त ुतयार गिवसक्िे क्षिता नर्कास हुि ु 

 स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली SUTRA िा िेपाल सार्वजनिक लेखािाि NPSAS अिसुारका 

प्रनतर्िेि सिार्शे गररिे अन्य नर्षयर्स्त ुप्रणालीिा सिार्ेश रहिे नर्षयर्स्त ुतयार गिवसक्िे क्षिता नर्कास हुि ु 

 िेपाल सार्वजनिक के्षत्र लेखािाि अिसुारको प्रनतर्िेि अध्ययि नर्शे्लशण गिे क्षिता नर्कास हुि ु
 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 SUTRA िा िेपाल सार्वजनिक लेखािाि NPSAS अिसुारका प्रनतर्िेि (िहालेखा परीक्षक फारि ि.ं 

२०७२) को पररिय  

 SUTRA िा िेपाल सार्वजनिक लेखािाि NPSAS अिसुारका प्रनतर्िेि सिार्शे गररिे लेखा िीनत  

 SUTRA िा िेपाल सार्वजनिक लेखािाि NPSAS अिसुारका प्रनतर्िेि सिार्शे गररिे Face भागिा 

सिार्शे रहिे नर्षयर्स्त ु 

 SUTRA िा िेपाल सार्वजनिक लेखािाि NPSAS अिसुारका प्रनतर्िेि सिार्शे गररिे Below the Item 

भागिा सिार्ेश रहिे नर्षयर्स्त ु 

 SUTRA िा िेपाल सार्वजनिक लेखािाि NPSAS अिसुारका प्रनतर्िेि सिार्शे गररिे अन्य नर्षयर्स्त ु

प्रणालीिा सिार्शे रहिे नर्षयर्स्त ु 

 िेपाल सार्वजनिक के्षत्र लेखािाि अिसुारको प्रनतर्िेि तयार, अध्ययि तथा  नर्शे्लषण तररका । 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि 

प्रणाली SUTRA िा िेपाल सार्वजनिक लेखािाि 

NPSAS अिसुारका प्रनतर्िेिको बारेिा जािकारी 

गराउिे। 

५ 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप २ SUTRA िा िेपाल सार्वजनिक 

लेखािाि NPSAS अिसुारका प्रनतर्िेि सिार्शे गररिे 

लेखा िीनत प्रणालीिा सिार्शे गिव सिहु कायव गराउिे । 

२५ 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ३ SUTRA िा िेपाल सार्वजनिक 

लेखािाि NPSAS अिसुारका प्रनतर्िेि सिार्शे गररिे 

Below the Item प्रणालीिा सिार्शे गिव सिहु कायव 

गराउिे । 

१० 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावल ेपनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ४ SUTRA िा िेपाल सार्वजनिक 

लेखािाि NPSAS अिसुारका प्रनतर्िेि सिार्शे गररिे 

अन्य नर्षयर्स्तहुरु प्रणालीिा सिार्शे गिव सिहु कायव 

गराउिे । 

१० 

 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ५ िेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखािाि 

अिसुारको प्रनतर्िेि तयार गरी सो प्रनतर्िेिहरु अन्य 

प्रनतबेििसाँग नभर्ािको  अध्ययि गिव लगाउिे सिहु 

कायव गराउिे ।। 

१० 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ६ िेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखािाि 

अिसुारको प्रनतर्िेि तयार गरी सो प्रनतर्िेिहरु अन्य 

प्रनतबेििसाँग नभर्ािको  नर्शे्लषण गिव सिहु कायव गराउिे 

। 

२० 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 NAS / IPSAS को परुा रुप के हो । 

 SUTRA िा NPSAS प्रनतर्िेििा कनत 

अिसुिूी रहकेा छि ्र नत के के हुि। 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

१० 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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सत्र योजना 

मोडुलः सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः १७ 

           समयः९० नि. 

सत्र विषयः  अन्तरसरकारी अनख्तयारी र कम्प्यटुरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) 

साधारण उदे्दश्यः  

 अन्तर सरकारी अनख्तयारी सम्र्न्िी कायव र कम्प्यटुरकृत सरकारी लेखाका िलुभतु प्रार्िािहरु बारेिा जािकारी 
प्राप्त भएको हुिेछ । 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 अन्तरसरकारी अनख्तयारी सम्र्न्ििा िेपाल सरकारबाट हुिे खिव प्रकृयाका सम्र्न्ििा ज्ञाि प्राप्त गिुव 

 भिुािी आिशे र भिुािी आिेशका नर्नर्ि पक्षहरुबारेिा जािकारी पाउि ु

 कम्प्यटुरकृत सरकारी लेखा प्रणालीको उद्देश र नर्नभन्ि िोर््यलुहरु बारेिा जािकारी प्राप्त गिुव 

 प्रणाली प्रयोगकतावहरुको भनुिका बारेिा जािकारी प्राप्त गिुव 
 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 CGAS को पररिय  

 CGAS का प्रयोगकतावहरु 

 प्रयोगकतावको भनुिका  

 System Login  

 System को पररिय 

 अन्तरसरकारी अनख्तयारी सम्र्न्ििा िेपाल सरकारबाट हुिे खिव प्रकृया । 

 भिुािी आिशे र भिुािी आिेशका नर्नर्ि पक्षहरु  । 

 कम्प्यटुरकृत सरकारी लेखा प्रणालीका नर्नभन्ि िोर््युलहरु । 

 प्रणाली प्रयोगकतावहरुको भनुिका । 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ अन्तर सरकारी अनख्तयारी पररिय र 

िह्र् बारेिा जािकारी गराउिे। 
५ 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप २ भिुािी आिशे र यसका नर्नर्ि 

पक्षहरुको बारेिा प्रस्तनुतकरण गिे। 
१५ 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ३ CGAS  को पररिय, प्रयोगकताव र 

प्रयोगकतवको भनुिकाका सम्र्न्ििा जािकारी गराउिे ।  
२० 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ४ CGAS  लगईि गिव र नसकाउिे 

प्रयोगकताव र प्रयोगकतवको भनुिकाका सम्र्न्ििा 

जािकारी गराउिे । 

१० 

 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ५ CGAS  िा प्रणाली व्यर्स्थापि र 

अनभलेख प्रनर्नष्ट सम्र्न्ििा जािकारी गराउिे । 
!) 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ६ CGAS  िा कायवसचिालि कोष र 

िरौटीका साथै प्रनतर्िेिहरुको सिान्य पररिय गराउिे । 
२) 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 CGAS को परुा रुप के हो । 

 CGAS कुि कुि कायावलयहरु प्रयोगकतावको 

रुपिा रहकेा हुन्छि।् 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

१० 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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सत्र योजना 

मोडुलः सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः १८ 

           समयः ९० नि. 

सत्र विषयः  कप्यटुरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) सचिालि खिव, िगि प्रक्षेपि, प्रनतबद्धता अनभलेख र 

िरौटीको कारोबार : व्यर्हाररक अभ्यास 

साधारण उदे्दश्यः  

 कप्यटुरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) सचिालि खिव, िगि प्रक्षेपि, प्रनतबद्धता अनभलेख िरौटीका 

कारोबार गिवसक्िे क्षिता नर्कास भएको हुिेछि ्। 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरुले यस सत्रको अन््यिा 

 लगईि गरी आिारभतु सेटअप गिव सक्िे हुि ु 

 किविारी अनभलेख प्रनर्ष्टी गिव सक्िे हुि ु 

 भिुािी नकताब अनभलेख प्रनर्ष्टी गिव सक्िे हुिु  

 बहुश्रोत भिुािी नकताब अनभलेख प्रनर्ष्टी गिव सक्िे हुिु  

 खिव, नर्नर्ि तथा िरौटीको गोश्वारा भौिर नििावण गिव सक्िे हुि ु 

 खिव, नर्नर्ि तथा िरौटीको भिुािी आिशे नििाणव गिव सक्िे हुि ु 

 नर्नर्ि तथा िरौटीको आम्िािी आिशे नििाणव गिव सक्िे हुि ु 

 िगि प्रक्षेपि प्रनर्ष्टी गिव सक्िे हुि ु 

 प्रनतबद्धता अनभलेख प्रनर्ष्टी गिव सक्िे हुि ु 

 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 आिारभतु सेटअप  

 किविारी अनभलेख प्रनर्ष्टी 

 भिुािी नकताब अनभलेख प्रनर्ष्टी 

 बहुश्रोत भिुािी नकताब अनभलेख प्रनर्ष्टी 

 खिव, नर्नर्ि तथा िरौटीको गोश्वारा भौिर नििावण 

 खिव, नर्नर्ि तथा िरौटीको भिुािी आिशे नििाणव 

 नर्नर्ि तथा िरौटीको आम्िािी आिशे नििाणव 

 PAN search गिे कायव 

 िगि प्रक्षेपि प्रनर्ष्टी 

 प्रनतबद्धता अनभलेख प्रनर्ष्टी 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ किविारी नर्र्रण प्रनर्नष्ट गिाव के के 

कुरािा ध्याि नििपुिे रहछे भिी सहभागीहरुको 

ध्यािाकषवण गिवका लागी brainstorming गिव 

लगाउिे। 

५ िटेाकार्व 
सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप २ अभ्यास पनुस्तका र यजुर आइनर् नर्तरण 

गरर लगईि गिव लगािउिे । 
५ 

अभ्यास 

पनुरतका/ 

Training 

User of 

CGAS 

सहजकताव प्रनशक्षानथव 

हरुलाई सहनजकरण गिे 

नक्रयाकलाप ३ प्रनशक्षक द्वारा क्रिस गि ैजािे र 

प्रनशक्षानथवहरुलाई गिव लगाउिे। 

 आिारभतु सेटअपका नर्नर्ि कायवहरु 

 िरौटी भिुािी पाउिेको नर्र्रण  

 िरौटी भिुािी नर्र्रण 

३० 

अभ्यास 

पनुरतका/ 

Training 

User of 

CGAS 

सहजकताव प्रनशक्षानथव 

हरुलाई सहनजकरण गिे 

नक्रयाकलाप ४ तपनशल उल्लेनखत कायवहरु गराउिे 

 कायवसचिालि कोषिा कायवक्रि प्रनर्ष्टी 

 आम्िािी भौिर तयार गिे 

 भिुानि आिशे बिाउिे। 

२० 

 

अभ्यास 

पनुरतका/ 

Training 

User of 

CGAS 

सहजकताव प्रनशक्षानथव 

हरुलाई सहनजकरण गिे 

नक्रयाकलाप ५ प्रनतर्िेिहरु 

 नर्नियोजि तफव का प्रनतर्िेिहरु  

 िरौटीका प्रनतर्िेि हरु 

 कायवसचिालि कोषका प्रनतर्ेििहरु। 

१० 

अभ्यास 

पनुरतका/ 

Training 

User of 

CGAS 

सहजकताव प्रनशक्षानथव 

हरुलाई सहनजकरण गिे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

याकलाप ६ अख्तयारी हिेे तथा EFT Status तथा 

िकासा आम्ििी भौिर तयारगिे लगायतका नर्षयहरु 

बारेिा  सिते जािकारी गराउिे। 

१५ 

अभ्यास 

पनुरतका/ 

Training 

User of 

CGAS 

सहजकताव प्रनशक्षानथव 

हरुलाई सहनजकरण गिे 

नक्रयाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 सिाग्र सत्र पश्चात ्के कस्तो ज्ञाि प्राप्त भो र्ा थप 
नजज्ञासा सिते सोिी सम्र्ोिि पस्िात ्सेसि 

अन््य गिे। 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

५ 

अभ्यास 

पनुरतका/ 

Training 

User of 

CGAS 

सहजकताव प्रनशक्षानथव 

हरुलाई सहनजकरण गिे 
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सत्र योजना 

मोडुलः सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः १९ 

           समयः ९० नि. 

 

सत्र विषयः   कप्यटुरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) सचिालि खिव, िगि प्रक्षेपि, प्रनतबद्धता अनभलेख र 

िरौटीका प्रनतर्िेिहरु  : व्यर्हाररक अभ्यास 

साधारण उदे्दश्यः  

 CGAS प्रणाली लगईि गरी आिारभतु सेट अप र भिुािी आिेश तयार गिव सक्िे क्षिता नर्कास भएको हुिेछ । 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 खिवका मावसक, िावषिक ्था अन्य प्रव्िेदन ्यार गने व्यिहाररक ज्ञान प्राप्त गिुव 

 कायव सचिालि कोषका मावसक, िावषिक ्था अन्य प्रव्िेदन ्यार गने व्यिहाररक ज्ञान प्राप्त गिुव 

 िरौटीका मावसक, िावषिक ्था अन्य प्रव्िेदन ्यार गने व्यिहाररक ज्ञान प्राप्त गिुव 

 िगि प्रक्षेपि सम्बन्िी मावसक, िावषिक ्था अन्य प्रव्िेदन ्यार गने व्यिहाररक ज्ञान प्राप्त गिुव 

 प्रनतबद्धता अनभलेख सम्बन्िी मावसक, िावषिक ्था अन्य प्रव्िेदन ्यार गने व्यिहाररक ज्ञान प्राप्त गिुव  

 प्रनतर्िेिहरुको अध्ययि तथा नर्रलेषण गिव सक्िे हुि ु 
 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 खिवका मावसक, िावषिक ्था अन्य प्रव्िेदन  

 कायव सचिालि कोषका मावसक, िावषिक ्था अन्य प्रव्िेदन  

 िरौटीका मावसक, िावषिक ्था अन्य प्रव्िेदन  

 िगि प्रक्षेपि सम्बन्िी मावसक, िावषिक ्था अन्य प्रव्िेदन  

 प्रनतबद्धता अनभलेख सम्बन्िी मावसक, िावषिक ्था अन्य प्रव्िेदन  

 प्रनतर्िेिहरुको अध्ययि तथा नर्रलेषण 

 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ कम्प्यटुरीकृत लेखा भन्िाले के बझु्िहुुन्छ 

भनि सहभागीहरुको ध्यािाकषवण गिवका लागी 

brainstorming गिव लगाउिे। 

५ िटेाकार्व 
सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप २ अभ्यास पनुस्तका र यजुर आइनर् नर्तरण 

गरर लगईि गिव लगािउिे । 
५ 

अभ्यास 

पनुरतका/ 

Training 

User of 

CGAS 

सहजकताव प्रनशक्षानथव 

हरुलाई सहनजकरण गिे 

नक्रयाकलाप ३ प्रनशक्षक द्वारा क्रिस गि ैजािे र 

प्रनशक्षानथवहरुलाई गिव लगाउिे। 

 आिारभतु सेटअपका नर्नर्ि कायवहरु 

 भिुािी पाउिेको नर्र्रण  

 राजस्र् भिुािी नर्र्रण 

 खिव प्रनतर्द्दताको नर्र्रण लगायत। 

३० 

अभ्यास 

पनुरतका/ 

Training 

User of 

CGAS 

सहजकताव प्रनशक्षानथव 

हरुलाई सहनजकरण गिे 

नक्रयाकलाप ४ तपनशल उल्लेनखत कायवहरु गराउिे 

 किविारीको नर्र्रण प्रनर्ष्ट 

 तलनर् प्रनतर्िेि तयार गिे 

 भौिर तयार गरी भिुानि आिेश बिाउिे। 

२० 

 

अभ्यास 

पनुरतका/ 

Training 

User of 

CGAS 

सहजकताव प्रनशक्षानथव 

हरुलाई सहनजकरण गिे 

नक्रयाकलाप ५ अन्य भिुािीहरु 

 पेश्की नििे र फर्छ्यौट गिे  

 बहुश्रोत भिुािी/पेश्की 

 भिुानि आिशे बिाउिे र िर्िाउिे सिायोजि 
भौिरहरु। 

१० 

अभ्यास 

पनुरतका/ 

Training 

User of 

CGAS 

सहजकताव प्रनशक्षानथव 

हरुलाई सहनजकरण गिे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

याकलाप ६ सिायोजि भौिर र बिाउिे तरीका साथै 

सिायोजि भौिर बिाउिपुिे अर्स्था बारेिा सिते 

जािकारी गराउिे। 

१५ 

अभ्यास 

पनुरतका/ 

Training 

User of 

CGAS 

सहजकताव प्रनशक्षानथव 

हरुलाई सहनजकरण गिे 

नक्रयाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 सिाग्र सत्र पश्चात ्के कस्तो ज्ञाि प्राप्त भो र्ा थप 
नजज्ञासा सिते सोिी सम्र्ोिि पस्िात ्सेसि 

अन््य गिे। 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

५ 

अभ्यास 

पनुरतका/ 

Training 

User of 

CGAS 

सहजकताव प्रनशक्षानथव 

हरुलाई सहनजकरण गिे 
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सत्र योजना 

मोडुलः सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः २० 

           समयः ९० नि. 

सत्र विषयः प्रिशे सरकार र िपेाल सरकारको राजस्र् व्यर्स्थापि सिूिा प्रणाली (RMIS) : सैद्धानन्तक 

साधारण उदे्दश्यः  

 राजस्र् व्यर्स्थापि सिूिा प्रणालीका सम्र्न्ििा जािकारी प्राप्त गिुवको साथै िेपाल सरकार तथा प्रिेश सरकारले 
राजस्र्को लेखाङकि र प्रनतर्िेि  गिवसक्िे ज्ञाि प्राप्त गिव सक्िछि ्। 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 राजस्र् व्यर्स्थापि सिूिा प्रणालीका सम्र्न्ििा प्रस्ट हुि ु

 िेपाल सरकार र प्रिशे सरकारको राजस्र्को लेखाङ्कि र प्रनतर्िेिका सम्र्न्ििा रहकेा व्यर्स्थाहरुको ज्ञाि 
प्राप्त गिुव 

 प्रणानलका प्रयोगकताव र सरोकारर्ाला निकायहरुको र्ारेिा सैद्दानन्तक ज्ञाि प्राप्त गिुव 

 स्थािीय तहिा सिते राजस्र् संकलिका लानग प्रणालीगत सिुारका सम्र्न्ििा िारणा तयार गिुव 
 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 RMIS को पररिय, उद्दशे्य, आर्श्यकता 

 राजस्र्को लेखा 

 भौिरको म्याि,  संशोिि 

 प्रयोगकताव र कायवहरु 

 System Login  

 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ RMIS को सिान्य पररिय तथा 

नर्कासक्रि बारेिा जािकारी प्रिाि गिुव। 
१० पार्रपोईन्ट 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप २ RMIS को सिान्य उद्दशेहरु तथा 

आर्श्यकता बारेिा प्रष्ट पािुव। 
१५ 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप ३ RMIS िा भौिरको प्रयोग र भिे तररका 

बारेिा जािकारी प्राप्त गिुव। 
१० 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ४ राजस्र् भौिरहरुको म्याि र भौिर 

सच्याउि गिवपिे कायवहरुका सम्र्न्ििा आर्श्यक ज्ञाि 

प्रिाि गिुव। 

१० 

 

kfj/ 

KjffO6df 

b]vfpg] 

dN6Ld]l8of 

;xhstf{n] klxnf g} 

r]s u/L sfuhft 

tof/ u/L /fVg] 

नक्रयाकलाप ५ RMIS प्रयोगकतावहरुका बारेिा 

जािकारी प्रिाि गिुव। 
१० 

d]6fsf8{ / 

rf6{ k]k/ / 

dfs{/ 

;xhstf{n] klxnf g} 

d]6fsf8{x? qmd;+u 

tof/ u/L /fVg] 

नक्रयाकलाप ६ कोलेनिका यजुर बैंक यजुरहरु र 

सेर्ाग्रान्र  लगायतका सम्र्नन्ित कायावलयहरु बीि 

RMIS को अन्तरसम्र्न्ि बारेिा थप जािकारी र प्रस्ट 

पािुव। साथै स्थािीय तहहरुिा यस प्रकारको प्रणाली 

प्रयोगका सम्र्न्ििा आर्श्यक छलफल गिुव। 

२० 

नसस्टि लगईि 

गरीएका 

व्यार्स्था र्ारे 

सािान्य 

जािकारी नििे 

 

नक्रयाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 बैंकिा कनत प्रकारका प्रयोगकताव हुन्छि।् 

 RMIS सचिालििा िलेनिकाको के भनुिका 

रहिे पाउिभुयो । 

 राजस्र् व्यर्स्थापिलाई थप सिुार गि ै
सेर्ाग्राहीितै्री बिाउि के कस्तो सिुार गिुवपलाव । 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

१५  

;xhstf{n] klxnf g} 

k|Zgx? 

d]6fsf8{dftof/ u/L 

/fVg] 

 



62 
 

सत्र योजना 

मोडुलः सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः २१ 

           समयः९० नि. 

सत्र विषयः प्रिशे सरकार र िपेाल सरकारको राजस्र् व्यर्स्थापि सिूिा प्रणाली (RMIS) : व्यर्हारीक अभ्यास 

साधारण उदे्दश्यः  

 राजस्र् व्यर्स्थापि सिूिा प्रणालीका सम्र्न्ििा जािकारी प्राप्त गिुवको  यस प्रणाली प्रयोग गिव सक्िे हुिकुो साथै 
व्यनिगत रुपिा स्यािीय सरकारले प्रिेश सरकार र िेपाल सरकारको राजस्र् उठाउिा यस प्रणालीबाट  तयार गरी 

भिुािी गिवसक्िे लगायत व्यर्हारीक ज्ञाि प्राप्त गिव सक्िेछि ्। 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 राजस्र् व्यर्स्थापि सिूिा प्रणाली  Log In गिे सम्बन्ििा ज्ञाि प्राप्त गिुव  

 राजस्र् व्यर्स्थापि सिूिा प्रणालीिा  िेपाल सरकार र प्रिशे सरकारको राजस्र्को लेखाङ्कि गिे व्यर्हाररक  
ज्ञाि प्राप्त गिुव 

 राजस्र् व्यर्स्थापि सिूिा प्रणालीिा  िेपाल सरकार र प्रिशे सरकारको राजस्र्को  प्रनतर्िेि गिे व्यर्हाररक 
ज्ञाि प्राप्त गिुव 

 स्यािीय सरकारले प्रिशे सरकार र िेपाल सरकारको राजस्र् उठाउिा सोको व्यर्स्थाका लानग RMIS प्रणाली 

प्रयोग गिव सक्िे हुि ु

 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 प्रयोगकताव यजुर र पासर्र्व  व्यर्स्थापि 

 System Login 

 आम्िािी रनसि तयारी 

 बैंक भौिरलाइव सेर्ा नििा उि संकेत गिे कायव गिे 

 गोश्वरा भौिर नििावण  

 िानसक प्रनतर्िेिहरु नििावण 

 र्ानषवक प्रनतर्िेिहरु नििावण 

 अन्य प्रनतर्िेिहरु नििावण 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ RMIS भिेको के हो भिी 

सहभागीहरुबाट िारणा नलिे । 
५ पार्रपोईन्ट 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप २ RMIS यजुर र पासर्र्व नर्तरण गिे। 

 
५ 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ३ RMIS लगईि गिव नसकाउिे। ५ 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ४ पनहले िै तयार गररएका अभ्यास -

Case_ सािाग्रीहरु प्रनशक्षकबाट गराउि ैजािे। 

२० 

 

kfj/ 

KjffO6df 

b]vfpg] 

dN6Ld]l8of 

;xhstf{n] klxnf g} 

r]s u/L sfuhft 

tof/ u/L /fVg] 

नक्रयाकलाप ५ RMIS िा व्यनिगत ID बिाउि, 

आम्िािी रनसि, सेर्ा निएका भौिर जिाउिे र  राजस्र् 

भौिर तयार पािे सम्र्न्ििा नसकाउिे। 

३० 

kfj/ 

KjffO6df 

b]vfpg] 

dN6Ld]l8of / 

k|0ffnL sf[o 

u/fpg]  

;xhstf{n] klxnf g} 

r]s u/L sfuhft 

tof/ u/L /fVg] 

नक्रयाकलाप ६ RMIS िा िानसक, र्ानषवक तथा अन्य 

प्रनतर्िेि तयार पािव नसकाउिे। 
२० 

kfj/ 

KjffO6df 

b]vfpg] 

dN6Ld]l8of / 

k|0ffnL sf[o 

u/fpg]  

;xhstf{n] klxnf g} 

r]s u/L sfuhft 

tof/ u/L /fVg] 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 बैंकिा कनत प्रकारका प्रयोगकताव हुन्छि।् 

 RMIS सचिालििा िलेनिकाको के भनुिका 

रहिे पाउिभुयो । 

 राजस्र् व्यर्स्थापिलाई थप सिुार गि ै
सेर्ाग्राहीितै्री बिाउि के कस्तो सिुार गिुवपलाव । 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

५  

;xhstf{n] klxnf g} 

k|Zgx? 

d]6fsf8{dftof/ u/L 

/fVg] 
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सत्र योजना 

मोडुलः सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

          सत्रः  २२ 

          समयः ९० नि. 

सत्र विषयः नर्द्यतु्तीय कोष हस्तान्तरण (EFT) र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि (SuTRA) िा EFT व्यर्हाररक 

अभ्यास सिेत 

साधारण उदे्दश्यः  

 सतू्र प्रणालीिा िनैिक बैंक नहसार् नभर्ाि गरी खाता बन्िी गिवसक्िकुो साथै भिुािी कायविा नर्द्यनुतय कोष 
हस्तान्तरण प्रणालीको प्रयोग गिव सक्िेछि ्। 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 नर्द्यनुतय कोष हस्तान्तरणको अर्िारणा र िेपालिा प्रयोगको अर्स्था बारे ज्ञाि प्राप्त गिुव 

 िनैिक नहसार् निलािको बारेिा र िनैिक नहसार् निलाि गिे प्रकृयाका बारेिा अभ्यास गरी Day Close गिव 

सक्ि ु

 Electronic Fund Transfer का लानग आिारभतु परु्ाविार र सम्र्नन्ित निकायहरुको भनुिका बार र कायव 

प्रकृयाका सम्र्न्ििा जािकारी प्राप्त गिुव 

 प्रयोगा्िक रुपिा सतू्रिा EFT गिे प्रकृया अपिाउिपुिे सार्िािी र जोनखि नजम्िेर्ार व्यनि लगायतका 

नर्षयिा ज्ञाि हुिु 

 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 नर्द्यनुतय कोष हसस्तान्तरणको पररिय 

 िेपाल सरकार र प्रिशे सरकारिा नर्द्यतुीय कोष हसस्तान्तरण  

 बैंक नहसार् निलाि Day close िौर््यलु  

 नर्द्यतुीय कोष हसस्तान्तरण िोर््यलु 

 नर्द्यतुीय कोष हसस्तान्तरण सरोकारर्ाला निकायहरु 

 स्थािीय तहिा नर्द्यतुीय कोष हसस्तान्तरण अभ्यास  

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ नर्द्यनुतय कोष हस्तान्तरण सम्र्न्ििा 

सैद्दानन्तक ज्ञाि निि ैनर्द्माि अर्स्था बारेिा जािकारी 

गराउिे। 

५ िटेाकार्व 
सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप २ िनैिक खाता बनन्ि अथावत Day Close 

सम्र्न्ििा आिारभतु अर्िारणा सनहत प्रनशक्षण गिे । 
५ 

अभ्यास 

पनुरतका/ 

Training 

User of 

SUTRA 

सहजकताव प्रनशक्षानथव 

हरुलाई सहनजकरण गिे 

नक्रयाकलाप ३ प्रनशक्षक द्वारा Day Close क्रिस गि ै

जािे र प्रनशक्षानथवहरुलाई गिव लगाउिे। 

 बैंक अिसुार बााँनक प्रनर्नष्ट 

 बैंक स्टेटिने्ट तयारी र अपलोर्  

 प्रनतर्िेि हिेे कायव भौिर तयारी निनतलाई 
आिार िािेर िनैिक खातार्न्िी गिे। 

 बैक स्टेटिने्टिा िेक सटनह िभएको निनतिा 
िनैिक खातार्नन्ि गिे  । 

 िनैिक खाता र्न्ि गिाव बैंक स्टेटिने्ट निसन्ित 
फम्यावटिा बिाउिपुिे। 

 कारोर्ार भएको निनतिा खाताहरुलाई नियनित 
खाताबनन्ि गिे। 

३० 

अभ्यास 

पनुरतका/ 

Training 

User of 

SUTRA 

सहजकताव प्रनशक्षानथव 

हरुलाई सहनजकरण गिे 

नक्रयाकलाप ४ प्रनशक्षक द्वारा EFT प्रयोगा्िक 

अभ्यास क्रिस गि ैजािे र प्रनशक्षानथवहरुलाई गिव 

लगाउिे। 

 भिुािी भौिर तयार गिे। 

 भिुािी नर्नििा EFT छिोट गिे। 

 OTP Receiver बाट थप कायव गरी सिर गिे 

लगायतका कायवहरु। 

३० 

 

अभ्यास 

पनुरतका/ 

Training 

User of 

SUTRA 

सहजकताव प्रनशक्षानथव 

हरुलाई सहनजकरण गिे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप ५ प्रनतर्िेिहरु 

 नर्नियोजि तफव का प्रनतर्िेिहरु  

 EFT Status प्रनतर्िेि हरु 

 

१५ 

अभ्यास 

पनुरतका/ 

Training 

User of 

SUTRA 

सहजकताव प्रनशक्षानथव 

हरुलाई सहनजकरण गिे 

नक्रयाकलाप ६ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 सिाग्र सत्र पश्चात ्के कस्तो ज्ञाि प्राप्त भो र्ा थप 
नजज्ञासा सिते सोिी सम्र्ोिि पस्िात ्सेसि 

अन््य गिे। 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

५ छलफल 
सहजकताव प्रनशक्षानथव 

हरुलाई सहनजकरण गिे 
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सत्र योजना 

मोडुलः सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः २३ 

           समयः ९० नि. 

सत्र विषयः   अिगुिि, िलू्याङ्कि तथा प्रभार् िलू्याङ्कि 

साधारण उदे्दश्यः  

 सार्वजनिक जर्ाफिनेहता प्रर्िवि र नर्कास कायवको प्रभार्कारीता नर्कासका लानग अिुगिि र िलु्याङ्किको 
िह्र्बारेिा जािकारी प्राप्त गिुवको साथै योजिा तथा कायवक्रि अिुगिि तथा िलु्याङ्कि तौरतररका र्ारेिा ज्ञाि 

हााँनसल भएको हुिेछ । 

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सहभागीहरले यस सत्रको अन््यिा 

 अिगुिि तथा िलू्याङ्किको सैद्दानन्तक अिारणागत नर्षयिा ज्ञाि प्राप्त गिुव 

 िेपालिा अिगुिि तथा िलू्याङकिको प्रिनलत काििुी आिार र कायवनर्नि बारे जािकारी प्राप्त गिुव 

 प्रभार् िलु्याङ्कि सम्र्न्ििा सैद्दानन्तक र व्यर्हारीक ज्ञाि प्राप्त गिुव 

 पारिनशवता सािानजक जर्फिनेहता र उत्तरिानय्र् र्हिका लानग अिुगिि र िलु्याङकिको आर्श्यकता बारे 
जािकारी प्राप्त गिुव 

 SuTRA िा रहकेो अिगुिि िलु्याकि सम्बन्िी व्यर्स्थाहरुिा व्यर्हाररक ज्ञाि प्राप्त गिुव 

 स्थािीय तहिा योजिा तथा कायवक्रि अिुगिि तथा िलु्याङकि कायव र कनिकिजोरी बारे थप ज्ञाि हााँनसल गिुव 
 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुहरुः 

 अिगुिि र िलू्याङ्किको पररिय 

 अिगुिि र िलू्याङ्किका आिार र नर्निहरु 

 िनतजािलुक अिगुिि तथा िलू्याङ्कि 

 अिगुिि तथा िलू्याङकि प्रनतर्िेि, नर्शे्लषण तथा पषृ्ठपोषण  

 SuTRA िा रहकेो अिगुिि िलु्याकि सम्बन्िी व्यर्स्थाहरुिा व्यर्हाररक अभ्यास 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप १ अिुगिि र िलू्याङकि बारेिा के िारणा 

रहकेो छ सहभानगहरुलाई  सहभागीहरुको ध्यािाकषवण 

गिवका लागी brainstorming गिव लगाउिे। 

५ िटेाकार्व 
सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 



69 
 

प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप २ अिुगिि र िलू्याङकिको पररिय 

अर्िारणा र िेपालिा अिुगिि तथा िलू्याङकि 

सम्र्न्ििा के कस्तो व्यर्स्था रहकेो छ व्याख्या गिे। 

१० 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ३ प्रभार् िलु्याङकि र िनतजा िलू्याङकि 

बारेिा व्याख्या गिे। 
१० 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ४ अिुगिि र िलु्याङ्किका आिारहरु 

बारेिा ििाव गिे। 
१० 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ५ अिुगिि र िलु्याङ्किका नर्नि र 

पद्दनतहरु बारेिा ििाव गिे। 
१० 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ६ अिुगिि र िलु्याङ्किका प्रनतर्िेि 

नर्शे्लषण र पषृ्ठपोषण  बारेिा ििाव गिे।  
१० 

पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 
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प्रविक्षण वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

नक्रयाकलाप ८ अिुगिि र िलु्याङ्किका प्रनतर्िेिका 

सम्र्न्ििा कुिै एक प्रनतर्िेि िखेाई व्याख्या गिे । साथै 

िेपालिा अिगुिि र िलु्याङकि सम्र्न्ििा भएका 

निनतगत व्यर्स्थाको सिते ििाव गिे। 

२० 
पार्रपोईन्ट 

प्रस्तनुतकरण 

सहजकतावले पनहले िै 

तयार पारी राख्िे 

नक्रयाकलाप ७ सत्रको िलु्याङ्कि तथा संके्षनपकरण 

 अिगुिि र िलु्याङ्किका र्ीि फरक बारे भन्ि 
लगाउिे।  

 अिगुिि र िलु्याङ्किका आिारहरु बारेिा 
प्रस्ि गिे।  

स्थािीय तहले अिगुिि र िलु्याङ्किलाई 

प्रभार्कारी बिाउि के कस्ता सिुार गिुवपलाव 

भनि प्रस्िोत्तर गरर कक्षा प्रभार्कारीता र बझुाई 

िापि गिे। 

उल्लेनखत प्रस्िहरुिा स्र्िलु्याङकि गिव लगाउिे। 

सत्रको संके्षनपकरण 

 सत्र िलु्याङ्कि पस्िात ्भएका नर्षयर्स्त ुस्पष्ट 

पाि ैअर् यस पछार्ीको सत्रको बारेिा रहिे 

नर्षयर्स्त ुसनहत यो सत्र अन््य गिे। 

१० 
सहभानगहरुसाँग 

छलफल गिे। 

सहजकतावले पनहले िै 

प्रस्ि  तयार पारी राख्िे 
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सत्र योजना 

मोडुलः सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि र स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि प्रणाली    

           सत्रः २४ 

समयः ९० नििेट 

सत्र विषयः कायव योजिा, प्रनशक्षण िलू्याङ्कि तथा सिापि     

 

साधारण उदे्दश्यः यस सत्रको अन्तिा सहभागीहरुले नसकेका कुरालाई आफ्िो कायवके्षत्रिा कसरी कायावन्र्यि गिे बारे 

कायवयोजिा तयार भएको हुिेछ ।  

 

वनवदिष्ट उदे्दश्यहरुः सत्रको अन्तिा सहभागीहरुले  

 नसकाई कायावन्र्यि गिे बारे कायवयोजिा तय गिव सक्िेछि ्। 

 सिग्र प्रनशक्षणको नसकाई उपलव्िी िलू्याकङ्ि गिव सक्िेछि ्।  

 प्रनशक्षण कायवक्रिको औपिाररक रुपिा सिापि हुिेछ । 
 

सत्रका मुख्य विषयिस्ुः  

 कायव योजिा तयार  

 प्रनशक्षण अपेक्षा पिुरार्लोकि 

 प्रनशक्षणको संके्षपीकरण 

 प्रनशक्षण पश्चात जािकारी 

 प्रनशक्षण िलू्याङ्कि 

 प्रनशक्षण सिापि 

 

प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप १ सहभागीहरुको ध्यानाकषिण  

 सहभागीहरु सर्ैलाई उठ्ि लगाउिहुोस ्।   

 सर्लैाई ताली र्जाउि लगाउिहुोस ्र ध्यािाकषवण 
गिुवहोस ्। 

५   

 

वियाकलाप २ सत्रको नाम, उदे्दश्य र विषयिस्ु 

 सत्रको िाि, उद्दशे्य, नर्षयर्स्तु र सिय अर्नि 

र्ताउिहुोस ्। 

५ 
स्लाइर् 

प्रस्तनुत 
पार्र प्र्ाइन्ट स्लाइर् 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ३ विषयिस्ु सम्बन्धी सहभागीहरुको 

बुझाई 

 सहभागीहरुलाई तपाईहरुले कायव योजिा तयार 
गिुवभएको छ नक छैि भिी सोध्िहुोस ्।  

 कायव योजिािा के के राख्िपुछव भिी सोध्िहुोस ्। 

 सहभागीहरुबाट आएका कुराहरुलाई निलाि गि ै
नर्षयर्स्त ुअगानर् बढाउिहुोस ्। 

५ प्रश्न उत्तर 
 

 वियाकलाप ४ कायियोजना ्यारी 

 सहभागीबाट आएको र्ुाँिालाई सिट्ेि ैअर् हािी 
कायव योजिा र्िाउंछौ भिी कायव योजिाको फाराि  

प्रस्ततु गिुवहोस ् । 

 प्र्येक सहभागीले आ आफ्िो कायवयोजिा तयार गिव 
लगाउिे ।  

 कायव योजिा र्िाउंिा कनम्तिा ६ िनहिाको लानग 
गिव सनकिे योजिा र्िाउिहुोस भिी भन्िहुोस ्। 

 यस कायव योजिाको अिगुिि हुिे छ भिी 
र्ताउिहुोस ्।  

१५ 
सिहू 

छलफल 

न्यजू नप्रन्ट, िाकव र, 

िानस्कङ टेप, 

कायवयोजिा फाराि 

(अभ्यास पत्र) 

वियाकलाप ५ कायियोजना प्रस्ुव्करण 

 कायवयोजिा प्रस्ततु गिव लगाउिहुोस ्। 

 प्रस्तनुतकरणिा केही थपघट गिुव पिे भए गिव 
लगाउिहुोस ्।  

 यो योजिा लेख्ि िात्र िभ ैकायावन्र्यि गिुवपछव भिी 
र्ताउिहुोस ्। 

१५ लघ ुप्रर्िि  

वियाकला ६ सत्र सकें्षपीकरण 

 सहभागीहरुको केही नजज्ञासाहरु भए सिट्ेि ैयस 
सत्रिा गररएका कायवहरुलाई सिट्ेि ैसंके्षपीकरण 

गिुवहोस ्। 

५ लघ ुप्रर्िि 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ७ सत्र मूलयांकन 

 यस सत्रिा रानखएका निनिवष्ट उद्दशे्यहरु हानसल भए 
नक भएिि ्भिेर थाहा पाउिको लानग 

सहभागीहरुलाई  

 निम्ि प्रश्नहरु गिुवहोस ्।  

 कायवयोजिा भिेको के हो  

 कायवयोजिािा के के नर्षयहरु हुन्छि ् 

 अनहले तयार गररएको कायवयोजिािा के के 
नक्रयाकलापहरु रानखयो  

५ लघ ुप्रर्िि 
 

वियाकलाप ८ प्रवक्षणको पश्चा् जानकारी र 

मूलयाङ्कन 

 सहभागीहरुलाई प्रनशक्षण पश्चा्को फाराि नर्तरण 
गरी भिव अिरुोि गिुवहोस ्। 

 सहभागीहरुलाई प्रनशक्षणको िलू्याङ्किको लानग 
तयार गररएको प्रनशक्षण िलु्याङ्कि फाराि नर्तरण 

गरी भिव लगाउिहुोस ्। 

 सहभागीहरुलाई आर्श्यकता परेिा फारािहरु भिव 
सहजीकरण गिुवहोस ्। 

प्रवक्षणको संके्षपीकरण र अग्रसम्िन्ध 

 प्रनशक्षकले प्रनशक्षण अर्निभर छलफल भएका 
नर्षयर्स्तहुरुलाई संनक्षप्त रुपिा स्िरण गराउिहुोस ्। 

 सहभागीहरुबाट आएको अपेक्षाहरुको पिुरार्लोकि 
गि ैप्रनशक्षणिा सिनेटएका र िसिनेटएका 

नर्षयर्स्तहुरुको जािकारी गराउिहुोस ्। 

 सहभागीहरुलाई सनक्रय सहभानगताको लानग 
िन्यर्ाि निि ैप्रानर्निक सत्रहरु सिाप्त भएको भन्ि ै

अर् यस पनछ सिापि कायवक्रि हुिेछ भिी सत्र 

अन््य गिुवहोस् . 

१५  
फारािहरु 
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प्रविक्षण – वसकाई वियाकलाप 
अिवध 

वमनेटमा 

प्रविक्षण – 

वसकाई 

सामाग्री 

कैविय् 

वियाकलाप ९ समापन कायििम 

 अनतनथहरुलाई आसि ग्रहण गराई प्रनशक्षणको 
प्रभार्कारीताको बारेिा बढीिा िईु जिा (एक जिा 

िनहला, एक जिा परुुष) सहभागीहरुलाई आफ्िो 

नर्िार राख्ि लगाउिहुोस ्। 

 अनतनथहरुबाट प्रनशक्षणको सिापि िन्तव्य व्यि 
गि ैप्रनशक्षण कायवक्रि सिापि भएको घोषणा गिव 

लगाउिहुोस ्। 

१५ 

  

 

 

 

अभ्यासका लावग मावमला (Cases for Exercises): 

 CGAS case -1 

 CGAS case -2 

 CGAS case -3 

 RMIS case 

 SuTRA case - 1 

 SuTRA case - 2 

 SuTRA case - 3 

 SuTRA case – 4 

 CGAS Training Material 

 RMIS Training Material 

 



तलब भकु्तानी 

 निम्िािसुार स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारीको वििरण कर्मचारी अनिलेख प्रविष्टीर्ा Entry गरी २०७७ र्ाघ र्वििाको तलबी वििरण तयार गरी गोश्वार िौचर उठाई िकु्तािी आदेश बिाई स्स्िकृत गिुमिोस ्।

क.स.ंकोष महंगी भत्ता

स्थायी कममचारी १ 1 179934 103504700 9841438834 289718 6141960 62091691 रा.प. द्वितीय भषे प्रसाद भतुले परुुष दम्पती 40,380.00          8,076.00             4,845.60             2,000.00             

स्थायी कममचारी २ 1 170045 103635699 9849568986 279114 5238300 62007004 रा.प. ततृीय कृष्णराज पौडले परुुष दम्पती 35,990.00          6,000.00             4,199.00             2,000.00             

स्थायी कममचारी ३ 1 112137 301715030 9841381289 190438 5210134 62000295 रा.प. ततृीय शिेनाथ सिुदेी परुुष दम्पती 35,990.00          7,200.00             4,319.00             2,000.00             

स्थायी कममचारी ४ 1 186961 100262524 9841625076 297612 6068698 62102323 रा.प. ततृीय प्रकाश गौतम परुुष दम्पती 35,990.00          7,200.00             4,319.00             2,000.00             

स्थायी कममचारी ५ 1 191920 104905078 9842076164 1101636 6052368 62100170 रा.प.अन.ंप्रथम प्रकाश बस्नते परुुष दम्पती 28,200.00          4,700.00             3,290.00             2,000.00             

स्थायी कममचारी ६ 1 198657 107554530 9841598143 2578807 5470479 62113373 रा.प.अन.ंप्रथम पिन कुमार महतो परुुष दम्पती          28,200.00            4,700.00 3,290.00             2,000.00             

स्थायी कममचारी ७ 1 99637 300498536 9851120038 180383 62015017 रा.प. ततृीय प्रकाश चन्द्र भट्टराई परुुष दम्पती 17,995.00          2,400.00             2,039.50             2,000.00             

222,745.00        40,276.00          26,302.10          14,000.00          

क.स.ंकोष महंगी भत्ता

अस्थायी/ज्यालादारी १ 1 113083529 9841123149 ह.स.चा.-प्रथम स्तर राम बहादरु तामाङ परुुष दम्पती 22,010.00          -                       -                       -                       

अस्थायी/ज्यालादारी २ 1 112999315 9841946878 ह.स.चा.-प्रथम स्तर चन्द्र ससहं लामा परुुष दम्पती 22,010.00          -                       -                       -                       

अस्थायी/ज्यालादारी ३ 1 108652453 9841051420 का.स.-प्रथम स्तर कृष्ण लाल शे्रष्ठ परुुष दम्पती 19,480.00          -                       -                       -                       

अस्थायी/ज्यालादारी ४ 1 113083217 9851116447 का.स.-प्रथम स्तर घनश्याम खरेल परुुष दम्पती 19,480.00          -                       -                       -                       

अस्थायी/ज्यालादारी ५ 1 113518319 9841627553 का.स.-प्रथम स्तर शसममला  महजमन परुुष दम्पती 13,500.00          -                       -                       -                       

96,480.00          -                       -                       -                       

र्िालेखा नियन्त्रक कायामलय

जम्मा

तलब स्केल गे्रड रकम

ििैाहहक 

स्स्थतत तलब स्केल गे्रड रकमक.स.ंकोष न.ं

जम्मा

पद नपेाली नाम सलङ्ग ििैाहहक 

स्स्थततकममचारीको प्रकार सस. न.ं
Payroll 

Serial No
ससटरोल न.ं पान नं फोन नं क.स.ंकोष न.ं ना.ल.कोष नं. बबमाकोष न.ं

कममचारीको प्रकार सस. न.ं
Payroll 

Serial No
ससटरोल न.ं पान नं

थप रकम

फोन नं

थप रकम

ना.ल.कोष नं. बबमाकोष न.ं पद नपेाली नाम सलङ्ग
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योगदानमा 
आधारीत विमा 

कोष
जम्मा थप क.स.ंकोष ना.ल.कोष सािधधक 

स्जिन विमा
पारीश्रसमक 

कर
सामास्जक 

सरुक्षा कर जम्मा कट्टी

400.00                7,245.60             55,701.60         9,691.20                 10,000.00   800.00         146.21         375.00         21,012.41               34,689.19          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345671 Bhesh Prasad Bhurtel 1

400.00                6,599.00             48,589.00         8,398.00                 5,500.00     800.00         374.86         15,072.86               33,516.14          11009-Everest Bank Limited 12345678912345 Krishna Raj Paudel 3

400.00                6,719.00             49,909.00         8,638.00                 8,000.00     800.00         372.64         17,810.64               32,098.36          11009-Everest Bank Limited 12345678912346 SHEBA NATH SUBEDI 12

400.00                6,719.00             49,909.00         8,638.00                 3,000.00     800.00         309.68         375.00         13,122.68               36,786.32          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345672 Prakash Gautam 12

400.00                5,690.00             38,590.00         6,580.00                 2,500.00     800.00         328.56         10,208.56               28,381.44          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345673 Prakash Basnet 3

400.00                5,690.00             38,590.00         6,580.00                 2,000.00     800.00         332.79         9,712.79                 28,877.21          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345674 Pavan Kumar Mahato 9

400.00                4,439.50             24,834.50         4,079.00                 800.00         183.55         5,062.55                 19,771.95          11009-Everest Bank Limited 12345678912347 PRAKASH CHANDRA BHATTARAI 3

2,800.00             43,102.10          306,123.10      52,604.20               31,000.00   5,600.00     455.89        2,342.40     92,002.49               214,120.61        

योगदानमा 
आधारीत विमा 

कोष
जम्मा थप क.स.ंकोष ना.ल.कोष सािधधक 

स्जिन विमा
पारीश्रसमक 

कर
सामास्जक 

सरुक्षा कर जम्मा कट्टी

-                       -                       22,010.00         -                           -               -               220.10         220.10                     21,789.90          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345681 Ram Bahadur Tamang 0

-                       -                       22,010.00         -                           -               -               -               220.10         220.10                     21,789.90          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345682 Chandra Singh Lama 0

-                       -                       19,480.00         -                           -               -               -               194.80         194.80                     19,285.20          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345683 Krishnalal Shrestha 0

-                       -                       19,480.00         -                           -               -               -               194.80         194.80                     19,285.20          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345684 Ghanashyam Kharel 0

-                       -                       13,500.00         -                           -               -               -               135.00         135.00                     13,365.00          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345685 Sharmila Maharjan 0

-                       -                       96,480.00        -                           -               -               -               964.80        964.80                    95,515.20          

र्िालेखा नियन्त्रक कायामलय

बैंक खाता न.ं नाम अगें्रजी
गे्रड 

िदृ्धधहुने 
महहना

गे्रड 

िदृ्धधहुने 
महहना

बैंक खाता न.ं नाम अगें्रजी

थप रकम

जम्मा तलि

कट्टीको रकम

भकु्तानी रकम

थप रकम कट्टीको रकम

भकु्तानी रकमजम्मा तलि
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महालेखा नियन्त्रक कायाालय
गत वर्ाको पेस्की जिम्मेवारी 

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा जिर्ाक पेस्कीको प्रकार फर्ायौट नमनत
गत आ.व.को 
पेस्की रकम

कैफफयत

१ 301715030 िवेिाथ िवेुदी मिलन्त्द तथा कायाालय िामानि (२२३११) पदानिकारी र कमार्ारी २०७८/०१/१५ १५०००.००

२ 100262524 प्रकाि गौतम िंर्ार महिलु(२२११२) पदानिकारी र कमार्ारी २०७८/०१/१५ ५०००.००

३ 104905078 प्रकाि बस्िते फवफवि खर्ा(२२७११) पदानिकारी र कमार्ारी २०७८/०१/१५ २५००.००

४ 107554530 पवि कुमार महतो मिलन्त्द तथा कायाालय िामानि (२२३११) पदानिकारी र कमार्ारी २०७८/०१/१५ ८०००.००

३०५००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा जिर्ाक पेस्कीको प्रकार फर्ायौट नमनत
गत आ.व.को 
पेस्की रकम

कैफफयत

१ 608037941 िवदिाि इन्त्टरप्राइिेि कुिै एक निमााण व्यविायी र व्यजिगत2078/०३/३१ ४५००००.००

४५००००.००

िम्मा 

र्ाल ुविेट उप जिर्ाकको निम्ि खर्ा जिर्ाकहरुका कुिै एक फियाकलाप, श्रोतमा गत आ.व.को पेस्की जिम्मेवारी फकतावमा पेस्की जिम्मेवारी िािा आवश्यकता अििुारका फववरणहरु Entry गरी 
गोश्वार भौर्र उठाई गोश्वार भौर्र जस्वकृत गिुाहोि ्।

प ंजिगत विेट उप जिर्ाकको कुिै एक जिर्ाक, फियाकलाप, श्रोतमा गत आ.व.को पेस्की जिम्मेवारी फकतावमा पेस्की जिम्मेवारी िािा आवश्यकता अििुारका फववरणहरु Entry गरी गोश्वार भौर्र 
उठाई गोश्वार भौर्र जस्वकृत गिुाहोि ्।

िम्मा 
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महालेखा नियन्त्रक कायाालय
बील भकु्तािी -१

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक रकम रु. भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ िपेाल विदु्दत प्रनिकरण पािी तथा विजलुी (२२१११) १५०००.००  एकाउन्त्टपेयी

१५०००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक रकम रु. भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

२ िपेाल टेलीकम िंर्ार महिलु(२२११२) ७४००.००  एकाउन्त्टपेयी

७४००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक रकम रु. भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

३ 104905078 प्रकाि बस्िते मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) ३०००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
6136524336673012 Prakash Basnet

४ 107554530 पिि कुमार महतो मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) ६०००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
2322524038739015 Pavan Kumar Mahato

९०००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक रकम रु. भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

1 103504700 भेर् प्रिाद भतेुल पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
3336524262172011 Bhesh Prasad Bhurtel

2 103635699 कृष्णराज पौडेल पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11009-Everest Bank Limited 02300501205960 Krishna Raj Paudel

3 301715030 ििेिाथ ििेुदी पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11009-Everest Bank Limited 00100513202047 SHEBA NATH SUBEDI

4 100262524 प्रकाि गौतम पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
2136524041323014 Prakash Gautam

5 104905078 प्रकाि बस्िते पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
6136524336673012 Prakash Basnet

6 107554530 पिि कुमार महतो पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
2322524038739015 Pavan Kumar Mahato

7 300498536 प्रकाि र्न्त्र भट्टराई पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11009-Everest Bank Limited 01000516200000 PRAKASH CHANDRA BHATTARAI

७००००.००

जम्मा 

जम्मा 

जम्मा 

जम्मा 

र्ाल ुिजेट उप शिर्ाकको निम्ि खर्ा शिर्ाकहरुका कुिै एक वियाकलाप, श्रोत बाट भकु्तािी वकतािमा वििरण Entry गरी गोश्वार भौर्र उठाई भकु्तािी आदेि बिाई शस्िकृत गिुाहोि ्।
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महालेखा नियन्त्रक कायाालय
चाल ुआ.व.को पेस्की 

नि. िं. प्याि िं  िाम  खचा शिर्ाक पेस्कीको प्रकार फर्ायौट नमनि
गि आ.व.को पेस्की 

रकम
भकु्तािीको 
प्रकार

बैंककोिाम खािा िं िाम अंग्रजेी

१ 301715030 िवेिाथ िवेुदी मिलन्त्द िथा कायाालय िामानग्र (२२३११) पदानिकारी र कमाचारी २०७८/०२/१३ १५०००.०० ईपेमेन्त्ट 11009-Everest Bank Limited 00100513202047 SHEBA NATH SUBEDI

२ 100262524 प्रकाि गौिम िंचार महिलु(२२११२) पदानिकारी र कमाचारी २०७८/०३/१३ ५०००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
2136524041323014 Prakash Gautam

२००००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खचा शिर्ाक पेस्कीको प्रकार फर्ायौट नमनि
गि आ.व.को पेस्की 

रकम
भकु्तािीको 
प्रकार

बैंककोिाम खािा िं िाम अंग्रजेी

१ 608037941 िवदिाि इन्त्टरप्राइजेज कुिै एक निमााण व्यविायी र व्यशक्तगि2078/०३/३१ ३५००००.०० ईपेमेन्त्ट Rastriya Banijay bank Limited
Saving A/C 

1130100001111001

NAVA DARSHAN 

ENTERPRISES

३५००००.००

जम्मा 

जम्मा 

चाल ुवजेट उप शिर्ाकको निम्ि खचा शिर्ाकहरुका कुिै एक क्रियाकलाप, श्रोिमा चाल ुआ.व.को पेस्की ददिको लानग आवश्यकिा अििुारका क्रववरणहरु भकु्तािी क्रकिावमा Entry गरी गोश्वार भौचर उठाई भकु्तािी आदेि बिाई शस्वकृि गिुाहोि ्।

प ंशजगि वजेट उप शिर्ाकको कुिै एक शिर्ाक, क्रियाकलाप, श्रोिमा चाल ुआ.व.को पेस्की ददिको लानग आवश्यकिा अििुारका क्रववरणहरु भकु्तािी क्रकिावमा Entry गरी गोश्वार भौचर उठाई भकु्तािी आदेि बिाई शस्वकृि गिुाहोि ्।
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महालेखा नियन्त्रक कायाालय
बील भकु्तािी - २

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक
विल रकम (भ्याट 

िवहत) रु.
कट्टा रकम

खदु भकु्तािी हिु े
रकम

भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ 608037941 ििदिाि इन्त्टरप्राइजेज मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) २२६००.०० १६००.०० २१०००.०० ईपेमेन्त्ट Rastriya Banijay bank Limited
Saving A/C 

1130100001111001

NAVA DARSHAN 

ENTERPRISES

२२६००.०० १६००.०० २१०००.००

कट्टी रकमको वििरण

नि. िं. प्याि िं  िाम कट्टीको प्रकार रकम रु भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ राजस्ि  शिर्ाक (33314) म.ुअ.कर-परामिा तथा ठेक्का (33314) १३००.००  एकाउन्त्टपेयी

२ राजस्ि  शिर्ाक (१११११) अनग्रम  आयकर ३००.००  एकाउन्त्टपेयी

१६००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक
विल रकम (भ्याट 

िवहत) रु.
कट्टा रकम (अनग्रम  

आयकर)
खदु भकु्तािी हिु े

रकम
भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ 107554530 पिि कुमार महतो मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) ३३९०.०० ४५.०० ३३४५.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited

Saving A/C 

2322524038739015
Pavan Kumar Mahato

२ 107554530 पिि कुमार महतो िंर्ार महिलु(२२११२) २८२५.०० ३८.०० २७८७.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited

Saving A/C 

2322524038739015
Pavan Kumar Mahato

३ 107554530 पिि कुमार महतो पािी तथा विजलुी (२२१११) ३९५५.०० ५३.०० ३९०२.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited

Saving A/C 

2322524038739015
Pavan Kumar Mahato

१०१७०.०० १३६.०० १००३४.००

कट्टी रकमको वििरण

नि. िं. प्याि िं  िाम कट्टीको प्रकार रकम रु भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ राजस्ि  शिर्ाक (१११११) अनग्रम  आयकर १३६.००  एकाउन्त्टपेयी

१३६.००

जम्मा 

जम्मा कट्टी रकम

जम्मा 

जम्मा कट्टी रकम

र्ाल ुिजेट उप शिर्ाकको निम्ि खर्ा शिर्ाकहरुका कुिै एक वियाकलाप, श्रोत बाट भकु्तािी वकताि/भकु्तािी वकताि (बहशु्रोत) मा वििरण Entry गरी गोश्वार भौर्र उठाई भकु्तािी आदेि बिाई शस्िकृत गिुाहोि ्।
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महालेखा नियन्त्रक कायाालय
 पेस्की फर्ायौट

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक
विल रकम (भ्याट 

िवहत) रु.
कट्टा रकम (पेस्की 

फर्ायौट)
खदु भकु्तािी हिु े

रकम
भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ 301715030 ििेिाथ ििेुदी मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) १५०००.०० १५०००.०० ०.००

२ 100262524 प्रकाि गौतम िंर्ार महिलु(२२११२) ११०००.०० ५०००.०० ६०००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
2136524041323014 Prakash Gautam

३ 104905078 प्रकाि बस्िते विविध खर्ा(२२७११) १४०००.०० २५००.०० ११५००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
6136524336673012 Prakash Basnet

४००००.०० २२५००.०० १७५००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक
विल रकम (भ्याट 

िवहत) रु.
कट्टा रकम (पेस्की 

फर्ायौट/ अनग्रम कर)

खदु भकु्तािी हिु े
रकम

भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ 107554530 पिि कुमार महतो मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) ८१२०.०० ८१२०.०० ०.००

८१२०.०० ८१२०.०० ०.००

कट्टी रकमको वििरण

नि. िं. प्याि िं  िाम कट्टीको प्रकार रकम रु भकु्तािीको प्रकार

पेस्की फर्ायौट ८०००.००

राजस्ि  शिर्ाक (१११११) अनग्रम  आयकर १२०.००  एकाउन्त्टपेयी

८१२०.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक
विल रकम (भ्याट 

िवहत) रु.
कट्टा रकम (पेस्की 

फर्ायौट/ अनग्रम कर)

खदु भकु्तािी हिु े
रकम

भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ 301715030 ििेिाथ ििेुदी मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) १००००.०० १००००.०० ०.००

१००००.०० १००००.०० ०.००

कट्टी रकमको वििरण

नि. िं. प्याि िं  िाम कट्टीको प्रकार रकम रु भौर्र िं

पेस्की फर्ायौट १५०००.००

को.ले.नि.का जम्मा को.ले.नि.का जम्मा ५०००.०० १२३४५

१००००.००

जम्मा 

जम्मा 

र्ाल ुिजेट उप शिर्ाकको निम्ि खर्ा शिर्ाकहरु बाट ददएको गत आ.ि.को पेस्की निम्िाििुार फर्ायौटको लागी भकु्तािी वकताि (बहशु्रोत) मा वििरण Entry गरी गोश्वार भौर्र उठाई गोश्वार भौर्र शस्िकृत गिुाहोि ्िा भकु्तािी िमेत ददि ुपिे अिस्थामा भकु्तािी आदेि बिाई शस्िकृत 
गिुाहोि ्।

र्ाल ुिजेट उप शिर्ाकको निम्ि खर्ा शिर्ाकहरु बाट ददएको र्ाल ुआ.ि.को पेस्की निम्िाििुार फर्ायौटको लागी भकु्तािी वकताि (बहशु्रोत) मा वििरण Entry गरी गोश्वार भौर्र उठाई  भकु्तािी आदेि बिाई शस्िकृत गिुाहोि ्।

जम्मा 

जम्मा 

जम्मा 
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तलब भकु्तानी 

 निम्िािसुार स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारीको वििरण कर्मचारी अनिलेख प्रविष्टीर्ा Entry गरी २०७७ र्ाघ र्वििाको तलबी वििरण तयार गरी गोश्वार िौचर उठाई िकु्तािी आदेश बिाई स्स्िकृत गिुमिोस ्।

क.स.ंकोष महंगी भत्ता

स्थायी कममचारी १ 1 179801 106952009 9851171461 289636 5959658 62012132 रा.प. द्वितीय प्रकाश पडुासनैी परुुष दम्पती 40,380.00          5,384.00             4,576.40             2,000.00             

स्थायी कममचारी २ 1 178774 100011993 9841552759 288058 5984560 62037017 रा.प. ततृीय केशि पोखरेल परुुष दम्पती 35,990.00          7,200.00             4,319.00             2,000.00             

स्थायी कममचारी ३ 1 198376 102505700 9842366338 1103911 6069899 62110719 रा.प. ततृीय भभम पोखरेल परुुष दम्पती 35,990.00          6,000.00             4,199.00             2,000.00             

स्थायी कममचारी ४ 1 145092 107788942 9843919203 228306 6011303 62023066 रा.प. ततृीय तीथम बहादरु बस्नते परुुष दम्पती 35,990.00          7,200.00             4,319.00             2,000.00             

स्थायी कममचारी ५ 1 198695 106810622 9851160175 2579232 6106947 62114568 रा.प.अन.ंप्रथम दीपशे चौलागाई परुुष दम्पती 28,200.00          4,700.00             3,290.00             2,000.00             

स्थायी कममचारी ६ 1 102102 112964591 9843776021 203357 5960875 62002057 रा.प.अन.ंप्रथम उत्तम कुमार नपेाल परुुष दम्पती          28,200.00            5,640.00 3,290.00             2,000.00             

204,750.00        36,124.00          23,993.40          12,000.00          

क.स.ंकोष महंगी भत्ता

अस्थायी/ज्यालादारी १ 1 113429701 9841123149 का.स.-प्रथम स्तर बबमल काकी परुुष दम्पती 22,010.00          -                       -                       -                       

अस्थायी/ज्यालादारी २ 1 108652453 9841946878 का.स.-प्रथम स्तर कृष्ण लाल शे्रष्ठ परुुष दम्पती 22,010.00          -                       -                       -                       

अस्थायी/ज्यालादारी ३ 1 113083217 9841051420 का.स.-प्रथम स्तर घनश्याम खरेल परुुष दम्पती 19,480.00          -                       -                       -                       

अस्थायी/ज्यालादारी ४ 1 112488893 9851116447 का.स.-प्रथम स्तर रबब देउला परुुष दम्पती 19,480.00          -                       -                       -                       

82,980.00          -                       -                       -                       

र्िालेखा नियन्त्रक कायामलय

कममचारीको प्रकार भस. न.ं
Payroll 

Serial No
भसटरोल न.ं पान नं फोन नं क.स.ंकोष न.ं ना.ल.कोष नं. बबमाकोष न.ं पद नपेाली नाम भलङ्ग ििैाहहक 

स्स्थतत तलब स्केल गे्रड रकम

ििैाहहक 

स्स्थतत

जम्मा

कममचारीको प्रकार भस. न.ं
Payroll 

Serial No
भसटरोल न.ं पान नं फोन नं क.स.ंकोष न.ं

थप रकम

जम्मा

तलब स्केल गे्रड रकम

थप रकम

ना.ल.कोष नं. बबमाकोष न.ं पद नपेाली नाम भलङ्ग
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योगदानमा 
आधारीत विमा 

कोष
जम्मा थप क.स.ंकोष ना.ल.कोष सािधधक 

स्जिन विमा
पारीश्रभमक 

कर
सामास्जक 

सरुक्षा कर जम्मा कट्टी

400.00                6,976.40             52,740.40         9,152.80                 9,000.00     800.00         64.15           375.00         19,391.95               33,348.45          11009-Everest Bank Limited 12345678912345 Prakash Pudashaini 1

400.00                6,719.00             49,909.00         8,638.00                 7,000.00     800.00         374.44         16,812.44               33,096.56          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345678 Keshav Pokharel 3

400.00                6,599.00             48,589.00         8,398.00                 8,000.00     800.00         359.74         17,557.74               31,031.26          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345681 Bhim Pokharel 12

400.00                6,719.00             49,909.00         8,638.00                 7,100.00     800.00         374.48         16,912.48               32,996.52          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345682 Tirtha Bahadur Basnet 12

400.00                5,690.00             38,590.00         6,580.00                 2,500.00     800.00         327.79         10,207.79               28,382.21          11009-Everest Bank Limited 12345678912346 Dipesh Chaulagain 3

400.00                5,690.00             39,530.00         6,580.00                 1,000.00     800.00         351.32         8,731.32                 30,798.68          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345683 Uttam Kumar Nepal 9

2,400.00             38,393.40          279,267.40      47,986.80               34,600.00   4,800.00     64.15           2,162.77     89,613.72               189,653.68        

योगदानमा 
आधारीत विमा 

कोष
जम्मा थप क.स.ंकोष ना.ल.कोष सािधधक 

स्जिन विमा
पारीश्रभमक 

कर
सामास्जक 

सरुक्षा कर जम्मा कट्टी

-                       -                       22,010.00         -                           -               -               -               220.10         220.10                     21,789.90          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345688 Bimal Karki 0

-                       -                       22,010.00         -                           -               -               -               220.10         220.10                     21,789.90          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345689 Krishna Lal Shrestha 0

-                       -                       19,480.00         -                           -               -               -               194.80         194.80                     19,285.20          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345693 Ghanshyam Kharel 0

-                       -                       19,480.00         -                           -               -               -               194.80         194.80                     19,285.20          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345694 Rabi Deuja 0

-                       -                       82,980.00        -                           -               -               -               829.80        829.80                    82,150.20          

र्िालेखा नियन्त्रक कायामलय

खाता न.ं नाम अगें्रजी
गे्रड 

िदृ्धधहुने 
महहना

थप रकम

जम्मा तलि

कट्टीको रकम

भकु्तानी रकम बैंक

बैंक खाता न.ं नाम अगें्रजी
गे्रड 

िदृ्धधहुने 
महहना

थप रकम

जम्मा तलि

कट्टीको रकम

भकु्तानी रकम
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महालेखा नियन्त्रक कायाालय
गत वर्ाको पेस्की जिम्मेवारी 

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा जिर्ाक पेस्कीको प्रकार फर्ायौट नमनत
गत आ.व.को 
पेस्की रकम

कैफफयत

१ 100011993 केिव पोखरेल मिलन्त्द तथा कायाालय िामानि (२२३११) पदानिकारी र कमार्ारी २०७८/०१/१५ १५०००.००

२ 102505700 निम पोखरेल िंर्ार महिलु(२२११२) पदानिकारी र कमार्ारी २०७८/०१/१५ ५०००.००

३ 107788942 तीथा बहादरु बस्िते फवफवि खर्ा(२२७११) पदानिकारी र कमार्ारी २०७८/०१/१५ २५००.००

४ 106810622 दीपेि र्ौलागाई मिलन्त्द तथा कायाालय िामानि (२२३११) पदानिकारी र कमार्ारी २०७८/०१/१५ ८०००.००

३०५००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा जिर्ाक पेस्कीको प्रकार फर्ायौट नमनत
गत आ.व.को 
पेस्की रकम

कैफफयत

१ 500104499 ओम वकु इन्त्टरप्राइिेि कुिै एक निमााण व्यविायी र व्यजिगत2078/०३/३१ ४५००००.००

४५००००.००

र्ाल ुविेट उप जिर्ाकको निम्ि खर्ा जिर्ाकहरुका कुिै एक फियाकलाप, श्रोतमा गत आ.व.को पेस्की जिम्मेवारी फकतावमा पेस्की जिम्मेवारी िािा आवश्यकता अििुारका फववरणहरु Entry गरी 
गोश्वार िौर्र उठाई गोश्वार िौर्र जस्वकृत गिुाहोि ्।

िम्मा 

प ंजिगत विेट उप जिर्ाकको कुिै एक जिर्ाक, फियाकलाप, श्रोतमा गत आ.व.को पेस्की जिम्मेवारी फकतावमा पेस्की जिम्मेवारी िािा आवश्यकता अििुारका फववरणहरु Entry गरी गोश्वार िौर्र 
उठाई गोश्वार िौर्र जस्वकृत गिुाहोि ्।

िम्मा 
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महालेखा नियन्त्रक कायाालय
बील भकु्तािी -१

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक रकम रु. भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ िपेाल विदु्दत प्रनिकरण पािी तथा विजलुी (२२१११) १५०००.००  एकाउन्त्टपेयी

१५०००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक रकम रु. भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

२ िपेाल टेलीकम िंर्ार महिलु(२२११२) ७४००.००  एकाउन्त्टपेयी

७४००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक रकम रु. भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

३ 107788942 तीथा बहादरु बस्िते मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) ३०००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345682 Tirtha Bahadur Basnet

४ 106810622 दीपेि र्ौलागाई मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) ६०००.०० ईपेमेन्त्ट 11009-Everest Bank Limited 12345678912346 Dipesh Chaulagain

९०००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक रकम रु. भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

1 106952009 प्रकाि पडुािैिी पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11009-Everest Bank Limited 12345678912345 Prakash Pudashaini

2 100011993 केिि पोखरेल पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345678 Keshav Pokharel

3 102505700 नभम पोखरेल पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345681 Bhim Pokharel

4 107788942 तीथा बहादरु बस्िते पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345682 Tirtha Bahadur Basnet

5 106810622 दीपेि र्ौलागाई पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11009-Everest Bank Limited 12345678912346 Dipesh Chaulagain

6 112964591 उत्तम कुमार िपेाल पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345683 Uttam Kumar Nepal

६००००.००

र्ाल ुिजेट उप शिर्ाकको निम्ि खर्ा शिर्ाकहरुका कुिै एक वियाकलाप, श्रोत बाट भकु्तािी वकतािमा वििरण Entry गरी गोश्वार भौर्र उठाई भकु्तािी आदेि बिाई शस्िकृत गिुाहोि ्।

जम्मा 

जम्मा 

जम्मा 

जम्मा 
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महालेखा नियन्त्रक कायाालय
चाल ुआ.व.को पेस्की 

नि. िं. प्याि िं  िाम  खचा शिर्ाक पेस्कीको प्रकार फर्ायौट नमनि
गि आ.व.को पेस्की 

रकम
भकु्तािीको 
प्रकार

बैंककोिाम खािा िं िाम अंग्रजेी

१ 100011993 केिव पोखरेल मिलन्त्द िथा कायाालय िामानग्र (२२३११) पदानिकारी र कमाचारी २०७८/०२/१३ १५०००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345678 Keshav Pokharel

२ 102505700 नभम पोखरेल िंचार महिलु(२२११२) पदानिकारी र कमाचारी २०७८/०३/१३ ५०००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345681 Bhim Pokharel

२००००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खचा शिर्ाक पेस्कीको प्रकार फर्ायौट नमनि
गि आ.व.को पेस्की 

रकम
भकु्तािीको 
प्रकार

बैंककोिाम खािा िं िाम अंग्रजेी

१ 500104499 ओम वकु इन्त्टरप्राइजेज कुिै एक निमााण व्यविायी र व्यशक्तगि2078/०३/३१ ३५००००.०० ईपेमेन्त्ट Rastriya Banijay bank Limited
Saving A/C 

1130100001111001
Om Book Entreprise

३५००००.००

चाल ुवजेट उप शिर्ाकको निम्ि खचा शिर्ाकहरुका कुिै एक क्रियाकलाप, श्रोिमा चाल ुआ.व.को पेस्की ददिको लानग आवश्यकिा अििुारका क्रववरणहरु भकु्तािी क्रकिावमा Entry गरी गोश्वार भौचर उठाई भकु्तािी आदेि बिाई शस्वकृि गिुाहोि ्।

जम्मा 

प ंशजगि वजेट उप शिर्ाकको कुिै एक शिर्ाक, क्रियाकलाप, श्रोिमा चाल ुआ.व.को पेस्की ददिको लानग आवश्यकिा अििुारका क्रववरणहरु भकु्तािी क्रकिावमा Entry गरी गोश्वार भौचर उठाई भकु्तािी आदेि बिाई शस्वकृि गिुाहोि ्।

जम्मा 
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महालेखा नियन्त्रक कायाालय
बील भकु्तािी - २

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक
विल रकम (भ्याट 

िवहत) रु.
कट्टा रकम

खदु भकु्तािी हिु े
रकम

भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ 608037941 ििदिाि इन्त्टरप्राइजेज मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) २२६००.०० १६००.०० २१०००.०० ईपेमेन्त्ट Rastriya Banijay bank Limited
Saving A/C 

1130100001111001

NAVA DARSHAN 

ENTERPRISES

२२६००.०० १६००.०० २१०००.००

कट्टी रकमको वििरण

नि. िं. प्याि िं  िाम कट्टीको प्रकार रकम रु भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ राजस्ि  शिर्ाक (33314) म.ुअ.कर-परामिा तथा ठेक्का (33314) १३००.००  एकाउन्त्टपेयी

२ राजस्ि  शिर्ाक (१११११) अनग्रम  आयकर ३००.००  एकाउन्त्टपेयी

१६००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक
विल रकम (भ्याट 

िवहत) रु.
कट्टा रकम (अनग्रम  

आयकर)
खदु भकु्तािी हिु े

रकम
भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ 112964591 उत्तम कुमार िपेाल मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) ३३९०.०० ४५.०० ३३४५.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345683 Uttam Kumar Nepal

२ 112964591 उत्तम कुमार िपेाल िंर्ार महिलु(२२११२) २८२५.०० ३८.०० २७८७.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345683 Uttam Kumar Nepal

३ 112964591 उत्तम कुमार िपेाल पािी तथा विजलुी (२२१११) ३९५५.०० ५३.०० ३९०२.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345683 Uttam Kumar Nepal

१०१७०.०० १३६.०० १००३४.००

कट्टी रकमको वििरण

नि. िं. प्याि िं  िाम कट्टीको प्रकार रकम रु भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ राजस्ि  शिर्ाक (१११११) अनग्रम  आयकर १३६.००  एकाउन्त्टपेयी

१३६.००

र्ाल ुिजेट उप शिर्ाकको निम्ि खर्ा शिर्ाकहरुका कुिै एक वियाकलाप, श्रोत बाट भकु्तािी वकताि/भकु्तािी वकताि (बहशु्रोत) मा वििरण Entry गरी गोश्वार भौर्र उठाई भकु्तािी आदेि बिाई शस्िकृत गिुाहोि ्।

जम्मा 

जम्मा कट्टी रकम

जम्मा 

जम्मा कट्टी रकम
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महालेखा नियन्त्रक कायाालय
 पेस्की फर्ायौट

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक
विल रकम (भ्याट 

िवहत) रु.
कट्टा रकम (पेस्की 

फर्ायौट)
खदु भकु्तािी हिु े

रकम
भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ 100011993 केिि पोखरेल मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) १५०००.०० १५०००.०० ०.००

२ 102505700 नभम पोखरेल िंर्ार महिलु(२२११२) ११०००.०० ५०००.०० ६०००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345681 Bhim Pokharel

३ 107788942 तीथा बहादरु बस्िते विविध खर्ा(२२७११) १४०००.०० २५००.०० ११५००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345682 Tirtha Bahadur Basnet

४००००.०० २२५००.०० १७५००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक
विल रकम (भ्याट 

िवहत) रु.
कट्टा रकम (पेस्की 

फर्ायौट/ अनग्रम कर)

खदु भकु्तािी हिु े
रकम

भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ 106810622 दीपेि र्ौलागाई मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) ८१२०.०० ८१२०.०० ०.००

८१२०.०० ८१२०.०० ०.००

कट्टी रकमको वििरण

नि. िं. प्याि िं  िाम कट्टीको प्रकार रकम रु भकु्तािीको प्रकार

पेस्की फर्ायौट ८०००.००

राजस्ि  शिर्ाक (१११११) अनग्रम  आयकर १२०.००  एकाउन्त्टपेयी

८१२०.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक
विल रकम (भ्याट 

िवहत) रु.
कट्टा रकम (पेस्की 

फर्ायौट/ अनग्रम कर)

खदु भकु्तािी हिु े
रकम

भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ 100011993 केिि पोखरेल मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) १००००.०० १००००.०० ०.००

१००००.०० १००००.०० ०.००

कट्टी रकमको वििरण

नि. िं. प्याि िं  िाम कट्टीको प्रकार रकम रु भौर्र िं

पेस्की फर्ायौट १५०००.००

को.ले.नि.का जम्मा को.ले.नि.का जम्मा ५०००.०० १२३४५

१००००.००जम्मा 

र्ाल ुिजेट उप शिर्ाकको निम्ि खर्ा शिर्ाकहरु बाट ददएको गत आ.ि.को पेस्की निम्िाििुार फर्ायौटको लागी भकु्तािी वकताि (बहशु्रोत) मा वििरण Entry गरी गोश्वार भौर्र उठाई गोश्वार भौर्र शस्िकृत गिुाहोि ्िा भकु्तािी िमेत ददि ुपिे अिस्थामा भकु्तािी आदेि बिाई शस्िकृत 
गिुाहोि ्।

जम्मा 

जम्मा 

जम्मा 

र्ाल ुिजेट उप शिर्ाकको निम्ि खर्ा शिर्ाकहरु बाट ददएको र्ाल ुआ.ि.को पेस्की निम्िाििुार फर्ायौटको लागी भकु्तािी वकताि (बहशु्रोत) मा वििरण Entry गरी गोश्वार भौर्र उठाई  भकु्तािी आदेि बिाई शस्िकृत गिुाहोि ्।

जम्मा 
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तलब भकु्तानी 

 निम्िािसुार स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारीको वििरण कर्मचारी अनिलेख प्रविष्टीर्ा Entry गरी २०७७ र्ाघ र्वििाको तलबी वििरण तयार गरी गोश्वार िौचर उठाई िकु्तािी आदेश बिाई स्स्िकृत गिुमिोस ्।

क.स.ंकोष महंगी भत्ता

स्थायी कममचारी १ 1 181144 106906019 9847121288 884506 5996228 6291903 रा.प. द्वितीय डिला राम गगरी परुुष दम्पती 40,380.00          6,730.00             4,711.00             2,000.00             

स्थायी कममचारी २ 1 212801 107399573 107788942 2592876 6121816 62131988 रा.प. ततृीय श्रीराम  ठाकुर परुुष दम्पती 35,990.00          6,000.00             4,199.00             2,000.00             

स्थायी कममचारी ३ 1 202624 107518987 9842366338 2582001 6424853 62118345 रा.प. ततृीय हेमराज  भट्ट परुुष दम्पती 35,990.00          4,800.00             4,079.00             2,000.00             

स्थायी कममचारी ४ 1 212920 109540113 9841374507 2593339 6124323 621321143 रा.प. ततृीय भाष्कर ढंुगेल परुुष दम्पती 35,990.00          6,000.00             4,199.00             2,000.00             

स्थायी कममचारी ५ 1 196646 108437083 9857012272 299309 5492241 62107240 रा.प.अन.ंप्रथम ध्रिुराज ज्ञिाली परुुष दम्पती 28,200.00          4,700.00             3,290.00             2,000.00             

स्थायी कममचारी ६ 1 191920 104905078 9842076164 1101636 6052368 62100170 रा.प.अन.ंप्रथम प्रकाश बस्नते परुुष दम्पती          28,200.00            4,700.00 3,290.00             2,000.00             

204,750.00        32,930.00          23,768.00          12,000.00          

क.स.ंकोष महंगी भत्ता

अस्थायी/ज्यालादारी १ 1 104622915 9841123149 का.स.-प्रथम स्तर सानु काजज महजमन परुुष दम्पती 22,010.00          -                       -                       -                       

अस्थायी/ज्यालादारी २ 1 113518319 9841946878 का.स.-प्रथम स्तर शर्ममला  महजमन परुुष दम्पती 22,010.00          -                       -                       -                       

अस्थायी/ज्यालादारी ३ 1 603256855 9841051420 का.स.-प्रथम स्तर विकास  प्रसाद  पौिले परुुष दम्पती 19,480.00          -                       -                       -                       

अस्थायी/ज्यालादारी ४ 1 120147166 9851116447 का.स.-प्रथम स्तर तजे नारायण गोपाली परुुष दम्पती 19,480.00          -                       -                       -                       

82,980.00          -                       -                       -                       जम्मा

तलब स्केल गे्रि रकम

थप रकम

ना.ल.कोष नं. बबमाकोष न.ं पद नपेाली नाम र्लङ्ग ििैाहहक 

जस्थतत

जम्मा

कममचारीको प्रकार र्स. न.ं
Payroll 

Serial No
र्सटरोल न.ं पान नं फोन नं क.स.ंकोष न.ं

थप रकम

पद नपेाली नाम र्लङ्ग ििैाहहक 

जस्थतत तलब स्केल गे्रि रकम

र्िालेखा नियन्त्रक कायामलय

कममचारीको प्रकार र्स. न.ं
Payroll 

Serial No
र्सटरोल न.ं पान नं फोन नं क.स.ंकोष न.ं ना.ल.कोष नं. बबमाकोष न.ं
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योगदानमा 
आधारीत विमा 

कोष
जम्मा थप क.स.ंकोष ना.ल.कोष सािगधक 

जजिन विमा
पारीश्रर्मक 

कर
सामाजजक 

सरुक्षा कर जम्मा कट्टी

400.00                7,111.00             54,221.00         9,422.00                 9,000.00     800.00         201.77         375.00         19,798.77               34,422.23          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345678 Dila Ram Giri 1

400.00                6,599.00             48,589.00         8,398.00                 6,000.00     800.00         372.64         15,570.64               33,018.36          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345679 SHREE RAM THAKUR 3

400.00                6,479.00             47,269.00         8,158.00                 6,000.00     800.00         372.64         15,330.64               31,938.36          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345681 Hem Raj Bhatta 12

400.00                6,599.00             48,589.00         8,398.00                 6,000.00     800.00         372.64         15,570.64               33,018.36          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345682 Bhasker Dhungel 12

400.00                5,690.00             38,590.00         6,580.00                 3,000.00     800.00         319.97         10,699.97               27,890.03          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345683 Dhurba Raj Gyawali 3

400.00                5,690.00             38,590.00         6,580.00                 2,500.00     800.00         328.56         10,208.56               28,381.44          11009-Everest Bank Limited 12345678912346 Prakash Basnet 9

2,400.00             38,168.00          275,848.00      47,536.00               32,500.00   4,800.00     201.77        2,141.45     87,179.22               188,668.78        

योगदानमा 
आधारीत विमा 

कोष
जम्मा थप क.स.ंकोष ना.ल.कोष सािगधक 

जजिन विमा
पारीश्रर्मक 

कर
सामाजजक 

सरुक्षा कर जम्मा कट्टी

-                       -                       22,010.00         -                           -               -               220.10         220.10                     21,789.90          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345688 Sanu Kaji Maharjan 0

-                       -                       22,010.00         -                           -               -               220.10         220.10                     21,789.90          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345689 Sarmils Maharjan 0

-                       -                       19,480.00         -                           -               -               194.80         194.80                     19,285.20          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345693 Bikas Prasad Paudel 0

-                       -                       19,480.00         -                           -               -               194.80         194.80                     19,285.20          11014-Machhapuchre Bank Limited 12345678912345694 Tej Narayan Gopali 0

-                       -                       82,980.00        -                           -               -               -               829.80        829.80                    82,150.20          

बैंक खाता न.ं नाम अगें्रजी
गे्रि 

िदृ्गधहुने 
महहना

थप रकम

जम्मा तलि

कट्टीको रकम

भकु्तानी रकम

नाम अगें्रजी
गे्रि 

िदृ्गधहुने 
महहना

थप रकम

जम्मा तलि

कट्टीको रकम

भकु्तानी रकम बैंक खाता न.ं

र्िालेखा नियन्त्रक कायामलय

90



महालेखा नियन्त्रक कायाालय
गत वर्ाको पेस्की जिम्मेवारी 

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा जिर्ाक पेस्कीको प्रकार फर्ायौट नमनत
गत आ.व.को 
पेस्की रकम

कैफफयत

१ 107399573 श्रीराम  ठाकुर मिलन्त्द तथा कायाालय िामानि (२२३११) पदानिकारी र कमार्ारी २०७८/०१/१५ १५०००.००

२ 107518987 हेमराि  भट्ट िंर्ार महिलु(२२११२) पदानिकारी र कमार्ारी २०७८/०१/१५ ५०००.००

३ 109540113 भाष्कर ढंुगेल फवफवि खर्ा(२२७११) पदानिकारी र कमार्ारी २०७८/०१/१५ २५००.००

४ 108437083 ध्रवुराि ज्ञवाली मिलन्त्द तथा कायाालय िामानि (२२३११) पदानिकारी र कमार्ारी २०७८/०१/१५ ८०००.००

३०५००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा जिर्ाक पेस्कीको प्रकार फर्ायौट नमनत
गत आ.व.को 
पेस्की रकम

कैफफयत

१ 302753457 जि. फप. नि. टे्रडिा कुिै एक निमााण व्यविायी र व्यजिगत2078/०३/३१ ४५००००.००

४५००००.००

र्ाल ुविेट उप जिर्ाकको निम्ि खर्ा जिर्ाकहरुका कुिै एक फियाकलाप, श्रोतमा गत आ.व.को पेस्की जिम्मेवारी फकतावमा पेस्की जिम्मेवारी िािा आवश्यकता अििुारका फववरणहरु Entry गरी 
गोश्वार भौर्र उठाई गोश्वार भौर्र जस्वकृत गिुाहोि ्।

िम्मा 

प ंजिगत विेट उप जिर्ाकको कुिै एक जिर्ाक, फियाकलाप, श्रोतमा गत आ.व.को पेस्की जिम्मेवारी फकतावमा पेस्की जिम्मेवारी िािा आवश्यकता अििुारका फववरणहरु Entry गरी गोश्वार भौर्र 
उठाई गोश्वार भौर्र जस्वकृत गिुाहोि ्।

िम्मा 
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महालेखा नियन्त्रक कायाालय
बील भकु्तािी -१

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक रकम रु. भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ िपेाल विदु्दत प्रनिकरण पािी तथा विजलुी (२२१११) १५०००.००  एकाउन्त्टपेयी

१५०००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक रकम रु. भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

२ िपेाल टेलीकम िंर्ार महिलु(२२११२) ७४००.००  एकाउन्त्टपेयी

७४००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक रकम रु. भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

३ 107399573 श्रीराम  ठाकुर मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) ३०००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345679 SHREE RAM THAKUR

४ 107518987 हेमराज  भट्ट मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) ६०००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345681 Hem Raj Bhatta 

९०००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक रकम रु. भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

1 106906019 निला राम निरी पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345678 Dila Ram Giri

2 107399573 श्रीराम  ठाकुर पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345679 SHREE RAM THAKUR

3 107518987 हेमराज  भट्ट पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345681 Hem Raj Bhatta 

4 109540113 भाष्कर ढंुिेल पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345682 Bhasker Dhungel

5 108437083 ध्रिुराज ज्ञिाली पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345683 Dhurba Raj Gyawali

6 104905078 प्रकाि बस्िते पोिाक (21121) १००००.०० ईपेमेन्त्ट 11009-Everest Bank Limited 12345678912346 Prakash Basnet

६००००.००

र्ाल ुिजेट उप शिर्ाकको निम्ि खर्ा शिर्ाकहरुका कुिै एक वियाकलाप, श्रोत बाट भकु्तािी वकतािमा वििरण Entry िरी िोश्वार भौर्र उठाई भकु्तािी आदेि बिाई शस्िकृत ििुाहोि ्।

जम्मा 

जम्मा 

जम्मा 

जम्मा 
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महालेखा नियन्त्रक कायाालय
चाल ुआ.व.को पेस्की 

नि. िं. प्याि िं  िाम  खचा शिर्ाक पेस्कीको प्रकार फर्ायौट नमनि
गि आ.व.को पेस्की 

रकम
भकु्तािीको 
प्रकार

बैंककोिाम खािा िं िाम अंग्रजेी

१ 107399573 श्रीराम  ठाकुर मिलन्त्द िथा कायाालय िामानग्र (२२३११) पदानिकारी र कमाचारी २०७८/०२/१३ १५०००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345679 SHREE RAM THAKUR

२ 107518987 हेमराज  भट्ट िंचार महिलु(२२११२) पदानिकारी र कमाचारी २०७८/०३/१३ ५०००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345681 Hem Raj Bhatta 

२००००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खचा शिर्ाक पेस्कीको प्रकार फर्ायौट नमनि
गि आ.व.को पेस्की 

रकम
भकु्तािीको 
प्रकार

बैंककोिाम खािा िं िाम अंग्रजेी

१ 302753457 शज. पप. नि. टे्रडिा कुिै एक निमााण व्यविायी र व्यशक्तगि2078/०३/३१ ३५००००.०० ईपेमेन्त्ट Rastriya Banijay bank Limited
Saving A/C 

1130100001111001
GPC Traders

३५००००.००

चाल ुवजेट उप शिर्ाकको निम्ि खचा शिर्ाकहरुका कुिै एक पियाकलाप, श्रोिमा चाल ुआ.व.को पेस्की ददिको लानग आवश्यकिा अििुारका पववरणहरु भकु्तािी पकिावमा Entry गरी गोश्वार भौचर उठाई भकु्तािी आदेि बिाई शस्वकृि गिुाहोि ्।

जम्मा 

प ंशजगि वजेट उप शिर्ाकको कुिै एक शिर्ाक, पियाकलाप, श्रोिमा चाल ुआ.व.को पेस्की ददिको लानग आवश्यकिा अििुारका पववरणहरु भकु्तािी पकिावमा Entry गरी गोश्वार भौचर उठाई भकु्तािी आदेि बिाई शस्वकृि गिुाहोि ्।

जम्मा 
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महालेखा नियन्त्रक कायाालय
बील भकु्तािी - २

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक
विल रकम (भ्याट 

िवहत) रु.
कट्टा रकम

खदु भकु्तािी हिु े
रकम

भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ 608037941 ििदिाि इन्त्टरप्राइजेज मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) २२६००.०० १६००.०० २१०००.०० ईपेमेन्त्ट Rastriya Banijay bank Limited
Saving A/C 

1130100001111001

NAVA DARSHAN 

ENTERPRISES

२२६००.०० १६००.०० २१०००.००

कट्टी रकमको वििरण

नि. िं. प्याि िं  िाम कट्टीको प्रकार रकम रु भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ राजस्ि  शिर्ाक (33314) म.ुअ.कर-परामिा तथा ठेक्का (33314) १३००.००  एकाउन्त्टपेयी

२ राजस्ि  शिर्ाक (१११११) अनग्रम  आयकर ३००.००  एकाउन्त्टपेयी

१६००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक
विल रकम (भ्याट 

िवहत) रु.
कट्टा रकम (अनग्रम  

आयकर)
खदु भकु्तािी हिु े

रकम
भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ 104905078 प्रकाि बस्िते मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) ३३९०.०० ४५.०० ३३४५.०० ईपेमेन्त्ट 11009-Everest Bank Limited 12345678912346 Prakash Basnet

२ 104905078 प्रकाि बस्िते िंर्ार महिलु(२२११२) २८२५.०० ३८.०० २७८७.०० ईपेमेन्त्ट 11009-Everest Bank Limited 12345678912346 Prakash Basnet

३ 104905078 प्रकाि बस्िते पािी तथा विजलुी (२२१११) ३९५५.०० ५३.०० ३९०२.०० ईपेमेन्त्ट 11009-Everest Bank Limited 12345678912346 Prakash Basnet

१०१७०.०० १३६.०० १००३४.००

कट्टी रकमको वििरण

नि. िं. प्याि िं  िाम कट्टीको प्रकार रकम रु भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ राजस्ि  शिर्ाक (१११११) अनग्रम  आयकर १३६.००  एकाउन्त्टपेयी

१३६.००

र्ाल ुिजेट उप शिर्ाकको निम्ि खर्ा शिर्ाकहरुका कुिै एक वियाकलाप, श्रोत बाट भकु्तािी वकताि/भकु्तािी वकताि (बहशु्रोत) मा वििरण Entry गरी गोश्वार भौर्र उठाई भकु्तािी आदेि बिाई शस्िकृत गिुाहोि ्।

जम्मा 

जम्मा कट्टी रकम

जम्मा 

जम्मा कट्टी रकम
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महालेखा नियन्त्रक कायाालय
 पेस्की फर्ायौट

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक
विल रकम (भ्याट 

िवहत) रु.
कट्टा रकम (पेस्की 

फर्ायौट)
खदु भकु्तािी हिु े

रकम
भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ 107399573 श्रीराम  ठाकुर मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) १५०००.०० १५०००.०० ०.००

२ 107518987 हेमराज  भट्ट िंर्ार महिलु(२२११२) ११०००.०० ५०००.०० ६०००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345681 Hem Raj Bhatta 

३ 109540113 भाष्कर ढंुगेल विविध खर्ा(२२७११) १४०००.०० २५००.०० ११५००.०० ईपेमेन्त्ट 11014-Machhapuchre Bank 

Limited
12345678912345682 Bhasker Dhungel

४००००.०० २२५००.०० १७५००.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक
विल रकम (भ्याट 

िवहत) रु.
कट्टा रकम (पेस्की 

फर्ायौट/ अनग्रम कर)

खदु भकु्तािी हिु े
रकम

भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ 108437083 ध्रिुराज ज्ञिाली मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) ८१२०.०० ८१२०.०० ०.००

८१२०.०० ८१२०.०० ०.००

कट्टी रकमको वििरण

नि. िं. प्याि िं  िाम कट्टीको प्रकार रकम रु भकु्तािीको प्रकार

पेस्की फर्ायौट ८०००.००

राजस्ि  शिर्ाक (१११११) अनग्रम  आयकर १२०.००  एकाउन्त्टपेयी

८१२०.००

नि. िं. प्याि िं  िाम  खर्ा शिर्ाक
विल रकम (भ्याट 

िवहत) रु.
कट्टा रकम (पेस्की 

फर्ायौट/ अनग्रम कर)

खदु भकु्तािी हिु े
रकम

भकु्तािीको प्रकार बैंककोिाम खाता िं िाम अंग्रजेी

१ 107399573 श्रीराम  ठाकुर मिलन्त्द तथा कायाालय िामानग्र (२२३११) १००००.०० १००००.०० ०.००

१००००.०० १००००.०० ०.००

कट्टी रकमको वििरण

नि. िं. प्याि िं  िाम कट्टीको प्रकार रकम रु भौर्र िं

पेस्की फर्ायौट १५०००.००

को.ले.नि.का जम्मा को.ले.नि.का जम्मा ५०००.०० १२३४५

१००००.००जम्मा 

र्ाल ुिजेट उप शिर्ाकको निम्ि खर्ा शिर्ाकहरु बाट ददएको गत आ.ि.को पेस्की निम्िाििुार फर्ायौटको लागी भकु्तािी वकताि (बहशु्रोत) मा वििरण Entry गरी गोश्वार भौर्र उठाई गोश्वार भौर्र शस्िकृत गिुाहोि ्िा भकु्तािी िमेत ददि ुपिे अिस्थामा भकु्तािी आदेि बिाई शस्िकृत 
गिुाहोि ्।

जम्मा 

जम्मा 

जम्मा 

र्ाल ुिजेट उप शिर्ाकको निम्ि खर्ा शिर्ाकहरु बाट ददएको र्ाल ुआ.ि.को पेस्की निम्िाििुार फर्ायौटको लागी भकु्तािी वकताि (बहशु्रोत) मा वििरण Entry गरी गोश्वार भौर्र उठाई  भकु्तािी आदेि बिाई शस्िकृत गिुाहोि ्।

जम्मा 
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User ID /Password  प्रयोग गरी CGAS लग-ईन गने । एकल खाता कोष (TSA) प्रततवेदनमा रहेको अतततयारी 

चेक गने । प्राप्त अतततयारीका आधारमा CGAS मा तनम्नानुसार खचच तथा भुक्तानीको लेखा अध्यावतधक गने ।   
  

१) तलब वितरण :- 

 कर्मचारी अभिलेख प्रभिष्टी को  Option बाट स्थातय कमचचारीमा आफ्नो तववरण Entry गनुचहोस् । 

त्यसमा त्यस कायाचलयको तमल्दो वजेट उपतिषचक, खचच तिषचक, तियाकलाप छानी,  थप तथा कट्टीका 

तववरणहरु समेत Add गरी तववरण Entry गनुचहोस् ।  

 थपमा क.सं.कोष, महगंी भत्ता, योगदानमा आधारित विमा ि कट्टीमा क.सं.कोष, ना.ल.कोष, सामाविक 

सुिक्षा कि ि सािवधक वििन विमा समािेश गनुुहोला ।  

 तलब भििरण अभिलेख बाट तपाई सवहत अको दुईिना कमुचािी समािेश गिी ३ (वतन)  िना कमुचािीको 

२०७७ मंवसि महनाको तलबी विििण तयाि गनुुहोस् । 

 तलब विििण अवभलेख बाट गोश्वािा भौचि तयाि गनुुहोस् ।  

 गोश्वार िौचर Selection गरि भुक्तानी आदेश बनाउनुहोस् ।  

 भुक्तानी आदेश, गोश्वाि भौचि, तलबी विििणहरु क्रमश:  हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि गने गनुुहोस् ।  

 िुक्तानी आदेश वविकृत गिी भुक्तानीको लावग  भुक्तानी आदेशलाई TSA मा पठाउनुहोस् ।  
 

२)  गत आ.ि.को पेस्की जिम्मेिारी :- 

 गत आ.ि.को पेस्की भिम्रे्िारी भकताि को  बाट आफ्नै नाममा चालु वजेट उप तिषचकको मसलन्द 

तथा कायाचलय सामाति (२२३११) को कुनै एक तियाकलाप, श्रोतमा आवश्यकता अनुसारका तववरणहरु Entry 

गरी रकम  रु. ८,०००/-  को पेस्कीको तववरण Entry गनुचहोस्  ।  

 गत आ.ि.को पेवकी विम्मेिािी वकतािमा Entry गिकेो पेवकीको विििणलाई Selection गिी  गोश्वािा 

भौचि तयाि गनुुहोस् । 

 गोश्वाि भौचि,  पेवकी विििणहरु क्रमश: हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि गने गनुुहोस् । 

 गोश्वार िौचर  तस्वकृत गनुचहोस् ।  
 

३)  भकु्तानी ककताि  (बील भकु्तानी) :- 
 िुक्तानी भकताि को  बाट अन्य भकु्तानीमा चाल ुवजेट उप तिषचकको पानी तथा तवजलुी (२२१११) 

बाट तियाकलाप, श्रोत छानी एकाउन्टपेयी चेक द्वारा नेपाल तवद्दतु प्रतधकरणलाई लाई रु ७,०००/-  भकु्तानी गनच 

तववरण Entry गनुचहोस्  ।  

 भुक्तानी वकताि मा Entry गिेको भुक्तानी विििणलाई Selection गरि गोश्वािा भौचि तयाि गनुुहोस् । 

 गोश्वार भौचर Selection गरर भुक्तानी आदेि बनाउनहुोस् । 

 भुक्तानी आदेश, गोश्वाि भौचि,  भुक्तानी विििणहरु क्रमश: हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि गने गनुुहोस् । 

 भुक्तानी आदेश तस्वकृत गरी भकु्तानीको लातग  भुक्तानी आदेिलाई TSA मा पठाउनहुोस् ।  
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४)   भकु्तानी ककताि  (चाल ुआ.ि.को पेस्की) :- 
 िुक्तानी भकताि को  बाट पेस्कीमा आफ्नै नाममा चाल ु वजेट उप तिषचकको संचार महसलु 

(२२११२) को कुनै एक तियाकलाप, श्रोतमा आवश्यकता अनसुारका तववरणहरु Entry गरी रकम रु.४,०००/-  

को पेस्कीको तववरण Entry गनुचहोस्  ।  

 भुक्तानी वकताि मा Entry गिेको पेवकी विििणलाई Selection गरि गोश्वािा भौचि तयाि गनुुहोस् । 

 गोश्वार भौचर Selection गरर भुक्तानी आदेि बनाउनहुोस् । 

 भुक्तानी आदेश, गोश्वाि भौचि,  पेवकीको विििणहरु क्रमश: हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि गने  

गनुुहोस् । 

 भुक्तानी आदेश तस्वकृत गरी भकु्तानीको लातग  भुक्तानी आदेिलाई TSA मा पठाउनहुोस् ।  
 

५)   भकु्तानी ककताि  (बील भकु्तानी/कट्टी समेत) :- 

 िुक्तानी भकताि को  बाट अन्य भकु्तानीमा चाल ुवजेट उप तिषचकको मसलन्द तथा कायाचलय सामाति 

(२२३११) को कुनै एक तियाकलाप, श्रोत छानी बील रकम रु ११,३००।–(भ्याट सतहत) मध्येबाट १.५% 

अतिम आयकर वापत रकम रु  १५०।-  कट्टी गरी रु. ११,१५०।- नवदिचन इन्टरप्राइजेज (प्यान नं 

608037941), काठमाड ौँ-29,अनामनगर (NAVA DARSHAN ENTERPRISES/ Rastriya Banijay 

bank/ Saving A/C 1130100001111001)  लाई सोझै बैंकखातामा भुक्तानी गने गरी तववरण Entry  

गनुचहोस् ।  

 अविम आयकि िापत िकम रु १५०।-   िािवि वशषुक नं १११११ मा एकाउन्टपेयी चेक िनाउने गिी 

विििण Entry गनुुहोस् ।  

 भुक्तानी वकताि  मा Entry गिेको भुक्तानी विििणलाई Selection गरि गोश्वािा भौचि तयाि गनुुहोस् । 

 गोश्वार भौचरहरु Selection गरर भुक्तानी आदेि बनाउनुहोस् । 

 भुक्तानी आदेश, गोश्वाि भौचि,  भुक्तानी विििणहरु क्रमश: हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि गने गनुुहोस् । 

 भुक्तानी आदेश तस्वकृत गरी भकु्तानीको लातग  भुक्तानी आदेिलाई TSA मा पठाउनहुोस् । 
 

६)  भकु्तानी ककताि (बहुश्रोत-पेस्की फर्छयौट) / (बील भकु्तानी) :- 
 िुक्तानी भकताि (बहुश्रोत-पेस्की फर्मयौट) को  बाट चाल ुवजेट उप तिषचकको पानी तथा तवजलुी 

(२२१११) बाट रकम रु ५००।- र तवतवध खचच (२२७११) बाट रकम रु ६००।-   गरी जम्मा रु ११००/- 

आवस्यक तियाकलाप, श्रोत छानी सोझै बैंकखातामा जम्मा हुने गरी आफैलाई सोधभनाच भकु्तानी गनच तववरण 

Entry गनुचहोस् ।  

 भुक्तानी वकताि (बहुश्रोत-पेवकी फरु्यौट) मा Entry गिेको भुक्तानी विििणलाई Selection गरि गोश्वािा 

भौचि तयाि गनुुहोस् । 

 गोश्वार भौचर Selection गरर भुक्तानी आदेि बनाउनहुोस् । 

 भुक्तानी आदेश, गोश्वाि भौचि,  भुक्तानी विििणहरु क्रमश: हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि गने गनुुहोस् । 

 भुक्तानी आदेश तस्वकृत गरी भकु्तानीको लातग  भुक्तानी आदेिलाई TSA मा पठाउनहुोस् ।  
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७)  भकु्तानी ककताि (बहुश्रोत-पेस्की फर्छयौट) / (पेस्की फर्छयौट-१) :- 

 िुक्तानी भकताि (बहुश्रोत-पेस्की फर्मयौट) को  बाट चाल ु वजेट उप तिषचकको मसलन्द तथा 

कायाचलय सामाति (२२३११) मा आफ्नै नाममा रहेको गत आ.व.को पेस्की रकम रु ८०००।– फछचय ट गनच  

त्यतीनै बील रकम Entry गने गरी सोतह उपतिषचक तियाकलापमा तववरण Entry गनुचहोस् ।  

 भुक्तानी वकताि (बहुश्रोत-पेवकी फरु्यौट) मा Entry गिेको पेवकी फरु्यौटको विििणलाई Selection 

गरि गोश्वािा भौचि तयाि गनुुहोस् । 

 गोश्वाि भौचि,  फरु्यौटको विििणहरु क्रमश: हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि गने गनुुहोस् । 

 गोश्वार भौचर तस्वकृत गनुचहोस् ।  

 

८)  भकु्तानी ककताि (बहुश्रोत-पेस्की फर्छयौट) / (पेस्की फर्छयौट-२) :- 

 िुक्तानी भकताि (बहुश्रोत-पेस्की फर्मयौट) को  बाट चाल ु वजेट उप तिषचकको संचार महसलु 

(२२११२) मा आफ्नै नाममा रहेको चालु आ.व.को पेस्की रकम रु ४,०००।– मध्ये २,०००।–फछच य ट गरी र 

अतिम आयकर वापत  रकम रु  १५०।-  राजस्व तिषचक नं १११११ मा एकाउन्टपेयी चेक वनाई खदु रकम रु. 

९,१५०।– भकु्तानी गने गरी ११,३००।– को बील रकम Entry  गनुचहोस् ।  

 भुक्तानी वकताि (बहुश्रोत-पेवकी फरु्यौट) मा Entry गिेको पेवकी फरु्यौटको विििणलाई Selection 

गिी गोश्वािा भौचि तयाि गनुुहोस् । 

 गोश्वार भौचर Selection गरर भुक्तानी आदेि बनाउनहुोस् । 

 भुक्तानी आदेश, गोश्वाि भौचि,  पेवकी फरु्यौटको विििणहरु क्रमश: हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि 

गने गनुुहोस् । 

 भुक्तानी आदेश तस्वकृत गरी भकु्तानीको लातग  भुक्तानी आदेिलाई TSA मा पठाउनहुोस् ।  

 

९) भकु्तानी ककताि (बहुश्रोत-पेस्की फर्छयौट) / (पेस्की फर्छयौट-३) :- 

 िुक्तानी भकताि (बहुश्रोत-पेस्की फर्मयौट) को  बाट चाल ु वजेट उप तिषचकको संचार महसलु 

(२२११२) मा आफ्नै नाममा रहेको चाल ुआ.व.को पेस्की रकम रु ४,०००।– मध्ये २,०००।–फछच य ट गरी 

बाौँकी रहेको २०००।-  कोलेतनकाको खातामा भ चर नं १२३४५ बाट बैंकमा रकम जम्मा गरी पेस्की फछच य टको 

बील रकम Entry  गनुचहोस् ।  

 भुक्तानी वकताि (बहुश्रोत-पेवकी फरु्यौट) मा Entry गिेको पेवकी फरु्यौटको विििणलाई Selection 

गिी गोश्वािा भौचि तयाि गनुुहोस् । 

 गोश्वार भौचर Selection गरर भुक्तानी आदेि बनाउनहुोस् । 

 भुक्तानी आदेश, गोश्वाि भौचि,  पेवकी फरु्यौटको विििणहरु क्रमश: हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि 

गने गनुुहोस् । 

 भुक्तानी आदेश तस्वकृत गरी भकु्तानीको लातग  भुक्तानी आदेिलाई TSA मा पठाउनहुोस् ।  
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१०) समायोिन / ननकासा  :- 
 समायोजन / ननकासा भौचरहरुको वारमेा अध्ययन गने ।  

 

११) धरौटी / कायछसंचालनकोष (विविध)  :- 

 धरौटी / काययसचंालनकोष (निनिध)  Option हरुको वारमेा अध्ययन गने ।  

 

१२) खचछ प्रनतिद्दता :- 

 खचय प्रनििद्दिा लगायत तथा अन्य Option हरुको वारमेा अध्ययन गने ।  

 

१३) प्रनतिेदन :- 

तनम्नानसुारका प्रततवेदनहरु चेक गने ।  

 एकल खाताकोष (TSA) प्रततवेदन 

 बैंक नगदी तकताब (म.ले.प.फा.नं.-२०९) 

 खचचको फाौँटवारी (म.ले.प.फा.नं.-२१०) 

 फर्छ्यौट गनच  बाौँकी  पेस्कीको मास्केवारी (म.ले.प.फा.नं.-२११) 

 खचचको फाौँटवारी (वैदेतिक श्रोत/म.ले.प.फा.नं.-२१३) 

 बजेट/खचचको आतथचक तववरण (म.ले.प.फा.नं.-२१४) 

 तलव कट्टीको तववरण 

 भकु्तानी कट्टीको तववरण 
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305015206 कोष टे्रनिङ कार्ाालर् 06 
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RMIS  System मा DTCO को User बाट  Login गि े:- 

 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालयले गिे कायाहरु :- 
 

 राजस्व संकल गिे कायाालयहरुको व्यस्थापि गिे ।  

कोष टे्रनिङ कायाालय, गलु्मी (305015206 ) मा  राजस्व शिषाक शििाउि े। 

 कायाालयहरुको माग अिसुारका User हरु प्रदाि गिे ।  

Admin User र  Account User 

 राजस्व संकल गिे ियााँ कायाालयहरुको व्यस्थापि गिे ।  

 

 

RMIS  System मा बैंकको  को Normal User बाट  Login गि े:- 

   

 आ-आफ्िो कायाालयहरुको िाममा केहह बैंक भौिरहरु Entry गिे ।  

 

RMIS  System मा कार्ाालर्को Account User बाट  Login गि े:- 

305015206 कोष टे्रनिङ कार्ाालर् 06 
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कार्ाालर्को Account User ले गिे कायाहरु :- 

 गोश्वारा भौिर उठाउि े।  

 प्रनतवेदि िेक गिे । 

 िगद बाट आम्दािी गिे ।  

 िगद आम्दािी बैंक भौिर तयार गिे । 

 िगद आम्दािीको बैंक भौिर लाई बैंकमा लनग रकम जम्मा गिे । 

 बैंक भौिरवाट सेवा प्रदाि गिे । 

 

RMIS  System मा कार्ाालर्को Admin User बाट  Login गि े:- 

305015206 कोष टे्रनिङ कार्ाालर् 06 

 

कार्ाालर्को Account User ले गिे कायाहरु : 

 बैङ्क भौिर संसोधि गिे  ।  

 प्रनतवेदि िेक गिे । 

 

 

 आ-आफ्िो User  तयार गिे ।  

 भौिर तयार गिे ।  
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राज�व अनुमान राज�वका शीष�क  अनुमािनत राज�व रकम

संघीय सरकारको अनुदान �व�ीय समानीकरण                    4,500,000.00 

सशत� अनुदान                    5,500,000.00 

�देश सरकारको अनुदान ���� ���	
�                    1,500,000.00 

आ�त�रक आ�दानी एक!कृत स�प�ी कर 400,000.00                     

भूिम कर - मालपोत 200,000.00                     

���
�� 	���� 600,000.00                     

राज�व बाँडफाँड �
���
���
� �
� ���� ���� ������  !� 3,300,000.00                  

�
���
���
� �
� ���� �"����! 1,000,000.00                  

अ�य राज�वह, �#� ��!
� !$%�
� �
� &' 2,500,000.00                  

गत बष�को नगद मौ/दात #� �%�!$ �#	 �()	
� 500,000.00                     

कूल ज�मा बजेट रकम 20,000,000.00                

��प
+ ��!
�, �#	 ���	
� 4,800,000.00                  

#
�-, �$.��
� ���	
� 200,000.00                     

/���-, �$.��
� &' 500,000.00                     

�0! 1
�
�2 
�0!!$ �
� �
�3� �
4')� �0!
1
�
!$ �
� �546� !$% 1
�

1
�
 �7�� 111111111111
�0!!$ �
� �
�3� �
4')� �0!
1
�
!$ �
� 6
+� 16� 1
�

1
�
 �7�� 222222222222
�0!!$ �
� �
�3� �
4')� �0!
1
�
!$ �
� प��4:#� 16� 1
�

1
�
 �7�� 333333333333

<�=�! �%� >?@AB@@ !$ �
:�� ����
� 

���� ���	
� 

�546� !$% 1
�


6
+� 16� 1
�


प��4:#� 16� 1
�


1
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�� �� ��� 	
��� �� ��� 
� ��� ������ 1,200,000.00       ���� ��� !�� 
" #$��%��� �&'� ()� 200,000.00         *+�,� ���
- #�	�� ()� 100,000.00         ���� ��� !�� 
. ��/�0� ��� 2,000,000.00       ���� ��� !�� 
1 ���� ��%� 1,500,000.00       ����
�3
4 !���� 500,000.00         ����
�3
5 �6����  7�� 500,000.00         ����
�3

�8�� 6,000,000.00       

0.��. /����:;�� ��� <���/�=�� �� ;. ���

�  >?6 - A��0BC� � � ���D�� �E� <����         300,000.00 *+�,� ���

" <�G>� ���C6���� ���H #�� �I6 ��/�         400,000.00 *+�,� ���

�K � �8�� 700,000.00         

0.��. /����:;�� ��� <���/�=�� �� ;. ���
� ��C����� H� M� �E� #���  �����3 1,000,000.00       N$6	 ���

"
<�	� <�	�� ��������� �K��� �6 +O 

#>�����/ �E�#�� ((�� �����3)
500,000.00         N$6	 ���

�K � �8�� 1,500,000.00       

0.��. /����:;�� ��� <���/�=�� �� ;. ���

�
�H#������� (���� (� � N/����� 

���H �C �����3
2,500,000.00       

R3 �H 

<���� ���
�8�� 2,500,000.00       

* � "S54/55 �� �H#������� ��/� ������ �E� N	����� ��� U�>���

* � "S54V55 W// U�>��� 

 *.�. "S54/55 �� ������ :>�6 �H/H�X� ���/ /����:;

 *.�. "S54/55 �� ������ :>�6 N$6	 ����� �	�� ��/�0�

 *.�. "S54/55 �� U+/ ����� ��

1
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0.��. /����:;�� ���  <���/�=�� �� ; ��� 

� �6Y ��H,� ����=�� Z����[ !���� 100,000.00         ���� ��� !�� 

"
������ �=\� �8]/>C ����� �E� 

����6�� �/�� �\� ������ 200,000.00         ���� ��� !�� 

- ������ #^
 #>� �����3 2,000,000.00       ������3
�8�� 2,300,000.00       

� 6 <�� �H �8�+%
 ���6��� 100,000.00         ���� ��� !�� 
" ��E�_ �6+C (�� �����3 600,000.00         ���� ��� !�� 
- ���� ��%� �,$ 800,000.00         *+�,�

�8�� 1,500,000.00       

िस.न.ं काय�	म/आयोजनाको नाम  ज�मा ���

�
*%�(K� �E� ��a/��� �:�� ��
�b � 

$�+$��� =	\�, ��� ()� U�>$��

      4,800,000.00 �	�� U�>$�� 

�6#�� ���

"
�C� ��# 	>;��� H�� ����c/ ���E� 

���� ����c/��d:;�� U�(�K=��3 

e� f$�6 �����

        200,000.00 H�(
 - ��%(��� 

:>�6 U�>$��

-
*[./>. ��  
. �E� [8]��+C �6�� N$��         500,000.00 e� <� ��%(��� 

:>�6 R3
      5,500,000.00 

�K � �8�� ��6C      20,000,000.00 

िस नं बजेटको �ोत चालू पँू�जगत 

१ �व�ीय समानीकरण -                                       4,500,000.00     

२ सशत� अनुदान 5,500,000.00                       -                     

३ राज(व बाँडफाँड 3,600,000.00                       700,000.00        

४ आ,त-रक आमदानी 200,000.00                          1,500,000.00     

५ /देश सरकार सशत� अनुदान -                                       1,500,000.00     

६ नगर �वकास कोष ऋण -                                       2,500,000.00     

ज�मा 9,300,000.00                       10,700,000.00   

� � �8� "

 �8��

��6C ��=\g�� 

सशत� अनुदान तफ� का कृयाकलापह5

� � �8� �

2
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बैकको नाम राि
�य वािण�य बैक

खाताको नाम सिंचत कोष खाता

खाता न�वर 111111111111

बैकको नाम राि
�य वािण�य बैक

खाताको नाम आ�त�रक राज� खाता 

खाता न�वर 22222222222

बैकको नाम राि
�य वािण�य बैक

खाताको नाम बाँडफाँडबाट  ा! राज� खाता 

खाता न�वर 33333333333

बैकको नाम राि
�य वािण�य बैक

खाताको नाम बाँडफाँडबाट  ा! राज� खाता 

खाता न�वर 444444444

ग-2.1 चालु खच� खाता � िवजोर वष� बैकको नाम राि
�य वािण�य बैक

ग-2.2 चालु खच� खाता � जोर वष� खाताको नाम चाल ूखच$ खाता

खाता न�वर 5555555555

 ग-2.3 पुँजीगत खच� खाता � िवजोर वष� बैकको नाम राि
�य वािण�य बैक

 ग-2.4 पुँजीगत खच� खाता � जोर वष� खाताको नाम पूँिजगत खच$ खाता

खाता न�वर 6666666666

बैकको नाम राि
�य वािण�य बैक

खाताको नाम धरौटी खाता

खाता न�वर 7777777777777

ग-6.1 �थानीय तह िवभा�य कोष खाता बैकको नाम राि
�य वािण�य बैक

खाताको नाम *थानीय तह िवभा�य कोष खाता 

खाता न�वर 6161616161

ग-2.1 चालु खच� खाता � िवजोर वष� बैकको नाम राि
�य वािण�य बैक

ग-2.2 चालु खच� खाता � जोर वष� खाताको नाम वडा चाल ूखच$ खाता

खाता न�वर 88888888888

 ग-2.3 पुँजीगत खच� खाता � िवजोर वष� बैकको नाम राि
�य वािण�य बैक

 ग-2.4 पुँजीगत खच� खाता � जोर वष� खाताको नाम वडा पूँिजगत खच$ खाता

खाता न�वर 99999999999

वडाले �यव�थापन गनु�पन� मु�य मु�य ब!क खाताह"

पािलकाले �यव�थापन गनु�पन� मु�य मु�य ब!क खाताह"

ग-४.1 �थानीय तह संिचत कोष खाता

ग-1.1 आ�त�रक राज� खाता 

ग-1.2 बाँडफाँडबाट  ा! राज� खाता 

ग-1.3 आ�त�रक अनदुान खाता 

ग-3 �थानीय तह धरौटी खाता 

1
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िस.नं. भौचर 	कार खाता समुह िमित

१
आ�त�रक 

राज

ग १।१

2076.04.0

1

२
आ�त�रक 

राज

ग १।१

2076.04.0

2

३

बाँडफाँडबाट 

�ा� राज
 

खाता

ग १।२
2076.0�.	




४
आ�त�रक 

अनुदान खाता
ग १।३

2076.0�.	




५
आ�त�रक 

अनुदान खाता
ग १।३

2076.0�.	




६ �ा�सफर िबिभ�न
�
��
��

		

७ सिंचत कोष ग ४।१
�
��
��

		

८ �ा�सफर ग ४।१
�
��
��

		

९
िनकासा 

आ)दानी
ग २।१

�
��
��

		

१०
िनकासा 

आ)दानी
ग २।३

�
��
��

		

११ खच, ग २।१
2076.04.2

0

१२ खच, ग २।१
2076.04.2

0

प/ेक0
2076.06.0

1

१५ प/ेक0 फछ,यौट
2076.07.1

6

१६ धरौटी
2076.04.0

1

१७ िबभा5यकोष
2076.07.3

0

१८ िबभा5यकोष
2076.08.3

0

1
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िस.नं. भौचर 	कार िमित

१
आ�त�रक 

राज

2076.04.01

२
आ�त�रक 

राज

2076.04.02

३ ा�सफर 2076.04.02

४
आ�दानी र 

ा�सफर
2076.04.02

५ आ�दानी 2076.04.08

६ ा�सफर 2076.04.08

७
आ�दानी र 

ा�सफर
2076.04.08

८
िनकासा 

आ�दानी
2076.04.11

९
िनकासा 

आ�दानी
2076.04.11

१० खच� 2076.04.20

११ खच� 2076.04.20

१२ पे!क" 2076.06.01

१३ पे!क" फछ�यौट 2076.07.16

१४ धरौटी 2076.04.01

१५ िबभा*यकोष 2076.07.30

१६ िबभा*यकोष 2076.08.30
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�यहोरा

 गत बष�को नगद मौ*दात बाँक" रहन गएको रकम 2 ५,००,०००।- आ�दानी जनाउनु होस ्।

एक"कृत स�पि8 कर ४००००० र िसफा�रस द9तूर  ३०००००गरी ज�मा ७००,०००।- रकम आ�दानी , सो रकम ग.१.१ आ�त�रक राज
 खातामा आ�दानीको गो
ारा भौचर बनाउनहुोस ।

ग.१.१ आ�त�रक राज
 खाताबाट 2१००००००।- ग.४.१ सिंचतकोष खातामा ा�सफरको भौचर बनाउनुको साथ ैा�सरफरको प> बनाउनुहोस ।

ग.४.१ सिंचतकोष खातामा आ�त�रक आ�दानी 2.१००००००।००को भौचर बनाइ  , ८०००००।पुजीगत खच� खातामा  र २०००००। चालु खच�  खातामा ा�सफरको भौचर बनाउनकुो साथ ै

ा�सरफरको प> तयार गनु�होस ।

नेपाल सरकार अ�तरगत समानीकरण अनुदान बापत कोष तथा लेखा िनय�>क काया�लयबाट CाD हEन आएको Cथम र दोFो >मैािसक रकम  एकमGु 2 ३०,००,०००।- CाD हEन आएको 

आ�दानी ग.१.३.खातामा भौचर बनाइ आ�दानी CाD जनाउनु होस ्।

 ग.१.३ आ�त�रक अनुदान खाताबाट 2३००००००।- ग.४.१ सिंचतकोष खातामा ा�सफरको भौचर बनाउनुको साथ ैा�सरफरको प> बनाउनुहोस ।

ग.४.१ सिंचतकोष खातामा िबि8य समािनकरणको आ�दानी 2.३००००००।००को भौचर बनाइ  ,३००००००।-पािलका पुजीगत खच�  खातामा ा�सफरको भौचर बनाउनुको साथ ैा�सरफरको 

प> तयार गनु�होस ।

 2३९०००००। पुजीगत खच� खातामा िनकासा आ�दानीको भौचर तयार गनु�होस ।

 2२०००००।चालु खच� खाता िनकासा आ�दानीको भौचर तयार गनु�होस ।

 िHयाकलाप सवारीसाधन ख�रदमा 2.३०००००।-को खच�मा ४५००।- अJीम आयकर कKी गरी Fी घन!याम अटो Cा िल भMुानी िदनुका साथ ैकKी भौचर पिन तयार गनु�होस ।

 तलब कम�चारी िHयाकलापमा गई 2 २०००००।-खच�मा २५०००।-कम�चारी सचंयकोष ,७४००।- िबमाकोष ,२००० सामािजक सरुOा कKी गरी एन.एम.बी बकैको नाममा कम�चारी तलब 

चेक बनाउने र कKी भौचर सिहतको लेखाङ्कन गनु�होस ।

पािलका खच� के�Qमा सवारी साधन िHयाकलापमा गई 2 ३०००००।-मोिबलाइजशेन पे!क" Fी मोरङ्ग अटोलाई िदएको  लेखाङ्कन गनु�होस ।

पािलका खच� के�Qमा सवारी साधन िHयाकलापमा 2१५०००००।-िबल CाD भएको हEदा Fी मोरङ्ग अटोको पे!क" फछ�यौट गरी भुMानी िदने

राम क�Sसनको आ.ब.७५।७७को जमानत बापतको 2१०००००।००को गत बष�को अTया िज�मबेारी सारेको भौचर तयार गनु�होस ।

दहतर बहतर बापतको 2१२००००।०० आ�दानी CाD भएकोमा सो आ�दानी ग.७.१ 9थानीय तह िबभा*यकोष खातामा आ�दानीको लेखाङ्कन गनु�होस ।

 2१२००००।०० को िनयमानुसार बाडफाड गनु�होस । सहभागीले आफै गनVगरी

लखेाङ्कन अ�यास
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राज�व अनुमान राज�वका शीष�क  अनुमािनत राज�व रकम

����� ���	��
 ���	� �व�ीय समानीकरण                    4,500,000.00 

���� ���	�                    5,500,000.00 

���� ���	��
 ���	� ���� ���	�                    1,500,000.00 

������ ���	�� (������ �
�) एक�कृत स�प�ी कर 400,000.00                      

भूिम कर - मालपोत 200,000.00                      

���	��� ����� 600,000.00                      

�	 �! "	#$�	#$ (������ �
�) "	#$�	#$"	% �	& '�� (�)� ��*!+,- �� 3,300,000.00                   

"	#$�	#$"	% �	& '�� ����)� 1,000,000.00                   

��� �	 �!'. (������ �
�) �/� ,!�	� �
0"	% �	& 12 2,500,000.00                   

/� "0��
 �/� (34�	� (������ �
�) /� "0��
 �/� (34�	� 500,000.00                      

20,000,000.00                 

����� ���	��
 ���� ���	� ��( . 55,77,7778- �
 ! �% �' �
� �:	 ,!�; ����	� �	� �'��
 < 8

��प	> ���	�, �/� ���	� 4,800,000.00                   

/	*�, �
;*�	� ���	� 200,000.00                      

?�$!�, �
;*�	� 12 500,000.00                      

5,500,000.00                   

"@� A	�	'. 
"@��
 �	( �	,B� !	C24� "@�
A	�	�
 �	( ��CD� �
0 A	�	
A	�	 ��!� 111111111111

/-2.1 D	> AD� A	�	 Ñ  
� !0� "@��
 �	( �	,B� !	C24� "@�
/-2.2 D	> AD� A	�	 Ñ ,! 
� !0� A	�	�
 �	( D	>� AD� A	�	

A	�	 ��!� 222222222222
 /-2.3 प# �/� AD� A	�	 Ñ  
� !0� "@��
 �	( �	,B� !	C24� "@�
 /-2.4 प# �/� AD� A	�	 Ñ ,! 
� !0� A	�	�
 �	( प�#C /� AD� A	�	

A	�	 ��!� 333333333333

��:�� "0� K7LM8LL �
 �	 �! ��(	� 

���� ���	� 

/-N.1 �:	��� �' ��CD� �
0 A	�	

कूल ज�मा बजेट रकम 

ज�मा 

1
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�-1.1 �����
 ���� ��� 
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�-1.3 �����
 "�#$�� ��� 
�-1.4 ��$&'(
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�-1.5 +�,�� -����� ��� ./  ��� 
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�-1.5.2 ./ ()����) +���2 ��0 
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�-2.3 9#����� 42 ��� Ñ +��7� �82 
�-2.4 9#����� 42 ��� Ñ �7� �82 
�-2.5 +�,�� -����� 42 ��� Ñ +��7� �82 
�-2.: +�,�� -����� 42 ��� Ñ �7� �82 
�-2.7 +�+�< 42 ��� 

�-3 ������ �	 <�=�3 ��� 
�-> ������ �	 
78 ��� 
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78 ��� ()�+�
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�) E#F�� 
78 ��� ()�+�

7 �-5.G)
�
79 -�����9� 
78 ��� ()�+�

7 �-5.>)
A��� )?)�<� +�
�) 
78 ��� ()�+�

7 �-5.@)
������/ +�
�) 
78 ��� ()�+�

7 �-5.:)
����� 0����/ ��� )�A�'�
 9��4�5� 
78 ��� ()�+�

7 �-5.H)
A+	5� ��� ��5 +�
�) 
78 ��� ()�+�

7 �-5.I)
 ������ +�
�) 
78 
��21A )?4�5� ��� ()�+�

7 �-5.J)

�-6 ������ �	 +�C�L� 
78 ��� 
�-6.1 ������ �	 +�C�L� 
78 ��� 
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�� �� ��� 	
��� �� ��� �� ����
� ��� ������ 1,200,000.00       � !" ��#$��#$ ���� ������ �%� &	�����/(������ ������/)����

) (*��+��� ��,� -.� 200,000.00         /0�1� ��� ���� ������ �%� &	�����/(*��+��� ��,� -.�/)��2�

3 (�	�� -.� 100,000.00         � !" ��#$��#$ ���� ������ �%� &	�����/(�	�� -.�/)��)�

2 ����4� ��� 2,000,000.00       � !" ��#$��#$ ���� ������ �%� &	�����/����4� ���/))5))

5 �"�� ��+� 1,500,000.00       ����
�7 ���� ������ �%� &	�����/�"�� ��+�/31121

9 ����� 500,000.00         ����
�7 ���� ������ �%� &	�����/����� �%� ��:���/31123

; �<����  = � 500,000.00         ����
�7 ���� ������ �%� &	�����/�<����  �%� = �/3��))

 >�� 6,000,000.00      

4.��. �� ��@A�� ��� �"����B � �� A. ��� �� ����

� $CD< - F�#4GH� �$� !��I�� �%� 

�"!��

        300,000.00 /0�1� ��� (C"��+� �"���/�������/�$�/3��5�

) �"JC� �"!H<���� ���K (�� �L< ����         400,000.00 /0�1� ��� (C"��+� �"���/N ��/�"JC�/3��53

�O �  >�� 700,000.00        

4.��. �� ��@A�� ��� �"����B � �� A. ��� �� ����
� ��H����� K�$Q� �%� (���  �����7 1,000,000.00       &*<	 ��� ����B �/����B � �CR�/K�$Q� �%� (��� /3��5S

)
��	� ��	�� "��"����� �O��� �< 0T 

( C!����� -"� �����7
500,000.00         &*<	 ���

(C"��+� �"���/-"� �����7/3���)

�O �  >�� 1,500,000.00      

4.��. �� ��@A�� ��� �"����B � �� A. ��� �� ����

�
�K(������� -"��� -�$� &�� ��� 

���K �H �����7
2,500,000.00       U7 �K �"��� ��� (C"��+� �"���/-"� �����7/3���)

 >�� 2,500,000.00      

/ " )V;9/;; �� �K(������� ���� ������ �%� &	����� ��� W�C���

/ " )V;9X;; Y�� W�C��� 

 /.". )V;9/;; �� ������ @C�< �K/K�N# !��� �� ��@A

 /.". )V;9/;; �� ������ @C�< &*<	 ����� �	�� ����4�

 /.". )V;9/;; �� W0� ����� ��

1
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4.��. �� ��@A�� ���  �"����B � �� A ��� �� ����

�  <Z ��K1� ����B � :�"��[ ����� 100,000.00         � !" ��#$��#$ ����B �/��\�K�������/ <Z��K��/3��)3

)
 � ��� �BR� �>]�CH ����� �%� 

����<"� ���� �R� ������
200,000.00         � !" ��#$��#$ ����B �/��\�K�������/����B � ���"<B	/))5�)

3 ������ (^
 ( C� �����7 2,000,000.00       ������7 (C"��+� �"���/�������/(C�(C�<��/3��51

 >�� 2,300,000.00      

� < �"  �K �>�0+
  ��<��� 100,000.00         � !" ��#$��#$ ����B �/!"�!_�/ C�<�H� �K < �" / ��<���/))5�)

) "�%�̀  �<0H -"� �����7 600,000.00         � !" ��#$��#$ ����B �/!"�!_�/-"� �����7/W0� �����7/3���)

3 �"�� ��+� �1* 800,000.00         /0�1� ���� ������ �%� &	�����/�"�� ��+�/31121

 >�� 1,500,000.00      

िस.न.ं काय�	म/आयोजनाको नाम  ज�मा ��� �� ����

�
/+�-O� �%� ��b���� �@�� !"
�c � 

*"0*��� B	R�, ��� -.� W�C*��

      4,800,000.00 �	�� W�C*�� �<(�� ���
����B �/B	R�//+�- C�/��" -.�/)53��

)
�H� ��( 	CA"�� K�� !"�!_� ��!%� 

!��� !"�!_���d@A�� W�-�OB��7 

e� f*�< �����

        200,000.00 K�-
, ��+-��� W�C*��
����B �/!"�!_�/��( �>"0+
 �����/W�-�CB��7/))5�)

3
/[.�C. �� $
. �%� [>]��0H �<"� &*��         500,000.00 e�$�" ��+-��� @C�< U7

����B �/!"�!_�/(1"����� �/W!%��
 ;��+�/h>]��0H/))5))

5,500,000.00       
20,000,000.00     

िस नं बजेटको �ोत चालू पूँ�जगत 

१ �व�ीय समानीकरण -                                     4,500,000.00                  

२ सशत� अनदुान 5,500,000.00                     -                                 

३ राज(व बाँडफाँड 3,600,000.00                     700,000.00                     

४ आ,त-रक आमदानी 200,000.00                        1,500,000.00                  

५ /देश सरकार सशत� अनदुान -                                     1,500,000.00                  

६ नगर �वकास कोष ऋण -                                     2,500,000.00                  

ज�मा 9,300,000.00                     10,700,000.00                

"$� �>� )

  >��

� <H ��BRi�� 

सशत� अनुदान तफ� का कृयाकलापह5

�O �  >�� � <H

"$� �>� �

2
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�� � �	 
� ! ",��,����-  

�%&� �	�� '(���) *��+�, �	�- �

�
��� ���������� � �.
�/ 0123 �,4� �	  ���/ � �(5%6 �
 �7,����- 
 �� 

8 ,*32�	 ��9�.
� �:�;
 ��,���� �
< *(� ��,����- 
� '(���) *��+�, �	�- �

=
��� ���������7 � ���)�
1 >�,��� ��5� �	� �?� 23@� ���AB� �����2���C D�E 

�,� ' �	 D? F����� 
� ! �",��,����- D�E �,� ' �	23 '(���) *��+�, �	�- �

4
���)�
1��5� D�E �,� ' �	 
� ! �",��,����- H�3 ��,��,����- 5;�%*�� @F� 

@���� ��� ���������� � I�A�9
 �.
 �	 �,��23 J���	 23@�K� ���� ��,� �	�- �

"


�*:� ���L9��L��5� ;M� >�8N/OP�
��C D�E  ! �� 2�@ 
 >A�Q,M���5� D�E = 2�@ 

�
< *(� ! �" 2�@ ��� ������� �� � �%&� �	�� '���) *��R�	 
 +S 


� �	 T���U �U ��� ��
	��
 ��F�2� ����	 2��� F�2; @F� @���� �= 2�@ 
 5;�%*�� @F� 

@���� � 2�@ I�A�9
 �.
 @F� 23%@ �	 ��
	��
�	 23@�K� ��,� �	�- �

�

NL� �� " ��C ��9�.
� �:�;
 ��5� =�,����- 8;� �
/�25	� ��,����- �?�  ���/ � 

�(5%6 �
 ��9� =�,����- �
< *(� ! � 2�@�	 8�F
 D�E �,� ' �	23 

������"��� � '(���) �
3�	 8�F
 ���+�, �	�- �

�

�	� �?� 23@� ���AB� �����2���C ��� �����"��� � �Q�� >�,�����5� D�E �,� 

' �	 
� �35�2 �
��
�	 ! �� 2�@ �?� ��8) ��� >�,����	 
� ! �� �*�
 �
< 

*(� �� 2�@ �� �*�
 �%&� �	�� '(���) �.
 �	 8�F
 ���+�, �	�- �

7
��� ������"��� � �%&� �	�� �Q�� >�,��� ��5� *(� 8 �	 
� ! �� 2�@ 

�� �*�
 F�2; @F� @���� I�A�9
 �.
�	 �

W
��%F� �	� @�����C I�A�9
 �.
 �	 �����
1 >�,����	 
��	 ��� ���������� 
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< 23@� 
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�Q�� >�,�����5� D�E 8 �	 D? F����� 
� ��%F� �	� @�����C ������"��� � 
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 �.
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����� ��	
�� ������� ����  ��	
���� ����� ��


���� �
�����           4,500,000.00 

���� ��	��� (����  ����� � !"��#�� $%�)           5,000,000.00 

����� ��	���           1,200,000.00 

�
�	�� ��	���             800,000.00 

*�+�, � �-�� �� (11313)             400,000.00 

/0�
 �� - 
� �%� (11314)             200,000.00 

��2�3�� ���0� (14243)             600,000.00 

!�562�56!�7 8�9 :	�� 
0;� ��/�,�< ��           3,300,000.00 

!�562�56!�7 8�9 :	�� �=��	;�           1,000,000.00 

�=� �����:> (?=��@� A%�) �B� ����� �%�!�7 8�9 C� (33143)           2,500,000.00 

B� !���% �B� 
DE��� (?=��@� A%�) B� !���% �B� (!F�) 
DE��� (8���!�7" G�H�)             500,000.00 

        20,000,000.00 

�IJ� ������% ���� ��	��� ��
 > KK,LL,LLLM- �% ���7 �: A%� �N� ���O ��-���	��� �:��% G M

����  �����, �B� ��	���           4,300,000.00 

B�/, �%O/��� :	�� ��	��� (!"��#��) - P� 	             200,000.00 

*�6�, �%O/��� :	�� C� (!"��#��)             500,000.00 

          5,000,000.00 

बजेटको �ोत चालू पँू�जगत 

�व�ीय समानीकरण                                      -             4,500,000.00 
सशत� अनुदान                          5,000,000.00                       -   
राज व बाँडफाँड                          3,600,000.00             700,000.00 
आ$त%रक आमदानी                            200,000.00           1,500,000.00 
&देश सरकार समपुरक अनुदान                                      -               800,000.00 
&देश सरकार �वशेष अनुदान           1,200,000.00 
नगर �वकास कोष ऋण                                      -             2,500,000.00 

ज)मा                          8,800,000.00         11,200,000.00 
P� 	 � �	5#�B��% �	   �-
� 20,000,000.00    

$%�B� / SP� 8�, ��B� !��7 ��� T

?�N�� !�� ULVW/VV �% ����� ��	
�� 

���� ��	��� 

�0   �-
� !��7 ��
 

�-
� 

�IJ� ������% ��	���

8��� ������% ��	���

?=�3�� ?-��� (?=��@� A%�)

����� !�562�56 (����  �����!�7 8�9)

1
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�-1 ������ �	 ����� ��� 
�-1.1 �����
 ���� ��� 
�-1.2 ����������� ��  ���� ��� 
�-1.3 �����
 "�#$�� ��� 
�-1.4 ��$&'(
 )	���� "�#$�� ��� 
�-1.5 +�,�� -����� ��� ./  ��� 

�-1.5.1 )&�� 0�+1 ��0  
�-1.5.2 ./ ()����) +���2 ��0 
�-1.5.3 ����3
 ./ ��0  
�-1.5.4 ��$&'(
 ./ ��0  

�-2 ������ �	 42 ��� 
�-2.1 4�5# 42 ��� Ñ +��7� �82 
�-2.2 4�5# 42 ��� Ñ �7� �82 
�-2.3 9#����� 42 ��� Ñ +��7� �82 
�-2.4 9#����� 42 ��� Ñ �7� �82 
�-2.5 +�,�� -����� 42 ��� Ñ +��7� �82 
�-2.: +�,�� -����� 42 ��� Ñ �7� �82 
�-2.7 +�+�< 42 ��� 
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78 ��� 
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A24��3 
B��/ 
78 ��� ()�+�

7 �-5.1)
AA2� )?C�� 
78 ��� ()�+�

7 �-5.D)
������ +�
�) E#F�� 
78 ��� ()�+�

7 �-5.G)
�
79 -�����9� 
78 ��� ()�+�

7 �-5.>)
A��� )?)�<� +�
�) 
78 ��� ()�+�

7 �-5.@)
������/ +�
�) 
78 ��� ()�+�

7 �-5.:)
����� 0����/ ��� )�A�'�
 9��4�5� 
78 ��� ()�+�

7 �-5.H)
A+	5� ��� ��5 +�
�) 
78 ��� ()�+�

7 �-5.I)
 ������ +�
�) 
78 
��21A )?4�5� ��� ()�+�

7 �-5.J)

�-6 ������ �	 +�C�L� 
78 ��� 
�-6.1 ������ �	 +�C�L� 
78 ��� 

�-7 ������ �	 �
'�A
 
78 ���  
�-7.1 ������ �	 �
'�A
 
78 ��� 
�-7.2 ������ �	 �
79 -�����9� 
78 ��� 

�-8 ������ �	 �N
�� +	)�� 0A5�� ��� 

1
131



��.��. ���	
�

�
��� ���������� � �� ����	 ��� ����� ����� 
�� � �	 
� ! ",��,����- 

%&���' (��)�* �	�+ �

�
��� ���������� � �,
�- ./01 �*2� �	  ���- � �&345 �
 �6,����- 
 �� 

7 *(10�	 ��8�,
� �9�:
 ��,���� �
; (&� ��,����- 
� %&���' (��)�* �	�+ �

<

��� ���������6 � �13�0 �
��
 =>�
�� ���'�
/ =�*��� ��3� �	� �?� 01@� 

���>A� �����0���B C�D �*� % �	 C? AE���� 
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; 01@� 
�[* �	�+ �

��
�T�� =�*�����3� C�D 7 �	 C? K����� 
� ��4K� �	� @�����B ������"��� � 

�4Y� �	� @���� L�>�8
 �,
 �	 �*��01 K�0: @K� @���� %&���' (��)�* �	�+ �

लेखा�कन अ	यास

1

132



1

133



2

134



�� �� ��� 	
��� �� ��� �� ����
� ��� ������ 800,000.00        �� ! ��"#��"# ���� ������ �$� %	�����/'������ ������/(����

( ')��*��� ��+� ,-� 200,000.00        /0�1� ��� ���� ������ �$� %	�����/')��*��� ��+� ,-�/(��2�
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2 ����5� ��� 2,000,000.00      �� ! ��"#��"# ���� ������ �$� %	�����/����5� ���/((6((
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�8 ���� ������ �$� %	�����/�!�� ��*�/31121
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�8 ���� ������ �$� %	�����/����� �$� ��<���/31123
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�8 ���� ������ �$� %	�����/�>����  �$� ?��/3��((

�@�� 5,500,000.00      

5.��. �����AB�� ��� �!����C�� �� B. ��� �� ����

� #DE> - G�"5HI� �#�  ��J�� �$� 

�! ��

        300,000.00 /0�1� ��� 'D!��*� �!���/�������/�#�/3��6�

( �!KD� �! I>���� ���L '�� �M> ����         400,000.00 /0�1� ��� 'D!��*� �!���/N���/�!KD�/3��63

�O � �@�� 700,000.00        

5.��. �����AB�� ��� �!����C�� �� B. ��� �� ����
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�
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���L �I �����8
2,500,000.00      T8 �L �!��� ��� 'D!��*� �!���/,!� �����8/3���(

�@�� 2,500,000.00      

िस.नं. काय�	म/आयोजनाको नाम  ज�मा ��� �� ����
सशत� अनुदान तफ� का कृयाकलापह�

/.!.(U=:/== �� V�� W�D��� 
/.!. (U=:/== �� �L'������� ���������� �$� %	����� ��� W�D���
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 /.!. (U=:/== �� ������ AD�> %)>	 ����� �!	>� W�D)�� ����5�

 /.!. (U=:/== �� W0� ����� ��
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�.��. ����	
��� �	�  ��������� ��� � ��� �� ����
� ��� ����	�� 400,000.00        �	�!� �	"#�	"# �	�� ���	�� �$	 %&	����/(	������ ����	��/)����

) �*+ �	,-�� �	�	��� .���	/ ������ 100,000.00        �	�!� �	"#�	"# �	�	���/��1�,���	��	/�*+�	,���/2��)2

2
���	�� ��3� �45�67� �	��� �$	 

����*�	 ��	�� �3	 ���	��
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: ;	�;��	 (<= ( 6� ���	�> 2,000,000.00      ��	����> (6�	�?	� ���	�/�	�	�	�/(6�(6�*�	/2��51

9 �* ��� ��, �4�A?= ���*��	 100,000.00        �	�!� �	"#�	"# �	�	���/!�	!B�/�6�*�7� ��, �* ���/���*��	/))9�)

C ��$�D �*A7� E�� ���	�> 600,000.00        �	�!� �	"#�	"# �	�	���/!�	!B�/E�� ���	�>/GA� ���	�>/2���)

H ������ 100,000.00        ��	�=��> �	�� ���	�� �$	 %&	����/������ �$	 ��.���/31123

J ��	�� �	?� ;-�K 800,000.00        MA�-�� �	�� ���	�� �$	 %&	����/��	�� �	?�/31121

�4�	 4,300,000.00      

�.��. ����	
��� �	� ��������� ��� �. ��� �� ����

�
��&�� ��&��� �	��	���	 �N��	 �* AO 

( 6!��	�� E�� ���	�>
800,000.00        %K*& ���	� (6�	�?	� ���	�/E�� ���	�>/2���)

�N � �4�	 800,000.00        

5,100,000.00      

M.�. )PHC/HH �� �#	 ��. ... �� ;�� G�6�	�

�#	�� �N � �4�	 ��*7

 M.�. )PHC/HH �	 �#	 GA��,� ���	�� 
6�* %K*& ���	��	 ��(6�� G�6K	� �	����
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

साव�जिनक िव
ीय यव�थापन तथा �थानीय 
सि�चत कोष यव�थापन �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 मा�मला 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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�िश�ण औपचा रकता 

 प रचय
 नामः
 ठगेानाः
 पदः
 काय� अनुभवः 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

साधारण उ*+ेय 

 गाउँपािलका र नगरपािलकाका कमचारीह� सावजिनक िव�ीय 

�यव�थापन तथा �थानीय सि�चत कोष �यव�थापन 

�णालीलाई �भावकारी बनाइ काया$वयन गन स%म ह&नेछ ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िनिद�, उ*+ेयह.
 �थानीय तहको सावजिनक िव�ीय �याव�थापन �भावकारी बनाउन के के गनुपछ आधारभतु 

सुधारका प%ह�मा अवधारण िनमाण गन स.नेछन ्।

 �थानीय तहमा िव�ीय �यव�थापनमा खच संकेत छनौट गन स.ने र यथाथपरक खचका �ितवेदन 
तयार गन स.ने छन ्।

 �थानीय तहको सि�चत कोष �यव�थापन �भावकारी बनाउन गनुपन5 आधारभतु 6ान र सीप �ा7 
गन स.नेछन ्।

 �थानीय तहको आिथक गितिवधी तथा ि8याकलाप बारेमा िव�ततृ 6ान �ा7 गरी कायस�चालन 
�तरमा ह&न स.ने जोिखम र किठनाईको अ$;य ह&नकुो साथै नीितगत �ावधानह� बारे 6ान हाँिसल 
भएको ह&नेछ ।

 योजना र िवकास िवचको अ$तरस>व$ध र नितजामा आधा?रत प?रयोजना ब@क �यव�थापन 
स>व$धमा जानकारी �ा7 भई �थानीय तहमा योजना �यव�थापनका लागी सहिजकरण गन 
स.नेछन ्।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िनिद�, उ*+ेयह.
 �थानीय तहको बािषक बजटे तथा काय8मह� के कसरी तयार ह&$छन् र ित स>पुण तहह�मा आिथक 

�शासनको भुिमका �भावकारी बनाउन िज>मवेार र उ�रदािय;वको बोध ह&नेछ ।

 �थानीय तहको िव�ीय �याव�थापन �भावकारी वनाउन �थानीय सि�चत कोष �याव�थापन �णालीमा 
भएका �याव�थाह� र �योग गनुपनाको कारण बारे �िश%ािथह�मा पुण 6ान �ा7 गन5छन् ।

 सि�चत कोष �याव�थापन �णालीमा राज�वका िविभ$न Bोतह�लाई �ाईमरी र सकेे$डरी Bोत पिहचान 
ग?र सोिह अनुसार �िविD गन र �ितवेदन समते हने स.ने ह&नेछन् ।

 सि�चत कोष �याव�थापन �णालीमा योजनाह�लाई %ेE उप%ेE मFुय काय8म मFुय ि8याकलाप र 
योजना अनुसार �िविD गन स.नेछन् साथै उG काय8मह� कुन खच िशषक अ$तगत �दछन् भ$ने यिकन 
ग?र योजनाह� �िविD ग?र �ितवेदन समते हने स.ने ह&नेछन् ।

 �थानीय तहको िव�ीय �याव�थापन �भावकारी वनाउन अFतयारी �दान गनुपन5 कानुनी �यावव�था 
िनकासा र खच �कृयाको �यावहारीक 6ान �ा7 गन स.नेछन् ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िनिद�, उ*+ेयह.
 धरौटी तथा कायस�चालन कोषमा ह&ने कारोवारह� �यवहा?रक  अHयास माफ त उG कारोवारलाई 

कायस�चाल �तरमा काम गन स.ने %मता िवकास ह&नेछ ।

 �ाकृितक �कोष �यव�थापन कोष, िविवध कोषअ$तगत ह&ने कारोवारह� �यवहा?रक अHयास माफ त उG 
कारोवारलाई कायस�चाल �तरमा काम गन स.ने %मता िवकास ह&नेछ  साथै �ितवेदन हने र �ा7 गन 
स.नेछन् ।

 सEू �णालीमा �यव�था ग?रएका �ितवेदनह� अLययन गन आवMयकता अनुसार �ितवेदनह� स>वN 
िनकायह�मा उपलOध गराउन स.नेछन् ।

 नेपाल सावजिनक %ेE लेखामानको िवकास8म आव�यकता र मह;व बारेमा जानकारी हाँिसल भई 
�थानीय तहमा �योगमा आएका NPSAS  अनुसारका �ितवेदनह� अLययन र िवPलेशण गन5 %मता 
िवकास भएको ह&नेछ।

 कQयुटरकृत सरकारी लेखा �णाली (CGAS) स�चालन खच, नगद �%ेपन, �ितबNता अिभलेख 
धरौटीका कारोबार गनस.ने %मता िवकास भएको ह&नेछन् ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िनिद�, उ*+ेयह.
 CGAS �णाली लगईन गरी आधारभुत सटे अप र भुGानी आदशे तयार गन स.ने सीप हािसल भएको 

ह&नेछ ।

 राज�व �यव�थापन सचूना �णालीका स>व$धमा जानकारी �ा7 गनुको  यस �णाली �योग गन स.ने 
ह&नुको साथै �यिGगत �पमा �यानीय सरकारले �दशे सरकार र नेपाल सरकारको राज�व उठाउदा यस 
�णालीबाट  तयार गरी भुGानी गनस.ने लगायत �यवहारीक 6ान �ा7 गन स.नेछन्।

 सEू �णालीमा दिैनक ब@क िहसाव िभडान गरी खाता ब$दी गनस.नुको साथै भुGानी कायमा िवRिुतय 
कोष ह�ता$तरण �णालीको �योग गन स.नेछन् ।

 सावजिनक जवाफदिेहता �वधन र िवकास कायको �भावकारीता िवकासका लािग अनुगमन र 
मSुयाङ्कनको मह;वबारेमा जानकारी �ा7 गनुको साथै योजना तथा काय8म अनुगमन तथा मSुयाङ्कन 
तौरत?रका वारेमा 6ान हाँिसल भएको ह&नेछ ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

अप�ेा संकलन

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�िश�णका िवषयव�तु 
 सावजिनक िव�ीय �यव�थापनको प?रचय

 एिककृत आिथक संकेत विगकरण र �याFया (खच िवशेष)

 सि�चत कोषको प?रचय, कोष खाताह� तथा सि�चत कोष �यव�थापन

 �थानीय तहको आिथक काय�णाली र आिथक कायिविध काननूी �यव�था

 मLयकािलन खच संरचना प?रयोजना ब@क, नितजा �यव�थापन (Logframe)

 �थानीय तहमा वािषक बजेट तथा काय8म स>ब$धी �यव�था

 �थानीय सि�चत कोष �यव�थापन (SuTRA)को  प?रचय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�िश�णका िवषयव�तु 
 �थानीय सि�चत कोष �यव�थापन (SuTRA) मा Bोत (राज�व तथा अनदुान र ऋण) 

अनमुान: �यवहा?रक अHयास

 �थानीय सि�चत कोष �यव�थापन (SuTRA) मा खच अनमुान: �यवहा?रक अHयास

 �थानीय सि�चत कोष �यव�थापन (SuTRA) मा बजटे काया$वयन खच (अिFतयारी 
�दान, िनकासा र खच स>ब$धी) : �यवहा?रक अHयास

 �थानीय सि�चत कोष �यव�थापन (SuTRA) मा धरौटी तथा कायस�चालन स>ब$धी 
: �यवहा?रक अHयास

 �थानीय सि�चत कोष �यव�थापन (SuTRA) मा �ाकृितक �कोप �यव�थापन कोष, 
िविवध कोष तथा अनगुमन स>ब$धी �यव�था : �यवहा?रक अHयास

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�िश�णका िवषयव�तु 
 �थानीय सि�चत कोष �यव�थापन (SuTRA) मा �ितवेदन (�थानीय �तर, 

�दशे�तर र के$fीय�तर �ितवेदन ): �यवहा?रक अHयास

 �थानीय सि�चत कोष �यव�थापन (SuTRA) मा नेपाल सावजिनक लेखामान 
NPSAS अनसुारका �ितवेदन : �यवहा?रक अHयास

 अ$तरसरकारी अिFतयारी र कQयटुरकृत सरकारी लेखा �णाली (CGAS)

 कQयटुरकृत सरकारी लेखा �णाली (CGAS) स�चालन खच, नगद �%ेपन, 

�ितबNता अिभलेख र धरौटी  : �यवहा?रक अHयास
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�िश�णका िवषयव�तु 
 कQयटुरकृत सरकारी लेखा �णाली (CGAS) स�चालन खच, नगद �%ेपन, 

�ितबNता अिभलेख र धरौटीका �ितवेदनह�  : �यवहा?रक अHयास

 �दशे सरकार र नेपाल सरकारको राज�व �यव�थापन सचूना �णाली (RMIS) : 
सैNाि$तक

 �दशे सरकार र नेपाल सरकारको राज�व �यव�थापन सचूना �णाली (RMIS): 
�यवहा?रक अHयास

 िवR�ुीय कोष ह�ता$तरण (EFT) र �थानीय सि�चत कोष �यव�थापन 
(SuTRA) मा EFT �यवहा?रक अHयास समेत

 अनगुमन, मूSयांकन तथा �भाव मूSयाङ्कन
MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�िश�ण िविध
 मिPत�क म$थन, समुह अHयास, लघ�ुवचन, �nो�र आिद । हरेक िदनको 

अ$तमा िदनभर छलफल भएका िवषयव�तुको सं%ेपीकरण गन5 ।  

 दोoो िदन पिहलो िदन संचालन भएका गितिविधको पनुरावलोकनबाट सE 
श�ुवात गन5 ।  

 �यवहा?रक अHयासको लािग आवMयक फाराम अHयास िसटह� तयार गन5 ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

समय तािलका

०७३० – ०८३० १ घvटा िचया र ना�ता

०८३० – ०९०० ३० िम अिधSलो िदनको पनुरावलोकन

०९०० – ११०० २ घvटा पिहलो सE

११०० – १२०० १ घvटा िदवा भोजन िवBाम

१२०० – १४०० २ घvटा दोBो सE

१४०० – १४३० ३० िम िचया िवBाम 

१४३० – १६३० २ घvटा तेBो सE

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

समूह मा:यता

 समय तािलकाको पालना ........

 मोबाईल साईले$ट मोडमा ...............

 ...................
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

पूव� जानकारी

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध:यवाद

18

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सावजिनक िव ीय 
व थापनको 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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

 o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n] थानीय 
तहको  सावजिनक िव ीय ाव थापन 

भावकारी बनाउन के के गनुपछ आधारभुत 
सुधारका प ह मा अवधारण िनमाण गन 
स े छन् ।

20
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
!=;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg kl/ro

@=;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgsf # efu

#=;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgsf] cjojx? 

$=;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgdf k|of]u x'g] sfg'gx?

%= महालेखा िनय क कायालयले स ालनमा याएका णालीह

^=सावजिनक िव ीय व थापनसगँ स बि धत अ य णालीह

&= k]kmf (Public Expenditure and Financial Accountability) kl/ro

21 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

!= ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg kl/ro

;fj{hlgs vr{, /fh:j /  C0f ;fj{hlgs 
ljQLo Joj:yfkgsf cleGg kIf x'g .

;/sf/n] hgtfsf] nflu hlt klg sfd u5{ 
;fj{hlgs vr{ s} dfWodaf6 ub{5 .

 ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgdf hjfkmb]xLtf 
/xg' kb{5

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_

23 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 

24
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgsf] cjojx?====== 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;/sf/L ljQLo tYofs+ GFS tyf k]kmfaf6 l;kmfl/; 
ePsf ;fj{hlgs If]qsf k|d'v cjoex?

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgdf k|of]u x'g] 
sfg'gx?

g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@

 cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj P]g, @)&^ / lgodfjnL, ===
 ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# / lgodfjnL, @)^$
 cfos/ P]g, @)%* / lgodfjnL, @)%( / cfly{s P]g,======
 cGtz'Ns P]g, @)%* / lgodfjnL, @)%(
 d"No clej[l4 s/ P]g, @)%@ / lgodfjnL, @)%#
 :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$
 k|b]z cfly{s sfo{ljlw P]g, @)&$ / lgodfjnL, ===
 ====kflnsfsf] cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj P]g, ==== / lgodfjnL====
 ==== kflnsfsf] cfly{s P]g,======
 ==== kflnsfsf] ljlgof]hg P]g,======

27 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

महालेखा िनय��क काया�लयले स�चालनमा �याएका �णालीह�

28

Systems 
in FCGO

FMIS

TSA/EFT

CGAS

RMIS

SuTRA

PAMS
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

साव�जिनक िव�ीय �यव�थापनसगँ स!बि�धत अ�य �णालीह�

29

PFM Related 
Systems 

LMBIS

Revenue 
related 
Systems

RTGS

NPI

Banking 
Systems

EPF system

RTGS

CIT system

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

k]kmf (Public Expenditure and Financial 

Accountability) kl/ro
b]zsf] ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgsf] sfo{;Dkfbg dfkg ug]{ 
ljZjJofkL ?kdf dfGo Pp6f cf}hf/ xf] .
ljQLo pQ/bfloTj (Accountability) / kf/blz{tf ;'wf/ ug]{ 
Pp6f ;+/rgf (Framework)

bftfx?nfO{ ;+of]hg (Harmonize) ug]{ Pp6f cf}hf/ klg
 o; ;+/rgfdf ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgsf] sfo{;Dkfbgsf] 
u'0f:t/ d"NofÍg (Assessment) ul/G5 .
 h;sf] nflu ljZjJofkL?kdf dfGo x'g] #! j6f ;"rsx? to 
ul/Psf 5g\ . (28  for Government side and  3 for donors. )

30

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

k]kmfsf] p2]Zox?

;du| ljQLo cg'zf;g kfngf ug]{   
>f]t ;fwgx?sf] /0fgLlts afF8kmfF6
>f]tsf] k|of]udf k|efjsfl/tf, s'zntf, kf/blz{tf 

/ hjfkmb]lxtf kfngf ug]{ 
;]jf k|jfxdf ;'wf/ ug]{ 
-gub k|If]k0fLo cj:yf, >f]tsf] clwsf/ k|Tofof]hg cflb_

 ljQLo hf]lvd 36fpg] 
-j]?h', bft[ lgsfosf] /sd cefj, cgfjZos ljlQo bfloTj cflb_

31 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

g]kfnsf] ;fj{hlgs vr{ tyf ljQLo pQ/bfloTj
-PEFA_ d"Nofs+g @))* / @)!$sf] t'ngf

32

Score No. of PI in 

2008

No. of PI in 

2014

Remarks

A 1 9

B+ 0 1

B 3 2

C+ 9 10

C 8 3

D+ 7 4

D 3 2

Total 31 31
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MoFAGALDTA>>> 
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g]kfnsf] ;fj{hlgs vr{ tyf ljQLo pQ/bfloTj -PEFA_ 
d"Nofs+g ;fs{ d"n's;Fusf] t'ngf

33

SN Score

A
fg

h
a

n
is

ta
n

B
a

n
g

la
d

es
h

B
h

u
ta

n

In
d

ia

M
a

ld
iv

es

P
a

k
is

ta
n

S
ri

la
n

k
a

N
ep

a
l 

2
0

0
8

N
ep

a
l 

2
0

1
4

1 A 1 0 8 7 1 5 _ 1 9

2 B+ 5 0 4 2 1 3 _ 0 1

3 B 3 12 6 1 4 5 _ 3 2

4 C+ 10 3 6 6 4 9 _ 9 10

5 C 6 2 2 3 3 1 _ 8 3

6 D+ 3 9 4 5 10 4 _ 7 4

7 D 1 4 0 2 6 2 _ 3 2

Total score 29 30 30 26 29 29 _ 31 31

NR 2 - - 2 - 1 - -

Total 31 31 31 31 31 31 31 31 31

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;fj{hlgs vr{ tyf ljQLo pQ/bfloTj -PEFA_ 
d"Nofs+g g]kfn / gj]{sf]  t'ngf

34

Score Nepal

Norway2008 2014

A 1 9 16

B+ 0 1 3

B 3 2 3

C+ 9 10 4

C 8 3 0

D+ 7 4 0

D 3 2 2

Total 31 31 28

NA _ - 3

Grand Total 31 31 31

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध:यवाद

35 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

 ए ककृत आ थक संकेत व गकरण 
र ा या (खच िवशेष)

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

 o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n] थानीय 
तहमा िव ीय व थापनमा खच संकेत छनौट 
गन स े  र यथाथपरक खचका ितवेदन तयार 
गन स े  छन् ।

37 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
• लेखा सूिच (Charts of Accounts)
• नया ँआिथ�क संकेत तजु�माको प'ृभूमी
• आिथ�क संकेतमा प*रवत�न गनु�पन. आव/यकता
• एक1कृत आिथ�क संकेत, वग3करण र 5या6याका आधारह9
• आिथ�क संकेत (COA) का त;वह<
• एक1कृत आिथ�क संकेत तथा वग3करण र 5या6या (COA), 

२०७४ (दोBो प*रमाज�न)

• काया�Cवयन अवEथा तथा भावी काय�िदशामािथ छलफल

38

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

लेखा सचुी (Charts of Accounts) को प6रचय

 कुनपैिन सगंठन वा सरकारले िव�ीय/आिथक �यव�थापनका लािग 
�योगमा Sयाउन ेिनि}त तािक क सरंचनायGु संकेत (खाता) ह�को सचूी

 राज~, खच, स>पि� तथा िव�ीय �यव�था र दात ृिनकायको संकेत 
स>ब$धी वग�करण र �याFया नै “खाता सचूी” हो । - नपेाल सरकारको 
लेखा िनद5िशका, २०७३

 आधार शीषक, मलू शीषक, शीषक तथा उपशीषक रह$छन ्।

 योजना, बजटे तथा लखेांकन र �ितवदेन एवं िव?ेषणको मूल 
आ धार

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

आिथ�क सकंेत (COA) का त;वह�

40

आ थक संकेत 
(COA)

Organizational 

Classification

Program 

Classification

Functional 

Classification

Economic 

Classification

Source wise 

Classification 

(Fund)

Target Group 

Classification
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

नपेाल सरकारको लेखा सचुी (CoA of GoN)

 नेपालको तीनै तहको सरकारी आJदानी (बैदेिशक सहयोग र ऋण समेत), 
खच�, सJपिM (गैरिवMीय तथा िवMीय) तथा दाियNव र सोको मौPदात 
समेतलाई जनाउने तािक� क सरंचनायSु सकंेतको सचुी । 

 लेखा सूचीमा आिथ�क सकंेतको अितरS सगंठन सकंेत, काय�Vम सकंेत, 
काया�;मक सकंेत, दात ृिनकाय सकंेत, Wोत सकंेत, भSुानी िविध सकंेत, 
लिXत समूह सकंेत लगायतका तािक�  सरंचनायSु सकंेतह< पद�छन ।

 हालको कारोबारको आधार नगद, गCत5य Yोदभािव आधारको लेखा

 हाल नेपालमा एक>कृत आिथ�क सकंेत तथा विग�करण र �या@या, 
२०७४ (हाल दोWो प*रमाज�न) लाग ुभएको

41 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

नया ँआिथ�क सकंेत तजु�माको पृFभूमी

42

िवगतमा के िथयो ?

Eथानीय िनकायह9मा फरक फरक आिथ�क 
सकंेतको Yयोग हZने गरकेो

केC[मा IMF को GFS Manual, 2001 मा 
आधा*रत आिथ�क सकंेतको Yयोग भएको

केC[ तथा Eथानीय िनकायको लेखा आधार 
समान भएपिन अलग अलग लेखा फारामह9 

रहेका

नेपालको संिवधान (२०७२)

सरकारका तीनै तहमा अलग अलग सिeचत 
कोष रहने,

तीनै तहको अिCतम लेखापरीXण महालेखा 
परीXकबाट हZने,

महालेखा परीXकले आफूले परीXण गन. 
लेखाको ढाचँा तोiने,

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

नया ँआिथ�क सकंेत प6रवत�न गनु�पनI आवJयकता

43

संघीयता अन<ुप तीनै तहको आिथ�क कारोबारमा एक9पता कायम गन� 

संघीय सरकारले तयार गनु�पन. General Government Reporting का लािग Consolidation गन�

सरकारका तहह9बीच बाडँफाडँ हZने राजEव संकलन तथा बाडँफाडँको 5यवEथापनका लािग आधार

सबै तहका सबै Yकारका आिथ�क 5यवEथापन सूचना Yणालीह9 (FMIS) को आधार

सरकारको आिथ�क कारोबारको सeचालन अCतरा� िtuय मापदvड (GFS 2014) अन9ुप बनाउन ।

लेखापरीXण काय�लाई सरल र 5यविEथत बनाउन

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

एक>कृत आिथ�क सकंेत, वगKकरण र �या@याका आधारहL

44

नयाँ आिथ�क 
संकेत

संिवधानको 
आिथ�क 

काय��णाली संिवधानका 
अिधकार 
सूिचह� र 

काय� 
िव�तृतीकरण

लेखा�णाली
को आधार 
(Towards 
Accrual)अ�तरािQRय 

मापदTड 
(IMF को 
GFSM, 
2014)

२०६७ को 
आिथ�क 
संकेत

सािवकका 
�थानीय 

िनकायका 
संकेत
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

नया ँआिथ�क सकंेतको �वLप सयंोजन

45

Organizational 

Classification

Program

Classification

Functional 

Classification

Fund/

Sourc

e 

Location

Economic 

Classificatio

n
Type of 

Budget Entity

Ministry/Bud
get Entity

Department/
Division

Cost Center/ 
Projects

Program

Main/Sub 

Program

Project/ 

COFOG

Function

COFOG

Sub-Function

Rev. & Exp. 
Codes

Broad 
Group
(1st dig)Main Group 
(2nddig)
Sub-Group (3rd

dig)
Category (4th

dig)
Details (5th dig)

Fund/

Source 

Fund 

Type

x-xx-xx-xx-xx-xxx-xxx

COFOG

Tertiary-

Function
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सगंठना;मक (Organizational) वगKकरण: सघं

 श9ु संकेत (१ अंक): तह र िनकाय जनाउने :१ राtuपित, २ संवैधािनक िनकाय, ३ काय�कारी िनकाय, 
५ िवMीय 5यवEथा, ६ अथ� बजेट, (Yदशेको हकमा ७ र Eथानीय तहको हकमा ८ हZने)

 िनकाय संकेत (२ अंक): Y;येक तहमा िनकाय Vमशः थ�द ैजाने
 िवभाग संकेत (२ अंक): िवभाग नभएका िनकायको लािग ०१ र कुनै मC�ालय वा िनकायमा जित िवभाग 

छन् ;यस अन9ुप Vमशः थ�ने, 
 िज�ला संकेत (२ अंक): िज�लाको कोड

 काया�लय संकेत (२ अंक): ०१ बाट Vमश 

सरकारको 
तह

शुL 
संकेत

िनकाय 
संकेत

िवभाग 
संकेत

िज�ला 
संकेत

खच� गनI काया�लय 
वा िनकाय सकंेत

कायम हfने काया�लय 
संकेत

सघं (१ अंक) (२ अंक) (२ अंक) (२ अंक) (२ अंक) (९ अंक)
उदाहरण (हाल) ३ ०५ ०१ ३२ ०१ ३०५०१३२०१

सघं उदहारण
काय�कारी 
िनकाय

अथ� 
म��ालय

महालेखा 
िनय��क का.

मकवानपुर कोलेिनका मकवानपुर कोलेिनका

MoFAGALDTA>>> 
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सगंठना;मक (Organizational) वगKकरण: 
�देश र �थानीय

47

सरकारको 
तह

शुL सकंेत �देश 
सकंेत

म��ालय 
सकंेत

िज�ला 
सकंेत

खच� गनI काया�लय 
वा िनकाय सकंेत

कायम हfने काया�लय 
सकंेत

�देश (१ अंक) (२ अंक) (२ अंक) (२ अंक) (२ अंक) (९ अंक)

उदाहरण �देश ७  ०६  ०५ ६७  ०१  ७०६०५६७०१

हालको �देश कणा�ली अथ� दैलेख

सरकारको 
तह

शुL सकंेत �देश 
सकंेत

िज�ला 
सकंेत

तह सकंेत 
(१ अकं)

तह mम (२ अकं कायम हfने काया�लय 
सकंेत

�थानीय तह (१ अंक) (२ अंक) (२ अंक) (१ अंक) (२ अंक) (८ अंक)

उदाहरण �देश
हालको

८ ०३ ३३ ४ ०१ ८०३३३४०१

चाँगुनारायण न.पा.

MoFAGALDTA>>> 
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�थानीय तहको बजेट उपशीष�क सकंेतः �थानीय तह

48

िववरण
शुL 

सकंेत
�देश सकंेत काय�mम सकंेत थप सकंेत बजेट उपशीष�क

(३ अकं) (२ अंक) (३ अंक) (३ अंक) (११ अकं)

Eथानीय* ८०१ ०१ – ०७

महानगर ०११-०३०
उपमहानगर ०३१-
०९९
नगर १०१-३००
गाउपँािलका ३०१-
८००

थप गन� सrनेः 
पािलका आ�नैः 
१०१
वडाको लािगः २०१
अCय Yयोजनः ३०१

 

उदहारण ८०१ ०३ ३६७ १०१ ८०१०३३६७१०१

अनुदान 
संकेत

तीन नं 
Yदेश

कैलाश गाउपँािलका आ�नै
कैलाश गाउपँािलकाको 

आ�नै
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काय�mमगत वगKकरण (Program Classification)

 चालू काय�Vम

 पुजँीगत काय�Vम

 िवMीय 5यवEथा अCतरगतका काय�Vम

49 MoFAGALDTA>>> 
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काय�गत वगKकरण (Functional Classification)

संकेत काय�गत वगKकरण उप िवभाजन

७०१ सामा�य साव�जिनक सवेा ८

७०२ रuा ५

७०३ साव�जिनक शाि�त सरुuा ६

७०४ आिथ�क मािमला ९

७०५ वातावरण सरंuण ६

७०६ आवास तथा सामदुाियक सिुवधा ६

७०७ �वा�wय ६

७०८ मनोरजंन सकंृित तथा धम� ६

७०९ िशuा ८

७१० सामािजक सरुuा ९
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xोतगत वगKकरण (Source-wise Classification)

51

�ाि{/भु}ानी िविधदातृ िनकाय सकंेत 
(क) आ�त6रक (१००००००) 

 सघं -११०००००

 Yदेश -१२०००००

 Eथानीय -१३०००००

 अCय -१४०००००

eg. खाँदबारी नगरपािलका संखवुासभा १-३-०४-४-०१

(आCत*रक-Eथानीय-िज�ला-नगरपािलका-Vम)

(ख) वैदेिशक (२००००००)

 बहZपXीय - २१०००००

 ि�पXीय - २२०००००

 अCय - २३०००००

(क) नगद (आ�त6रक) (०१)

 (ख) आ�त6रक अनुदान (१०)
• समािनकरण र समपुरक अनुदान (११)
• सशत� र िवशेष अनुदान नगद (१२)
• सशत� र िवशेष अनुदान सोधभना� (१३)
• सशत� र िवशेष अनुदान सोझै भSुानी (१४)
• सशत� र िवशेष अनुदान वEतगुत सहायता (१५)
• वEतगुत अनुदान (१६)
• अCय अनुदान (Bम सहभािगता समेत) (१७)

(ग) आ�त6रक ऋण (२०)

(घ) वैदेिशक अनुदान (३०)

(ङ) वैदिेशक ऋण (४०)
• नगद (४१)
• सोझै भSुानी (४२)
• सोधभना� (४३)
• वEतगुत सहायता (४४) 

MoFAGALDTA>>> 
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आिथ�क वगKकरण (Economic Classification)

पाचँ अंकको 

 १ बाट स<ु भएका राज�

 २ बाट स<ु भएका चाल ुखच�

 ३ बाट स<ु भएका सJपिM तथा दािय;व (३१-पुिँजगत 
खच�, ३२-सJपिM र ३३ दािय;व)

 आधार शीष�क, मूल शीष�क, शीष�क, उपशीष�क

52
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आिथ�क वगKकरण (Economic Classification) ….

53 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

GFSM 2014 Concept 

54

MoFAGALDTA>>> 
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राज�व र खच�का शीष�कहLको वगKकरण

55

पिहलाको वगKकरण GFS'14 मा आधा6रत नयाँ वगKकरण

१०००० राजEव

२०००० खच�
   चाल ुर पूजँीगत

३०००० िवMीय 5यवEथा

१०००० राजEव

२०००० चाल ुखच�

३०००० सJपMी तथा दायी;व
३१००० पूजँीगत खच� / सJपMी
३२००० िवMीय सJपMी
३३००० िवMीय दािय;व

MoFAGALDTA>>> 
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खच�का शीष�कहLको वगKकरण

56

२०००० चालु खच�

२१०००
२२०००
२३०००
२४०००
२५०००
२६०००
२७०००
२८०००
२९०००

पा6र�िमक / सुिवधा
मालसामान तथा सेवाको उपयोग
ि�थर स!पि�को उपयोग खच�
�याज, सेवा शु�क तथा ब�क किमशन 
सहायता (Subsidy)
अनुदान

सामािजक सुरuा
अ�य खच�
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खच�, स!पित तथा दािय;वका शीष�कहLको वगKकरण

57

३०००० स!पित तथा दािय;व

३१०००
३२०००
३३०००
३४०००
२५०००
६१०००००
६२०००००६
३०००००

गैर िव�ीय स!पित खच� लािग
िव�ीय स!पित
दािय;व खच�
स!भा�य स!पि� र दािय;व(Contingent Assets and Liabilities)  
सहायता (Subsidy)
गैर िव�ीय स!पितको मौ�दात लगायत अिभलेखका लािग ।
िव�ीय स!पितको मौ�दात लगायत अिभलेखका लािग ।
दािय;वको मौ�दात लगायत अिभलेखका लािग ।
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��� ���� 	 ��� 
����

२११११ पा र िमक कमाचारी
२१११२ पा र िमक पदािधकारी
२११२१ पोशाक

२११२२ खा ा

२११२३ औषधी उपचार खच

२११३१ थानीय भ ा
२११३२ महगंी भ ा
२११३३ फ ड भ ा
२११३४  कमचारीको बैठकभ ा

खच�का शीष�कहLको वगKकरण….
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��� ���� 	 ��� 
����
२११३५ पा र िमक ो साहन तथा पुर कार
२११३६ वैदे�शक भ ा
२११३९ अ य भ ा
२११४१ पदािधकारीको बैठक भ ा
२११४२ पदािधकारीको अ य सुिवधा
२११४३ पदािधकारीको अ य भ ा
२१२११ कमचारीको सामािजक सुर ाको खच

२१२१२ कमचारीको योगदानमा आधा रत िनवतृभरण तथा उपदानको 
खच

२१२१३ कमचारीको योगदानमा आधा रत बीमाको खच 
२१२१४ कमचारी क याण कोष
२१२१९ अ य सामािजक सुर ा खच 

खच�का शीष�कहLको वगKकरण….
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��� ���� 	 ��� 
����
२१२२१ पदािधकारीको सामािजक सुर ाको खच
२१२२२ पदािधकारीको योगदानमा आधा रत िनवतृभरण तथा उपदानको खच
२१२२३ पदािधकारीको योगदानमा आधा रत बीमाको खच 
२१२२४ पदािधकारीको क याण कोष
२१२२९ पदािधकारीको अ य सामािजक सुर ा खच 
२२१११ पानी तथा िबजुली 
२२११२ संचार महसूल
२२११३ सावजिनक उपयोिगताको सेवा खच
२२२११ इ धन (पदािधकारी)
२२२१२ इ धन (कायालय योजन) 
२२२१३ सवारी साधन ममत खच  
२२२१४ िबमा तथा नवीकरण खच
२१२२१ पदािधकारीको सामािजक सुर ाको खच
२२२२१ मेशनरी तथा औजार ममत सुधार  खच 

खच�का शीष�कहLको वगKकरण….
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��� ���� 	 ��� 
����

खच�का शीष�कहLको वगKकरण….
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��� ���� 	 ��� 
����

खच�का शीष�कहLको वगKकरण….
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काया��वयन �यव�था

 आ.ब. २०७४/७५ मा Yदेश तथा Eथानीय तहमा Yयोगमा �याईएको

 आ.ब. २०७४/७५ मा सघंमा समेत सबै तहमा काया�Cवयनमा �याइएको

 यस सकंेतको Yयोगका सCदभ�मा उपयSु 5या6या म.ले.िन.का.ले गन.,

 तीनै तहमा यसको Yयोग अिनवाय� तथा यसमा कुनै सकंेत थप वा प*रमाज�न 
गनु�पन. भएमा सJबिCधत तहको सरकार वा िनकायले मलेिनकामा जानकारी 
गराउने र मलेिनकाले महालेखा परीXकको काया�लयबाट Eवीकृत गराएपिछ 
मा� उS सकंेत Yयोग गनु�पन. (आ.का. िव.उ. ऐन, अCतर सरकारी िवM 
5यवEथापन ऐन, २०७४ को दफा-३२ तथा Eथानीय सरकार सeचालन
ऐन, २०७४ को दफा-७६(२))

63 MoFAGALDTA>>> 
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सम�या

 Target Group नभएको 

 आिथ�क वग3करणको Yयोग पणु� <पमा नभएको

 प*रमाज�न तथा थप गन. समEया

 पूण� <पमा Accrual Basic मा <पाCतरण गन. समEया

64
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भावी काय�िदशा

 Target Group थप गन.

 आिथ�क वग3करणको Yयोग पणु� <पमा Yयोग गराउने

 पूण� <पमा Accrual Basic मा <पाCतरण गन.

 CoA जEतै गरी Charts of Activity थप गन.

 IFMIS को आधारको <पमा <पाCतरण गन.

65 MoFAGALDTA>>> 
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ध:यवाद

66
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सि त कोषको प रचय, कोष खाताह  
तथा सि त कोष 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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 
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lglb{i6 p2]Zox?

 o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n] थानीय 
तहको सि त कोष व थापन भावकारी 
बनाउन गनुपन आधारभुत ान र सीप ा  गन 
स े छन्।
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;qsf] d'Vo ljifoj:t' 

 सि त कोषको प रचय
 सि त कोष खाताह
 सि त कोष व थापन
  सि त कोष व थापनमा बक व था
 सि त कोष व थापनमा िव ु ीय णालीको 

उपयोग
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सि त कोषको प रचय
 ��	 ��� ������� ���� �� �� � ��� ��������� ��� �� 

!"#�� ��$�%&�'� (����� ���'�  ��)* � 
  �+, ������ %�"- 	#� �+, ������ . �/����0 ��� �1� ����� 

��� �, ��	 ���  �� �  
 ��	 ���  2�� ��	� ��3�, ���4� � (��5��, ��6�$ 7$�4#� 

%�"- 	#� ������ "������� �� )8�$ ��	��0�� ��9� �� �  
 ��'���� ��������� ��� �� !"#�� ��$�%&�'�, ���� !����� 
+���� !"#�� ��$���"� :�, ��'+��'� ���5/ �.�'� 4���; 	 ��< 
!"#�� :� 	#� ��"�$��� :� (����� ��	 ��� ���'� ��)* 

�  
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नेपालमा तीनै तहका सि त कोष

71

 ;+3Lo आ थक कायिविध ऐन

;+3Lo cfly{s P]g

 ;+3Lo ljlgof]hg P]g

 १

 देश आ थक कायिविध ऐन

k|b]z cfly{s P]g

 k|b]z ljlgof]hg P]g

 ७

 :yfgLo आ थक कायिविध ऐन

:yfgLo cfly{s P]g

 :yfgLo ljlgof]hg P]g

 ७५३

;+3Lo ;l~rt sf]if k|b]z ;l~rt sf]if :yfgLo ;l~rt sf]if

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

नेपाल सरकारका सि त कोष खाताह

क-१ के ीय सि त कोष खाता
क-१.१ राज व, अनुदान तथा िविवध ाि  खाता
क-१.२ िव ीय ाि / आ दानी खाता

क-१.२.१ सेयर िब  ाि
क-१.२.२ ऋण (साँवा) फता ाि
क-१.२.३ आ त रक ऋण ाि
क-१.२.४ वैदिेशक ऋण ाि
क-१.२.५ अिधिवकष (Overdraft)

क-१.३ िनकासा खच खाता
क-१.४ सि त कोष िमलान खाता
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

दशे सरकारका सि त कोष खाताह
ख-१ दशे सि त कोष खाताह

ख-१.१ राज व, अनुदान तथा अ य ाि  खाता
ख-१.२ िव ीय व था ाि  / आ दानी खाता

ख१.२.१ सेयर िब  ाि
 ख१.२.२ साँवा फता ाि
 ख१.२.३ आ त रक ऋण ाि
 ख१.२.४ वैदिेशक ऋण ाि

ख-१.३ िनकासा खच खाता
ख-१.४ सि त कोष िमलान खाता

73 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सरकारका सि त कोष खाताह
ग-१ थानीय राज व खाताह

ग-१.१ आ त रक राज व खाता
ग-१.२ बाँडफाँटबाट ा  राज व खाता
ग-१.३ आ त रक अनुदान खाता
ग-१.४ वैदिेशक सहायता अनुदान खाता

74

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सरकारका सि त कोष खाताह
ग-१ थानीय राज व खाताह

ग-१.५ िव ीय व था तथा ऋण खाता
ग-१.५.१ सेयर िब  ाि
ग-१.५.२ साँवा फता ाि
ग-१.५.३ आ त रक ऋण ाि
ग-१.५.४ वैदिेशक ऋण ाि

ग-४ थानीय सि त कोष खाता
ग-४.१ थानीय सि त कोष खाता

75 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सि त कोष व थापन
 tLg} tx ;/sf/sf ;l~rt sf]ifsf nflu cfjZos vftf 

Joj:yf ug{ ;/sf/L sf/f]af/ lgb]{lzsf, @)&^ 
sfof{Gjogdf

 tLg} tx ;/sf/sf ;l~rt sf]ifsf nflu cfjZos 
;"rgf k|ljwLdf cfwfl/t k|0ffnL ljsf; / ;~rfng

 g]kfn ;/sf/ vftfx? -s vftfx?_, k|b]z ;/sf/ 
vftfx? -v vftfx?_ / :yfgLo tx vftfx? -u_ 
vftfx?
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सि त कोषको स ालक
 ;+3Lo ;l~rt sf]if M dxfn]vf lgoGqs sfof{no 
 k|b]z ;l~rt sf]if M ;DalGwt k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no 
 :yfgLo tx ;l~rt sf]if M ;DalGwt :yfgLo txsf cfly{s k|zf;g zfvf

k|d'v / k|d'v sfo{sf/L clws[t 
 ;l~rt sf]if vftfaf6 /sd 6«fG;km/ cfb]zaf6 dfq sf/f]af/ x'g] .
 b:tvt gd'gf k|dfl0ft

;+3Lo ;l~rt sf]if M dxfn]vf lgoGqsaf6 
k|b]z ;l~rt sf]if M ;DalGwt sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no
:yfgLo tx ;l~rt sf]if M ;DalGwt sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सि त कोष व थापनमा बक व था
g]kfn ;/sf/sf] ;l~rt sf]if M g]kfn /fi6« a}+saf6 

k|b]z ;/sf/sf] ;l~rt sf]if M

k|b]z g+= ! M g]kfn /fi6« a}+s, lj/f6gu/

k|b]z g+= @ M g]kfn /fi6« a}+s, hgsk'/

afUdtL k|b]z  M g]kfn /fi6« a}+s, lj/u+h

u08sL k|b]z M g]kfn /fi6« a}+s, kf]v/f

n'lDjgL M g]kfn /fi6« a}+s, l;4fy{gu/

s0ff{nL k|b]z M g]kfn /fi6« a}+s, ;'v]{t

;'b'/ klZrd k|b]z M g]kfn /fi6« a}+s, wgu9L

:yfgLo tx ;l~rt sf]if M dxfn]vf lgoGqs sfof{nosf] ;xdtLdf g]kfn /fi6« a}+saf6 
tf]lsPsf s ju{sf jfl0fHo a}+sx?af6

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;+3Lo, k|b]z / :yfgLo ;/sf/sf /fh:j tyf cg'bfg vftfdf
hDdf x'g] /fh:jx?  

79

;+3Lo ;l~rtsf]if k|b]z ;l~rtsf]if :yfgLo ;l~rtsf]if

!! lzif{s cGt/utsf
s/x?

!! lzif{s cGt/utsf
s/x?

!! lzif{s cGt/utsf
s/x?

!#  lzif{s cGt/utsf
cg'bfgx?

!#  lzif{s cGt/utsf
cg'bfgx?

!#  lzif{s cGt/utsf
cg'bfgx?

!$ lzif{s cGt/utsf
u}/s/x?

!$ lzif{s cGt/utsf
u}/s/x?

!$ lzif{s cGt/utsf
u}/s/x?

!% lzif{s cGt/utsf
a]?h" tyf cGo k|flKtx?

!% lzif{s cGt/utsf 
a]?h" tyf cGo k|flKtx?

!% lzif{s cGt/utsf
a]?h" tyf cGo k|flKtx?

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सि त कोष व थापनमा िव ु ीय 
णालीह को उपयोग

:yfgLo ;l~rt sf]if Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL (SuTRA, Sub-national 

Treasury Regulatory Application )
Psn sf]if vftf k|0ffnL -Treasury Single Account, TSA)

 /fh:j Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL (Revenue Management Information 

System,RMIS )

 ljQLo Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL -FMIS, Financial Management 

Information System)

 sDKo'6/s[t ;/sf/L n]vf k|0ffnL - Computerised   Government 

Accounting System, CGAS),

 ljB'tLo sf]if x:tfGt/0f k|0ffnL (Electronic Fund Transfer System, EFT) 
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध:यवाद

81 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय तहको आ थक काय णाली र 
आ थक कायिविध कानूनी व था

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
 थानीय तहको आ थक गितिवधी तथा 

याकलाप बारेमा िव तृत ान ा  गरी 
कायस ालन तरमा न स े  जोिखम र 
क ठनाईको अ य नुको साथै नीितगत 

ावधानह  बारे ान हाँिसल भएको नेछ।

83 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 

 तीन ैतहको सरकारको आिथक काय �णाली स>ब$धी काननुी 
�यव�था

 आिथक काय�णालीको प?रचय
 संघीय आिथक काय �णाली
  �दशे आिथक काय �णाली 
 �थानीय आिथक काय �णाली
 रा�यको सरचना र रा�यशिGको बाँडफाँट
 सि�चत कोष र यसको स�चालन 
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

तीनै तहको सरकारको आ थक काय णाली स ब धी 
कानुनी व था

 नेपालको संिवधान भाग १० संघीय आ थक काय णाली
 नेपालको संिवधान भाग १६ दशे आ थक काय णाली 
 नेपालको संिवधान भाग १९ थानीय आ थक काय णाली
 नेपालको संिवधान भाग ०५ रा यको सरचना र रा यशि को 

बाँडफाँट 
 अ तर सरकारी िव  व थापन ऐन, २०७४
 िव ीय उ रदािय व तथा आ थक कायिविध ऐन,, २०७६
 सातै दशेका आ थक कायिविध ऐन,, २०७४
 थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४
 ;/sf/L sf/f]af/ lgb]{lzsf,@)&^

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

आ थक काय णालीको प रचय

 सरकारी कोषमा रकम ज मा गन, सो कोषबाट रकम खच गन, कोषको 
व थापन गन, ऋण िलने, पे क  दने ज ता िवषयह  समटेेर 

संिवधानमा व था गरी तयार ग रएको कायिविधलाई आ थक काय
णाली भिन छ ।

 नेपालको सिंवधानको भाग १० मा संघीय, भाग १६ मा दशे तथा भाग 
१९ मा थानीय आ थक काय णाली बारे उ लेख ग रएको छ ।

 आ थक काय णालीलाई वि थत गन यी ३ वटै तहका सरकारह ले कर, 
गैर कर, अनुदान, ऋण, िविनयोजन ज ता िवषयमा आ-आ नो काननू 
बनाई काया वयन पिन ग रसकेका छन् ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

(१) येक गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको आ नो एउटा थानीय 

सि त कोष रहनेछ :

(२) सो कोषमा दहेायका रकमह  रहनेछन् :

(क) आफूले उठाएको राज  तथा आयबाट ा  रकम,

(ख) राज  बाँडफाँडबाट ा  ने रकम,

(ग) नेपाल सरकारबाट ा  अनुदान तथा अ य रकम,

(घ) दशे सरकारबाट ा  अनुदान तथा अ य रकम,

@=सि त कोष

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

(३) गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको कोषमा ज>मा ह&न 

आउने सबै रकम कुनै बैङ् कमा खाता खोली ज>मा गनु 

पछ।

(४) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा ज>मा भएको रकम खच 

गन5 स>ब$धी �यव�था �थानीय काननू बमोिजम ह&नेछ।

@=सि त कोष==========
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सि त कोषमा रकम ज मा गन

 गाउँपािलका तथा नगरपािलकाले एक आ थक वषमा खच न नसक  बाँक  

रहकेो रकम आ थक वषको अ तमा गाउँपािलका वा नगरपािलकाको सि त 

कोषमा वत ज मा नेछ। य तो अव थामा खच खातामा शू य मौ दात 

नेछ ।

 सशत अनुदान खच नभइ बांक  रहन गएमा सो रकम स बि धत दशे वा 

संघमा फता गनु पनछ ।

 सि त कोषमा ज मा नगरी र यस कोषबाट खच खातामा रकम ा सफर 

नगरी गाउँपािलका तथा नगरपािलकाले कुनै पिन रकम खच गन स े छैनन् ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

वा षक काय म
 थानीय तहले हरेक वष असार मसा तस ममा स बि धत तहको सभाबाट 

आगामी आ थक वषका लािग आ नो वा षक बजेट तथा काय म पा रत ग रस ु  
पनछ ।

 सभाको िवधायक य (कायपािलका र व थािपका सरकारका दइु अलग अलग 
अंग) अिधकार ह ता तरण गन पाइने छैन ।

 सभाबाट बजेट तथा काय म पा रत नगरी कुनै पिन खच गन र कर शु क आ द 
उठाउन पाइने छैन ।

 थानीय तहले संघीय सरकार र दशे सरकारका नीित तथा आविधक योजना, 
अ तराि य ितब ता र आ नो आविधक योजना समेतका आधारमा वा षक 
बजेट तथा काय म तजुमा गनुपदछ ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

बजेट पेश र पा रत …..

(६) सभाले उपदफा (१) वा (५) बमोिजम पशे भएको बजेट असार 

मसा तिभ  पा रत ग रस ु  पनछ।

(७) यस दफामा अ य  जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन पिहलो 

िनवाचनबाट गठन भएको गाउँपािलका तथा नगरपािलकाका 

पदािधकारीले पद बहाली गरेको दईु मिहनािभ  बजेट पशे गन र 

पा रत गन बाधा परेको मािनने छैन।

(८) पूरक अनुमान तथा बजेट स ब धी अ य व था थानीय काननू 

बमोिजम नेछ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

खच गन ने र न ने िवषयह
 सभाले वीकृत गरेको वा षक बजेट तथा काय मका लािग मा  खच गन 

स कनेछ 

 सभाबाट वीकृत काय म बाहके अ यमा रकम खच गन स कने छैन।

 सि त कोष खाताबाट कुन ैपिन रकम खच गन स कन े छैन । खच गनका 

लािग छु ै खच खाता रहनेछ ।

 वा षक बजेट िवचाराधीन रहकेो अव थामा दिैनक काय स ालनको 

लािग पे क का पमा यसरी िवचाराधीन बजेटमा िविनयोिजत य 

रकमको बढीमा एक तृतीयांश रकमस म खच गन स कनेछ ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

खच गन ने र न ने…….

 चिलत कानूनको िवप रत ने गरी एवम् कुनै पिन कारले सरकारी 

हानी नो सानी ने गरी खच गन पाइने छैन ।

 खच गदा िनयिमतता िमत ियता कायद ता भावका रता औिच यता 

ज ता प ह मा यान पुयाएर मा  गनुपनछ ।

 सि त कोष खाता स ालनका लािग अिधकार यायोजन गन पाइने छैन 

।

 खच गदा सि त कोषबाट खच खातामा नलिग खच गन पाइने  छैन ।

 वा षक काय म तजुमा गदा दामासाहीले रकम बाँडफाँड गनु दनै ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

खच गन ने र न ने…….

 सरकारी न स िवप रत गएर कुनै पिन रकम खच गन स कने छैन ।

 अि तयार ा  अिधकारी र काननू अनसुार िनजले अिधकार यायोजन 

गरेको ि ले बाहके अ यले खच गन पाउने छैन ।

 अदालतको फैसला बमोिजम ितनु वा बुझाउनु पन रकम, दफा ७० 

बमोिजमको आकि मक कोषको लािग सभाले तो क दएको रकम र 

गाउँपािलका तथा नगरपािलकाले िलएको ऋणको ितनु पन सावा ँ तथा 

याजको रकमका लािग रकम खच गन स कनेछ ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

खच गन ने र न ने…….
 राि य काय म ारा िनधा रत रकममा बृ�� न ेगरी कुन ैपिन घोषणा 

गन न ने ।
 नेपाल सरकारको िवशेष काय मको रकम अ य योजनमा खच गन 

नपाइने । 
 िनकासा फुकुवा आदशे नभएस म रकम खच नगन ।
 ऋण भावकारी (Loan effective) भए नभएको अब थामा रकम खच 

नगन ।
 आ थक िवकास, सामािजक िवकास, पूवाधार िवकास, वातावरण तथा 

िवपद यव थापन, सं थागत िवकास तथा सेवा वाह, िव ीय 
यव थापन, सुशासन र काय स ालन तथा शासिनक खच ज ता े मा 

बजेट िविनयोजन गरी खच गन स कने ।
 बजेट िविनयोजन न ैनभएको अव था वा रकमा तरका लािग तो कएको 

शत र सीमा बािहर कायपािलकाले िनणय गरी खचको आदशे दन न ने ।
MoFAGALDTA>>> 
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 बजेट वीकृत   
राज व अनुमान एबं खच अनुमान

अथात् बजेट स बि धत थानीय तहको सभाबाट
 

बजेट वीकृत गन 

•  
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 उपा य , उप मुख वा कायपािलकाले तोकेको कायपािलकाको कुनै सद यले आगामी 

आ थक वषको राज  र य (बजेट) को अनुमान कायपािलकाबाट वीकृत गराई असार 

दश गतेिभ  सभामा पेश गनु पनछ।

 वा षक राज  र यमा गत आ थक वषको राज व र यको यथाथ िववरण, चालु 

आ थक वषको अि तम स ममा ने आ दानी र खचको संशोिधत अनुमान तथा आगामी 

आ थक वषको योजना तथा काय म र आय यको अनुमािनत िववरण खुलाउनु पनछ।

 सभामा   पेश भएको बजेटमािथ कायतािलका बनाई प  दनिभ  छलफलको काम 

स प  ग रस ु  पनछ। 

 छलफल स प  भएपिछ सभाले बजेट पा रत गन वा सुझाव सिहत कायपािलकामा 

पठाउन स ेछ।

बजेट पेश र पा रत गन : -bkmf &!_

MoFAGALDTA>>> 
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ah]6 rqm

cg'udg, d"NofÍg

ah]6 sfof{Gjog

ah]6 :jLs[tL

ah]6 5nkmn

ah]6 th'{df

ah]6 rqm

ah]6 5nkmn
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थानीय 
सभाबाट बजेट 
वीकृत भएको 

सात दन िभ

 मुख शासक य 
अिधकृत

खच गन अि तयारी र कायिविध

मेयर वा 
अ य ले 

महाशाखा वा 
शाखा मुख र वडा 

सिचव

अि तयारी 
ा  भएको 

प  दन िभ

 मुख 
शासक य 
अिधकृत
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खच खाताको स ालन गाउँपािलका वा नगरपािलकाको मुख शासक य 

अिधकृत वा िनजले तोकेको कमचारी तथा िज ला सम वय सिमितको िज ला 

सम वय अिधकारी वा िनजले तोकेको अिधकृत तरको कमचारी र लेखा मुख 

वा िनजले तोकेको लेखाको कमचारीले गनछ।

मुख शासक य अिधकृतले वीकृत बजेट खच गदा िनयिमतता, िमत ियता, 

कायद ता, भावका रता र औिच य कायम गन आव यक व था िमलाउनु 

पनछ।

कायपािलकाले सभाबाट वीकृत सीमा र शीषक बािहर गई बजेट खच गन पाउने 

छैन।

खच� गनA अिBतयारी र काय�िविध   (दफा ७३)
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गाउँपािलका तथा नगरपािलकाले सावजिनक ख रद गनु पदा स  घीय 

सावजिनक ख रद ऐन बमोिजम गनु पनछ।

ऐनको अधीनमा रही गाउँपािलका तथा नगरपािलकाले सावजिनक ख रद 

िनयमावली बनाई लागू गनु स े छ।

साव�जिनक ख रद गनA        (दफा ७४)

एक आिथक वषमा खच ह&न नसक� बाँक� रहकेो रकम आिथक वषको अ$;यमा 

गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको सि�चत कोषमा �वतः ज>मा (�ा$सफर) ह&नेछ। 

सि�चत कोषमा ज�मा हCन े     (दफा ७५)

MoFAGALDTA>>> 
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�थानीय तहले आ�नो आय तथा �ययको अि$तम लेखापरी%ण महालेखा परी%कबाट गराउनु पन5छ।

�थानीय तहले कानून बमोिजम आ�नो आय र �ययको आ$त?रक लेखा परी%ण गराउनु पन5छ।

आ$त?रक लेखापरी%णले औSँयाएका कैिफयत स>बि$धत अिधकारीले अि$तम लेखापरी%ण ह&नुभ$दा 

अगावै स>परी%ण गराउनु पन5छ।

आ$त?रक लेखापरी%णको एक �ित अि$तम लेखापरी%णका लािग खिटने डोर वा महालेखा परी%कले 

तोकेको �यिG वा िनकायलाई उपलOध गराउनु पन5छ।

लखेापरी�ण              (दफा ७७)

MoFAGALDTA>>> 
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कायपािलकाले �वीकृत वािषक बजेटको अधीनमा रही कुनै शीषकबाट 

पूँजीगत शीषकमा प�चीस �ितशतमा नबढाई रकमा$तर गन स.नेछ।

रकमा:तर                     (दफा ७९)

म$Eालयले �थानीय तहको आिथक काय

�णाली र �शासिनक काम कारबाहीमा

एक�पता कायम गन तथा पारदिशता र

जवाफदिेहता �वNन गन ;य�तो %ेEमा

�योग गनु पन5 सचूना �िविधको ढाँचा  तो.न स.नेछ।

सूचना �िविधको �योग               (दफा ७९)

MoFAGALDTA>>> 
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थानीय सरकार िहजो र आज

�हजोको �थानीय 
नकाय

आजको �थानीय 
सरकार
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काननू बमोिजम बाहके कर लगाउन, उठाउन वा ऋण िलन 

नपाउने

 कानून बमोिजम बाहके गाउँपािलका तथा नगरपािलकाले 

आ नो अिधकार े  िभ  कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण 

िलन नपाउने ।

 थानीय तहले गैर करको दर िनधारण गदा व तु वा सेवाको 

लागत, स ालन र स भार खचलाई आधार मा ु पन ।

MoFAGALDTA>>> 
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१. स पि  कर

गाउँपािलका तथा नगरपािलकाले आ नो अिधकार े िभ  स पि  कर 

लगाउने । स पि  कर लगाउँदा दहेायका िवषयलाई अधार िलनु पन 

क) घर ज गाको आकार, कार, बनौट र उपयोग वा अचल स पि को 

उ पादनशील उपयोगको अव था

ख) नाग रकको जीवन तर, आ थक तर र कर ितन स े  मता,

ग) अचल स पि को चिलत बजार मू य तथा ास मू य,

घ) सभाले उपयु  ठानेको अ य आधार ।

थानीय तहको एकल राज व अिधकार े

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

मशः ......एकल राज व अिधकार े

२. भूिमकर (मालपोत)

गाउँपािलका तथा नगरपािलकाले आ नो े िभ को ज गामा य तो ज गाको 

उपयोगका आधारमा भूिमकर (मालपोत) लगाउनेछ ।

तर, कक कृत स पि  कर लगाएको अव थामा भूिमकर (मालपोत) लगाइने छैन ।

३. घरज गा बहाल कर 

गाउँपािलका वा नगरपािलकाको े िभ  कुनै ि  वा सं थाले भवन,  घर, 

पसल, यारेज, गो◌ेदाम, टहरा, छ पर,  कारखाना, ज गा वा पोखरी पूरै वा 

आंिशक तवरले बहालमा दएकोमा गाउँपािलका वा नगरपािलकाले य तो बहाल 

रकममा बहाल कर लगाउनेछ ।

MoFAGALDTA>>> 
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४. वसाय कर 

गाउँपािलका तथा नगरपािलकाले आ नो े िभ  ापार, वसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी 
र आ थक कारोबारको आधारमा वसाय कर लगाउनेछ ।

५. बहाल िबटौरी शु क 

गाउँपािलका तथा नगरपािलकाले आ नो े िभ  आफूले िनमाण, रेखदेख वा स ालन गरेको 
हाट, बजार वा पसल वा सरकारी ज गामा बनेका संरचनाको उपयोग बापत बहाल िबटौरी 
शु क लगाउनेछ ।

६. पा क ग शु क 

गाउँपािलका तथा नगरपािलकाले आ नो े िभ  कुनै सवारीलाई पा क ग सेवा उपल ध 
गराए बापत पा कङ शु क लगाउन स े छ ।

मशः ......एकल राज व अिधकार े
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७.  जडीबुटी, कवाडी जीवजव तु कर 

गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको े िभ  कुनै ि  वा सं थाले ऊन, 

खोटो, जडीबुटी, वनकस (खर), कवाडी माल,  चिलत कानून बमोिजम 

िनषेिधत जीवज तु बाहकेका अ य मृत वा मा रएको जीवज तुको हाड, 

सीङ, वाँख, छाला वा य तै कृितको व तुको ावसाियक उपयोग गरे 

वापत गाउँपािलका तथा नगरपािलकाले जडीबुटी,  कवाडी तथा 

जीवज तु कर लगाउनेछ ।

मशः ......एकल राज व अिधकार े

MoFAGALDTA>>> 
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८. सेवा शु क 

नगरपािलकाले आ नो े िभ  स ालनमा रहकेा केबलकार, े क ग, 

काया क ग, यानोिन ग, ब ीज प, िजप लायर, ¥याजि ट ग, 

यारा लाइिड ग लगायतका थानीय पयटन, मनोर न तथा साहिसक 

खेलकुद स ब धी सेवा वा वसायमा सेवा शु क लगाउनेछ ।

तर अक  गाउँपािलका वा नगरपािलकासँगको सीमा िभ  वा एकभ दा बढी 

गाउँपािलका वा नगरपािलकालाई समेटेर स ालन ने सेवा वा 

वसायमा शु क लगाउँदा स बि धत गाउँपािलका वा नगरपािलकासगँ 

सम वय गनु पनछ ।

मशः ......एकल राज व अिधकार े

MoFAGALDTA>>> 
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आफैले िनमाण, स ालन वा व थापन गरेको देहायको कुनै सेवा उपल ध गराए बापत 
सेवा ाहीलाई सेवा शु क लगाउन स े  

(क) खानेपानी, िबजुली, अितिथ गृह, धमशाला, पु तकालय, सभागृह र य तै अ य सेवा सुिवधा,

(ख) फोहरमैला व थापन, ढल िनकास, सडक बि ,

(ग) शौचालय, पा क ग, ानगृह, पौडी पोखरी, ायामशाला, पयटक य थल, छा ाबास (हो ले), 
हाट बजार, पशु बधशाला, शवदाहगृह, धोवीघाट र य तै अ य सुिवधा,

(घ) सडक, बस पाक,  पुल ज ता सेवा,

(ङ) अचल स पि  वा अ य कुनै िवषयको मू या कन स ब धी सेवा,

(च) िसफा रस स ब धी कुनै सेवा ।

मशः ......एकल राज व अिधकार े

MoFAGALDTA>>> 
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९. अ य 
क) ढुंगा,  िग ी,  वालुवा,  माटो,  काठ दाउरा, जिडबुटी,  लेट,  खरीढुंगा आ द 

ाकृितक एवं खानीज य व तुको िब  तथा िनकासी शु क द तुर 
स कलन, (दफा ११ उपदफा ३(घ)

ख) िसफा रस, दता, अनुमित,  नवीकरण आ दको शु क, द तुर िनधारण
ग) संघ तथा दशे कानूनको अिधकारमा रही (दफा ११ उपदफा४(घ)

ाकृितक ोत साधन र सेवा शु क, रोय टी स कलन, सम वय र 
िनयमन, 

खिनज पदाथको उ खनन् र सो स ब धी रोय टी स कलन, 

सामुदाियक वनको स ालन र व थापनबाट ा  रोय टी स कलन, 

पानीघ , कुलो, पैनी ज ता सेवा स ालनबाट ा  रोय टी स कलन ।

मशः ......एकल राज व अिधकार े
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देश र थानीय तहको दोहोरो राज व अिधकार े

�दशेले सवारी कर उठाउँदा �थानीय तहले लगाएको सवारी कर समेत उठाउने । तर, 
�थानीय तहले टाँगा, ?र.सा, अटो ?र.सा र ई ?र.साको सवारी करको दर िनधारण तथा 
सकंलन गन स.ने ।

�थानीय तहले घर ज�गा रिजDशेन शSुक उठाउँदा �दशेले लगाएको रिजDशेन शSुक समेत 
उठाउने,

�थानीय तहले िव6ापन कर उठाउँदा �दशेले लगाएको िव6ापन कर समेत उठाउने, 

�थानीय तहले मनोर�जन कर उठाउँदा �दशेले लगाएको मनोर�जन कर समेत उठाउने, 

(अ$तर सरकारी िव� �यब�थापन स>ब$धी ऐन, २०७४ को �यब�था)

MoFAGALDTA>>> 
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Eमशः

पयटन शSुकको दर िनधारण तथा सकंलन स>ब$धमा दहेायबमोिजम गन5 :

पदयाEा र पयटन शSुकको दर �दशेले िनधारण र सकंलन गन5

उRान, पाक , िचिडयाखाना, ऐितहािसक तथा परुाता;वीक स>पदा, स�ंहालय उपयोगको 

�बेश शSुक गाउँपािलका वा नगरपािलकाले िनधारण र सकंलन गन5

ढुङ्गा, िग�ी, �लेट, बालवुा, चनु ढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अ�ख र दह�र बह�रमा �ाकृितक 

oोत करको दर र �कृया �दशेले िनधारण गन5 र गाउँपािलका वा नगरपािलकाले सकंलन गन5 ।

तर, पवतारोहण शSुक र रािDय िनकु�ज, ब$यज$त ुआर% तथा सरं%ण %ेEको �बेश 

शSुकको िनधारण र सकंलन नेपाल सरकारले �यब�था गरे बमोिमज ह&ने ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

राज व बाँडफाडँ स ब धी ब था
मू य अिभबृि  कर र आ त रक उ पादनबाट उठेको अ तःशु क रकमम ये 

७० ितशत नेपाल सरकारलाई, १५ ितशत दशेलाई र १५ ितशत 

थानीय तहलाई बाँडफाँड ने । 

 येक दशेले ा  गन रकम स बि धत दशे सि त कोषमा र थानीय 

तहले ा  गन रकम स बि धत थानीय सि त कोषमा ज मा ने गरी 

मािसक पमा उपल ध गराइने ।

यसरी बाँडफाँड ने रकम आ थक बषको अि तम मिहनामा िहसाव िमलान 

ग रने ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

रोय टीको बाँडफाँड 

E.सं. रोयFटीको शीष�क नपेाल सरकार स�बि:धत �दशे
स�बि:धत �थानीय 

तह

१ पवतारोहण ५० २५ २५

२ िवRतु ५० २५ २५

३ वन ५० २५ २५

४ खानी तथा खिनज ५० २५ २५

५ पानी तथा अ$य �ाकृितक oोत ५० २५ २५
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

संघीय आ थक काय णाली
!!%= s/ nufpg jf C0f lng gkfOg] M 
-!_ sfg"g adf]lhd afx]s s'g} s/ nufOg] / p7fOg] 5}g . -@_ ;+3Lo 
sfg"g adf]lhd afx]s g]kfn ;/sf/n] s'g} C0f lng] / hdfgt lbg] 5}g 
. 
!!^= ;+3Lo ;l~rt sf]if M 
u'7L /sd afx]s g]kfn ;/sf/nfO{ k|fKt x'g] ;a} k|sf/sf /fh:j, 
/fh:jsf] lwtf]df lnOPsf ;a} shf{, P]gsf] clwsf/ cGtu{t lbOPsf] 
h'g;'s} C0f c;'n x'Fbf k|fKt ePsf] ;a} wg / g]kfn ;/sf/nfO{ k|fKt
x'g] cGo h'g;'s} /sd ;+3Lo P]gåf/f csf]{ s'g} Joj:yf gul/Pdf Ps 
;/sf/L sf]ifdf cfDbfgL afFlwg]5 h;nfO{ ;+3Lo ;l~rt sf]if elgg]5 .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

संघीय आ थक काय णाली======
!!&=;+3Lo ;l~rt sf]if jf ;+3Lo ;/sf/L sf]ifaf6 JooM b]xfo
adf]lhdsf /sd afx]s ;+3Lo ;l~rt sf]if jf cGo s'g} ;+3Lo 
;/sf/L sf]ifaf6 s'g} /sd lemSg ;lsg] 5}g M -s_ ;+3Lo 
;l~rt sf]ifdfly Jooef/ ePsf] /sd, 
-v_ ;+3Lo ljlgof]hg P]g adf]lhd vr{ x'g] /sd,
-u_ ljlgof]hg ljw]os ljrf/fwLg /x]sf] cj:yfdf k]ZsLsf] 
¿kdf ;+3Lo P]g adf]lhd vr{ x'g] /sd, jf
-3_ ljz]if cj:yfdf Joosf] ljj/0f dfq ePsf] ;+3Lo pwf/f] 
vr{ P]g adf]lhd Joo x'g] /sd . t/ ;+3Lo cfsl:ds sf]ifsf
xsdf wf/f !@$ adf]lhd x']5 .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

संघीय आ थक काय णाली======

!!*= ;+3Lo ;l~rt sf]ifdfly Jooef/ M b]xfosf ljifo;Fu
;DalGwt vr{ ;+3Lo ;l~rt sf]ifdfly Jooef/ x'g]5 / To:tf] 
Joosf nflu ;+3Lo ;+;bsf] :jLs[lt cfjZos kg]{ 5}g M–
-s_ /fi6«klt / pk/fi6«kltsf] kfl/>lds tyf ;'ljwfsf] /sd, 
-v_ g]kfnsf] k|wfg GofofwLz, ;jf]{Rr cbfntsf GofofwLz / 
Gofokl/ifbsf ;b:onfO{ lbOg] kfl/>lds tyf ;'ljwfsf] /sd,
-u_ k|ltlglw ;efsf ;efd'v / pk;efd'v, /fli6«o ;efsf cWoIf / 
pkfWoIfnfO{ lbOg] kfl/>lds tyf ;'ljwfsf] /sd, 
-3_ ;+j}wflgs lgsfosf k|d'v / kbflwsf/LnfO{ lbOg] kfl/>lds tyf
;'ljwfsf] /sd,

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking 120

संघीय आ थक काय णाली======

!!*= ;+3Lo ;l~rt sf]ifdfly Jooef/======
-ª_ k|b]z k|d'vsf] kfl/>lds tyf ;'ljwfsf] /sd, 
-r_ /fi6«klt jf pk/fi6«kltsf] sfof{no, ;jf]{Rr cbfnt, 
Gofokl/ifb, ;+j}wflgs lgsfo / k|b]z k|d'vsf] sfof{nosf] k|zf;lgs
Joo, 
-5_ g]kfn ;/sf/sf] bfloTjsf] C0f ;DaGwL Jooef/, 
-h_ g]kfn ;/sf/sf] lj?4 cbfntaf6 ePsf] km};nf jf cfb]z 
cg';f/ ltg'{ kg]{ /sd, / 
-em_ ;+3Lo sfg"g adf]lhd ;+3Lo ;l~rt sf]ifdfly Jooef/ x'g] 
/sd .
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

संघीय आ थक काय णाली======

!!(= /fh:j / Joosf] cg'dfg M
-!_ g]kfn ;/sf/sf] cy{dGqLn] k|To]s cfly{s jif{sf] ;DaGwdf ;+3Lo ;+;bsf b'j} 
;bgsf] ;+o'Qm a}7sdf b]xfosf ljifox¿ ;d]t v'nfO{ jflif{s cg'dfg k]z ug'{ kg]{5 
M–

-s_ /fh:jsf] cg'dfg, 
-v_ ;+3Lo ;l~rt sf]ifdfly Jooef/ x'g] cfjZos /sdx¿, / - u_ ;+3Lo 

ljlgof]hg P]g adf]lhd Joo x'g] cfjZos /sdx¿ . -@_ pkwf/f -!_ adf]lhd
jflif{s cg'dfg k]z ubf{ cl3Nnf] cfly{s jif{df k|To]s dGqfnonfO{ 5'6\ofOPsf] 
vr{sf] /sd / To:tf] vr{ cg';f/sf] nIo xfl;n eof] jf ePg To;sf] ljj/0f klg
;fy} k]z ug'{ kg]{5 . 
-#_ g]kfn ;/sf/sf] cy{dGqLn] pkwf/f -!_ adf]lhdsf] /fh:j / Joosf] cg'dfg
k|To]s jif{ h]7 dxLgfsf] kGw| ut] ;+3Lo ;+;bdf k]z ug]{5 .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

संघीय आ थक काय णाली======
!@)= ljlgof]hg P]g M
ljlgof]hg P]g adf]lhd Joo x'g] /sd ;DalGwt zLif{sdf pNn]v u/L ljlgof]hg 

ljw]osdf /flvg]5 .

!@!= k"/s cg'dfg M 
-!_ s'g} cfly{s jif{df b]xfosf] cj:yf kg{ cfPdf g]kfn ;/sf/sf] cy{dGqLn] 
k|ltlglw ;efdf k"/s cg'dfg k]z ug{ ;Sg]5 M–
-s_ rfn" cfly{s jif{sf nflu ljlgof]hg P]gn] s'g} ;]jfsf nflu vr{ ug{ clVtof/L 
lbPsf] /sd ckof{Kt ePdf jf To; jif{sf nflu ljlgof]hg P]gn] clVtof/L 
glbPsf] gofF ;]jfdf vr{ ug{ cfjZos ePdf, jf
-v_ rfn" cfly{s jif{df ljlgof]hg P]gn] clVtof/L lbPsf] /sdeGbf a9L vr{ x'g
uPdf . 
-@_ k"/s cg'dfgdf /flvPsf] /sd ;DalGwt zLif{sdf pNn]v u/L k"/s ljlgof]hg 
ljw]osdf /flvg]5 .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

संघीय आ थक काय णाली======
!@@= k]ZsL vr{ M 

-!_ o; efudf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg ljlgof]hg ljw]os
ljrf/fwLg /x]sf] cj:yfdf cfly{s jif{sf nflu cg'dfg ul/Psf] Joosf] s'g} c+z
k]ZsLsf ¿kdf ;+3Lo P]g adf]lhd vr{ ug{ ;lsg]5 . 
-@_ wf/f !!( adf]lhd /fh:j / Joosf] cg'dfg k]z gul/P;Dd k]ZsL vr{ ljw]os
k|:t't ul/g] 5}g / k]ZsLsf] /sd cfly{s jif{sf] Joo cg'dfgsf] Ps ltxfO eGbf
a9L x'g] 5}g . -#_ ;+3Lo k]ZsL vr{ P]g adf]lhd vr{ ePsf] /sd ljlgof]hg 
ljw]osdf ;dfj]z ul/g]5 . 
!@#= pwf/f] vr{ M o; efudf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg k|fs[lts
sf/0f jf afx\o cfqmd0fsf] cfz+sf jf cfGtl/s lj£g jf cGo sf/0fn] ;+s6sf] 
cj:yf k/L wf/f !!( sf] pkwf/f -!_ cGtu{t rflxg] ljj/0f v'nfpg cJofjxfl/s 
jf /fHosf] ;'/Iff jf lxtsf b[li6n] cjf~5gLo b]lvPdf g]kfn ;/sf/sf] cy{dGqLn] 
Joosf] ljj/0f dfq ePsf] pwf/f] vr{ ljw]os k|ltlglw ;efdf k]z ug{ ;Sg]5 .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

संघीय आ थक काय णाली======

!@$= ;+3Lo cfsl:ds sf]if M 
-!_ ;+3Lo P]g adf]lhd cfsl:ds sf]ifsf gfdn] Pp6f sf]if :yfkgf ug{ 
;lsg]5 / To:tf] sf]ifdf ;do ;dodf ;+3Lo P]g adf]lhd lgwf{/0f 
ePsf] /sd hDdf ul/g]5 .
-@_ pkwf/f -!_ adf]lhdsf] sf]if g]kfn ;/sf/sf] lgoGq0fdf /xg]5 / 
g]kfn ;/sf/n] To:tf] sf]ifaf6 cfsl:ds sfo{sf nflu vr{ ug{ ;Sg]5 .
-#_ pkwf/f -@_ adf]lhdsf] vr{sf] /sd ;+3Lo P]g adf]lhd oyfzLw| 
;f]wegf{ ul/g]5 . 
!@%= cfly{s sfo{ljlw ;DaGwL P]g M ;+3Lo P]g adf]lhd ljlgof]lht
/sd Ps zLif{saf6 csf]{ zLif{sdf /sdfGt/ ug{] / cfly{s sfo{ljlw

;DaGwL cGo Joj:yf ;+3Lo P]g adf]lhd x'g]5 . 
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

दशे आ थक काय णाली

@)#= s/ nufpg jf C0f lng gkfOg] M 
-!_ sfg"g adf]lhd afx]s k|b]zdf s'g} s/ nufOg] / p7fOg] 5}g . -@_ 
;+3Lo sfg"g adf]lhd afx]s k|b]z ;/sf/n] s'g} C0f lng] / hdfgt
lbg] 5}g . 
@)$= k|b]z ;l~rt sf]if M 
u'7L /sd afx]s k|b]z ;/sf/nfO{ k|fKt x'g] ;a} k|sf/sf /fh:j, 
/fh:jsf] lwtf]df lnOPsf ;a} shf{, k|b]z P]gsf] clwsf/ cGtu{t 
lbOPsf] h'g;'s} C0f c;'n x'Fbf k|fKt ePsf] ;a} wg / g]kfn ;/sf/af6 
k|fKt x'g] cg'bfg Pj+ C0f /sd k|b]z P]gåf/f csf]{ s'g} Joj:yf gul/Pdf
Ps k|b]z ;/sf/L sf]ifdf cfDbfgL afFlwg]5 h;nfO{ k|b]z ;l~rt sf]if 
elgg]5 .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

दशे आ थक काय णाली=======

@)%= k|b]z ;l~rt sf]if jf k|b]z ;/sf/L sf]ifaf6 Joo M 
b]xfosf /sd afx]s k|b]z ;l~rt sf]if jf cGo s'g} k|b]z ;/sf/L 
sf]ifaf6 s'g} /sd lemSg ;lsg] 5}g M–
-s_ k|b]z ;l~rt sf]ifdfly Jooef/ ePsf] /sd, 
-v_ ljlgof]hg P]g adf]lhd vr{ x'g] /sd, 
-u_ ljlgof]hg ljw]os ljrf/fwLg /x]sf] cj:yfdf k]ZsLsf] ¿kdf P]g 
adf]lhd vr{ x'g] /sd, jf
-3_ ljz]if cj:yfdf Joosf] ljj/0f dfq ePsf] pwf/f] vr{ P]gåf/f Joo
x'g] /sd . 

t/ k|b]z cfsl:ds sf]ifsf xsdf wf/f @!@ adf]lhd x'g]5 . 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

दशे आ थक काय णाली=======

@)^= k|b]z ;l~rt sf]ifdfly Jooef/ M 
b]xfosf ljifo;Fu ;DalGwt vr{ k|b]z ;l~rt sf]ifdfly Jooef/ x'g]5 / 
To:tf] Joosf nflu k|b]z ;efsf] :jLs[lt cfjZos kg]{ 5}g M–
-s_ k|b]z ;efd'v / k|b]z pk;efd'vnfO{ lbOg] kfl/>lds / ;'ljwfsf /sd, 
-v_ k|b]z nf]s;]jf cfof]usf cWoIf / ;b:onfO{ lbO{g] kfl/>lds / ;'ljwfsf
/sd, 
-u_ k|b]z ;/sf/sf] bfloTjsf] C0f ;DaGwL Jooef/
-3_ k|b]z ;/sf/sf] lj?4 cbfntaf6 ePsf] km};nf jf cfb]z cg';f/ ltg'{ 
kg]{ /sd, / 
-ª_ k|b]z sfg"gn] k|b]z ;l~rt sf]ifdfly Jooef/ x'g] egL lgwf{/0f u/]sf] 
/sd .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

दशे आ थक काय णाली=======
@)&= /fh:j / Joosf] cg'dfg M 
-!_ k|b]zsf] cy{dGqLn] k|To]s cfly{s jif{sf] ;DaGwdf k|b]z ;ef ;dIf b]xfosf
s'/f ;d]t v'nfO{ jflif{s cg'dfg k]z ug{ ;Sg]5 M–
-s_ /fh:jsf] cg'dfg, 
-v_ k|b]z ;l~rt sf]ifdfly Jooef/ x'g] cfjZos /sdx¿, / 
-u_ k|b]z ljlgof]hg P]g adf]lhd Joo x'g] cfjZos /sdx¿ . 
-@_ pkwf/f -!_ adf]lhd jflif{s cg'dfg k]z ubf{ cl3Nnf] cfly{s jif{df k|To]s 
dGqfnonfO{ 5'6\ofOPsf] vr{sf] /sd / vr{ cg';f/sf] nIo xfl;n eof] jf ePg
To;sf] ljj/0f klg ;fy} k]z ug'{ kg]{5 . 

@)*= k|b]z ljlgof]hg P]g M 
k|b]z ljlgof]hg P]g adf]lhd Joo x'g] /sd zLif{sdf pNn]v u/L ljlgof]hg 
ljw]osdf /flvg]5g\ . 
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

दशे आ थक काय णाली=======

@)(= k"/s cg'dfg M -!_ s'g} cfly{s jif{df b]xfosf] cj:yf kg{ cfPdf
k|b]zsf]cy{dGqLn] k|b]z ;ef ;dIf k"/s cg'dfg k]z ug{ ;Sg]5 M–
-s_ rfn" cfly{s jif{sf nflu k|b]z ljlgof]hg P]g adf]lhd s'g} ;]jfsf nflu
vr{ ug{ clVtof/L lbOPsf] /sd ckof{Kt ePdf jf To; jif{sf nflu k|b]z 
ljlgof]hg P]gn] clwsf/ glbPsf] gofF ;]jfdf vr{ ug{ cfjZos ePdf, jf
-v_ rfn" cfly{s jif{df k|b]z ljlgof]hg P]g adf]lhd clVtof/L lbPsf] 
/sdeGbf a9L vr{ x'g uPdf . -@_ k"/s cg'dfgdf /flvPsf] /sd ;DalGwt
zLif{sdf pNn]v u/L k"/s ljlgof]hg ljw]osdf /flvg]5 . @!)= k]ZsL vr{ M 
-!_ o; efudf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg k|b]z ljlgof]hg 
ljw]os ljrf/fwLg /x]sf] cj:yfdf cfly{s jif{sf nflu cg'dfg ul/Psf] 
Joosf] s'g} c+z k]ZsLsf ¿kdf k|b]z P]g adf]lhd vr{ ug{ ;lsg]5 . 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

दशे आ थक काय णाली=======
-@_ wf/f @)& adf]lhd /fh:j / Joosf] cg'dfg k]z gul/P;Dd k]ZsL vr{ ljw]os k|:t't ul/g] 5}g / 

k]ZsLsf] /sd cfly{s jif{sf] Joo cg'dfgsf] Ps ltxfO eGbf a9L x'g] 5}g . -#_ k|b]z k]ZsL vr{ P]g adf]lhd vr{ 
ePsf] /sd k|b]z ljlgof]hg ljw]osdf ;dfj]z ul/g]5 . 

@!!= pwf/f] vr{ M 
o; efudf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg k|fs[lts sf/0f jf cGo sf/0fn] ubf{ k|b]zdf ;+s6sf] cj:yf
k/L wf/f @)& sf] pkwf/f -!_ adf]lhd rflxg] ljj/0f v'nfpg cJofjxfl/s jf k|b]zsf] ;'/Iff jf lxtsf] b[li6n] 
cjf~5gLo b]lvPdf k|b]zsf] cy{dGqLn] Joosf] ljj/0f dfq ePsf] pwf/f] vr{ ljw]os k|b]z ;ef ;dIf k]z ug{ 
;Sg]5 . 

@!@= k|b]z cfsl:ds sf]if 
-!_ k|b]z P]g adf]lhd k|b]z cfsl:ds sf]ifsf] gfdn] Pp6f sf]if :yfkgf ug{ ;lsg]5 / To:tf] sf]ifdf ;do ;dodf
k|b]z P]g adf]lhd lgwf{/0f ePsf] /sd hDdf ul/g]5 . -@_ pkwf/f -!_ adf]lhdsf] sf]if k|b]z ;/sf/sf] lgoGq0fdf 
/xg]5 . k|b]z ;/sf/n] To:tf] sf]ifaf6 cfsl:ds sfo{sf nflu vr{ ug{ ;Sg]5 . -#_ pkwf/f -@_ adf]lhdsf] vr{sf] 
/sd k|b]z P]g adf]lhd oyfzLw| ;f]wegf{ ul/g]5 . 
@!#= cfly{s sfo{ljlw ;DaGwL P]g M 
k|b]z P]g adf]lhd ljlgof]lht /sd Ps zLif{saf6 csf]{ zLif{sdf /sdfGt/ ug{] / cfly{s sfo{ljlw ;DaGwL cGo
Joj:yf k|b]z P]g adf]lhd x'g]5 .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय आ थक काय णाली 
@@*= s/ nufpg jf C0f lng gkfOg] M -!_ sfg"g adf]lhd afx]s :yfgLo
txdf s'g} s/ nufpg, p7fpg / C0f lng kfOg] 5}g . -@_ :yfgLo txn] 
cfˆgf] clwsf/ If]qleqsf] ljifodf /fli6«o cfly{s gLlt, j:t' tyf ;]jfsf] 
cf];f/ k;f/, k"FhL tyf >d ahf/, l5d]sL k|b]z jf :yfgLo txnfO{ k|lts"n
gx'g] u/L sfg"g agfO{ s/ nufpg ;Sg]5 .
@@(= :yfgLo ;l~rt sf]if M 
-!_ :yfgLo tx cGtu{tsf k|To]s ufpFkflnsf / gu/kflnsfdf Ps :yfgLo
;l~rt sf]if /xg]5 . To:tf] sf]ifdf ufpFkflnsf jf gu/kflnsfnfO{ k|fKt x'g] 
;a} k|sf/sf] /fh:j, g]kfn ;/sf/ / k|b]z ;/sf/af6 k|fKt x'g] cg'bfg tyf
ufpFkflnsf jf gu/kflnsfn] lnPsf] C0f /sd / cGo ;|f]taf6 k|fKt x'g] 
/sd hDdf x'g]5 . -@_ pkwf/f -!_ adf]lhdsf] :yfgLo ;l~rt sf]ifaf6 ug{ 
;lsg] vr{ ;DaGwL Joj:yf :yfgLo sfg"g adf]lhd x'g]5 . 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय आ थक काय णाली======== 

@#)= ufpFkflnsf / gu/kflnsfsf] /fh:j / Joosf] cg'dfg M 
-!_ o; ;+ljwfgsf] cwLgdf /xL ufpF sfo{kflnsf / gu/ sfo{kflnsfn] 
k|To]s cfly{s jif{sf] /fh:j / Joosf] cg'dfg :yfgLo sfg"g adf]lhd
ufpF ;ef jf gu/ ;efdf k]z u/L kfl/t u/fpg'kg]{5 . 
-@_ pkwf/f -!_ adf]lhd ufpF sfo{kflnsf jf gu/ sfo{kflnsfn] /fh:j
/ Joosf] cg'dfg k]z ubf{ 3f6f ah]6 lgdf{0f ug'{ kg]{ ePdf ;+3Lo 
sfg"g / k|b]z sfg"g adf]lhd 3f6f k"lt{ ug]{ ;|f]t ;d]tsf] k|:tfj ug'{ 
kg]{5 . 
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रा यको सरचना र रा यशि को बाँडफाँट 

%(= cfly{s clwsf/sf] k|of]u M 
-!_ ;+3, k|b]z / :yfgLo txn] cfˆgf] clwsf/leqsf] cfly{s clwsf/ 
;DaGwL ljifodf sfg"g agfpg], jflif{s ah]6 agfpg], lg0f{o ug]{, gLlt
tyf of]hgf tof/ ug]{ / To;sf] sfof{Gjog ug]{ 5g\. 
-@_ ;+3n] ;femf ;"rLsf ljifodf / cfly{s clwsf/sf cGo If]qdf
k|b]znfO{ ;d]t nfu" x'g] u/L cfjZos gLlt, dfkb08 / sfg"g agfpg
;Sg]5 . 
-#_ ;+3, k|b]z / :yfgLo txn] cf–cfˆgf] txsf] ah]6 agfpg]5g\ / k|b]z 
/ :yfgLo txn] ah]6 k]z ug]{ ;do ;+3Lo sfg"g adf]lhd x'g]5 . 

MoFAGALDTA>>> 
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रा यको सरचना र रा यशि को बाँडफाँट======= 

-$_ ;+3, k|b]z / :yfgLo txn] k|fs[lts ;|f]tsf] k|of]u jf ljsf;af6 
k|fKt nfesf] ;dGoflos ljt/0fsf] Joj:yf ug{' kg{]5 . To:tf] nfesf] 
lglZrt c+z /f]oN6L, ;]jf jf j:t'sf] ¿kdf kl/of]hgf k|efljt If]q / 
:yfgLo ;d'bfonfO{ sfg"g adf]lhd ljt/0f ug'{ kg]{5 . -%_ ;+3, k|b]z / 
:yfgLo txn] k|fs[lts ;|f]tsf] pkof]u ubf{ :yfgLo ;d'bfon] nufgL ug{ 
rfx]df nufgLsf] k|s[lt / cfsf/sf] cfwf/df sfg"g adf]lhdsf] c+z
nufgL ug{ k|fyldstf lbg' kg{]5 . 35 -^_ j}b]lzs ;xfotf / C0f lng] 
clwsf/ g]kfn ;/sf/sf] x'g]5 . To:tf] ;xfotf jf C0f ln+bf b]zsf] 
;dli6ut cfly{s :yfloTj x'g] u/L lng' kg]{5 . -&_ ;+3, k|b]z / :yfgLo
txsf] ah]6 3f6f Joj:yfkg tyf cGo ljQLo cg'zf;g ;DaGwL Joj:yf
;+3Lo sfg"g adf]lhd x'g]5 .

MoFAGALDTA>>> 
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रा यको सरचना र रा यशि को बाँडफाँट======= 
^)= /fh:j ;|f]tsf] afF8kmfF8 M 
-!_ ;+3, k|b]z / :yfgLo txn] cfˆgf] cfly{s clwsf/If]q leqsf] ljifodf
s/ nufpg / tL ;|f]tx¿af6 /fh:j p7fpg ;Sg]5g\. t/ ;femf
;"rLleqsf] ljifodf / s'g} klg txsf] ;"rLdf gk/]sf ljifodf s/ 
nufpg] / /fh:j p7fpg] Joj:yf g]kfn ;/sf/n] lgwf{/0f u/] adf]lhd
x'g]5 . 
-@_ g]kfn ;/sf/n] ;+sng u/]sf] /fh:j ;+3, k|b]z / :yfgLo txnfO{ 
Gofof]lrt ljt/0f ug]{ Joj:yf ldnfpg]5 . 
-#_ k|b]z / :yfgLo txn] k|fKt ug]{ ljQLo x:tfGt/0fsf] kl/df0f /fli6«o 
k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ cfof]usf] l;kmfl/; adf]lhd x'g]5 . 
-$_ g]kfn ;/sf/n] k|b]z / :yfgLo txnfO{ vr{sf] cfjZostf / 
/fh:jsf] Ifdtfsf] cfwf/df ljQLo ;dfgLs/0f cg'bfg ljt/0f ug]{5 . - MoFAGALDTA>>> 
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रा यको सरचना र रा यशि को बाँडफाँट======= 
-%_ k|b]zn] g]kfn ;/sf/af6 k|fKt cg'bfg / cfk\mgf] ;|f]taf6 p7\g] /fh:jnfO{ 
dftxtsf] :yfgLo txsf] vr{sf] cfjZostf / /fh:j Ifdtfsf] cfwf/df k|b]z 
sfg"g adf]lhd ljQLo ;dfgLs/0f cg'bfg ljt/0f ug{] 5g\. 
-^_ g]kfn ;/sf/n] ;+3Lo ;l~rt sf]ifaf6 k|bfg ug{] ;zt{ cg'bfg, ;dk"/s 
cg'bfg jf cGo k|of]hgsf nflu lbg] ljz]if cg'bfg ljt/0f ;DaGwL Joj:yf ;+3Lo 
sfg"g adf]lhd x'g]5 . 
-&_ ;+3, k|b]z / :yfgLo tx aLr /fh:jsf] afF8kmfF8 ubf{ ;Gt'lnt / kf/bzL{ 
¿kdf ug{' kg{]5 . 
-*_ /fh:j afF8kmfF8 ;DaGwL ;+3Lo P]g agfpFbf /fli6«o gLlt, /fli6«o cfjZostf, 
k|b]z / :yfgLo txsf] :jfoQtf, k|b]z / :yfgLo txn] hgtfnfO{ k'¥ofpg'kg]{ ;]jf
/ pgLx¿nfO{ k|bfg ul/Psf] cfly{s clwsf/, /fh:j p7fpg ;Sg] Ifdtf, /fh:jsf] 
;DefJotf / pkof]u, ljsf; lgdf{0fdf ug'{kg]{ ;xof]u, If]qLo c;Gt'ng, u/LaL / 
c;dfgtfsf] 36 Go"gLs/0f, jl~rtLs/0fsf] cGTo, cfsl:ds sfo{ / c:yfoL 
cfjZostf k"/f ug{ ;xof]u ug'{ kg]{ ljifox¿df Wofg lbg'kg]{5 .
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ध:यवाद

137 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

म यकािलन खच संरचना प रयोजना बक र
नितजा व थापन (Logical framework)

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 
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lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
योजना र िवकास िवचको अ तरस व ध र 
नितजामा आधा रत प रयोजना बक व थापन 
स व धमा जानकारी ा  भई थानीय तहमा 
योजना व थापनका लागी सहिजकरण गन 
स े छन्।

139 MoFAGALDTA>>> 
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;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
 ljsf;sf] cjwf/0ff
 of]hgfsf] kl/ro
 ljsf; / of]hgfaLr ;DaGw
 of]hgf th'{df ;DaGwL ljBdfg sfg"gL] Joj:yf
 ;+3, k|b]z / :yfgLo txsf] cfjlws of]hgfaLrsf] 

cGt/;DaGw
 of]hgf th'{dfsf cfwf/
 cfjlws of]hgfsf] vfsf
 cfof]hgf a}+s 
 dWodsfnLg vr{ ;+/rgf
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;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
 योजना, मGयमकालीन खच� सरंचना तथा वािष�क बजटे बीचको 

अ:तरस�ब:ध

 योजना तथा वजेट तजु�माका चरणह� र समय सीमा

 aflif{s of]hgf tyf ah]6 th'{df k|lqmof;Fu ;DalGwt ;+:yfut 
;+oGq 

 ljifout If]qsf] ;"rL
 jflif{s of]hgf tyf ah]6 th'{df ;DaGwL sfo{, ;do;Ldf tyf 

lhDd]jf/L
 jflif{s of]hgf tyf ah]6 th'{df ubf{ Wofg lbg'kg]{ ljifox?

141 MoFAGALDTA>>> 
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 मानव जीवनको समिृNको लािग ग?रने सामािजक एवं आिथ�क िवकास,

 मािनसको िश%ा, �वा��य समृIी सिहतको दीघ� जीवनलाई िवकासको 

�पमा ह?ेरने ग?र$छ

 आिथक, सामािजक, भौितक, वातावरणीय आिद प%मा भएको सकाराKमक 

प रवत�न जसले मानवको जीवन�तरमा गुणाKमक प रवत�न गदछ

 सयंGु राP�सघंका अनसुार िवकास ३ वटा सचूकह� (औसत आयु, सा�रता 

र जीवन�तरमा वृिI) का आधारमा ह?ेर$छ ।

ljsf;sf] cjwf/0ff

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

of]hgf s] xf] ?

���� ���= *>?

��@� ���, 'B$, �&��"	, ��"	, ��$�C� �
!$���� �� ���D?

���� ���= E �F�� ��?
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of]hgfsf] cjwf/0ff

 िवकास �ि8यालाई मागदशन गन5 स�च, ल�य, उ�Mेय, नीित, रणनीित, काय8म, 

आयोजना र ि8याकलापको समिDगत �व�प हो,

 अपेि%त प?रवतनको लािग तयार ग?रने मागिचE हो,

 योजना ठोस, �यवहा?रक र उपलOधीमलूक ह&नपुन5 आवMयकता,

 यसका लािग सा$दिभक सचूना, सरोकारवालासगँ परामश र व�तिु�थितको िव�ेषण 

ज�री, 

 योजनामा यसको काया$वयन, अनगुमन तथा मSूयाङ्कनको प% झनै मह;वपणू ह&$छ । 
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 योजनामा िवकासको ग$त�य सिुनि}त ह&ने,

 उपल�ध Bोत र साधनको �भावकारी उपयोग ह&ने,

 �ाथिमकता �ा7 %ेEमा oोतको उपयोग ह&ने,

 मानव िवकासका सचुकांकमा सधुार ह&ने,

 िदगो िवकासका उ�Mेयह� प?रपिूत ह&ने,

 िवकासमा जनसहभािगता, अपन;व, साझेदारी, सहकाय र दीगोपना अिभवNृी ह&ने,

 समाज िवकास र समNृी तफ  उ$मखु ह&ने, 

 सरकार र जनतावीच स>ब$ध �थािपत ह&ने आिद ।

ljsf; / of]hgfaLr ;DaGw

MoFAGALDTA>>> 
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of]hgf th'{df ;DaGwL ljBdfg sfg"gL] Joj:yf

:yfgLo 
txn] th'{df 

ug'{kg]{ 
of]hgfx?

cfjlws ljsf; of]hgf -Periodic Plan_

ljifo If]q /-fgLlt/u'?of]hgf -Strategic/Master 

Plan_

kl/of]hgf a}+s -Project Bank_

jflif{s of]hgf -ah]^ tyf sfo{qmd_ -Annual Plan_

dWodsflng vr{ ;+/rgf -Medium Term Expenditure 

Framework_

MoFAGALDTA>>> 
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;+3, k|b]z / :yfgLo txsf] cfjlws of]hgfaLrsf] cGt/;DaGw

संघीय/रािMNय आ विधक 

योजना

(रािP�य ल�य, �ाथिमकता र 

रणनीित)

�ादिेशक आ विधक योजना

(�ादिेशक ल�य, �ाथिमकता र 

रणनीित)

�थानीय आ विधक 

योजना

(�थानीय ल�य, �ाथिमकता र 

रणनीित)

योजना 

काय8

म तथा 

अनुदान

खच

तथा

उपलOधी

MoFAGALDTA>>> 
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of]hgf th'{dfsf cfwf/

१= नेपालको संिवधान,

२= िवRमान ऐन िनयमह�,

३= िवRमान रािP�य तथा �ादिेशक नीित,

४= रािP�य, �ादिेशक र �थानीय तहको दीघकािलन सोच,

५= रािP�य तथा �ादिेशक आविधक योजना,

६= िदगो िवकास ल�य,

७= रािP�य तथा �ादिेशक सरकारका मागिनद5शनह�,

८= �थानीय तहको �मुख सम�या र संभावनाह�,

९= �थानीय तहमा सहभागी दलह�को घोषणापE ।
MoFAGALDTA>>> 
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cfjlws of]hgfsf] vfsf

• दीघकािलन स�च (Vision)

• िनद5शक िसNा$त (Guiding Principle) र Lयेय

• समिDगत ल�य, उ�Mेय, �ाथिमकता र रणनीित                             

• नितजा तािलका (Result Framework)

• िवषय %Eेगत योजना (Sectoral Plan) संभावना तथा सम�या 

िव�ेषण, सोच ल�य, उ�Mेय, रणनीित, कायनीित, काया$वयन योजना)

• काया$वयन �यव�था (सगंठन, मानव सशंाधन, oोत �%ेपण र प?रचालन, अनगुमन 

तथा मSूयाङ्कन)

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

• आविधक योजना तजुमा गन अिनवाय रहकेो

• आविधक योजना तजुमालाई सचूना र त�याङ्कमा आधा?रत वनाउने

• रािP�य त�याङ्क उपलOध ह&न नसके माE �थलगत सव5%ण गन5 

• आविधक योजनाको िवगत अनभुव समी%ा गन ज�री 

• आविधक र बािषक योजनाबीच कसरी तालमेल गन5 अिहलेको मूल �n 

• आविधक योजनालाई �थानगत िवशेषतामा आधा?रत गराउने 

• �थानीय तहमा मLयमकालीन खच संरचना कसरी काया$वयन गन5

• दीगो िवकासको �थानीयकरणका लािग के गन सिक$छ 

cfjlws of]hgf th'{df ubf{ Wofg lbg'kg]{ ljifox?

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

cfof]hgf j}+s 

cfof]hgf j}+s

cfof]hgf klxrfg

cfof]hgfsf] n]vfhf]vf tyf
lj:t[t k|ltj]bg tof/L

cfof]hgf %gf}^ / k|fyldstf
lgwf{/-f
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dWodsfnLg vr{ ;+/rgf

• आविधक योजना र वािषक बजेटबीच ताद>यता कायम गन5 िEवष�य च8�य योजना (Three 

Year Rolling Plan)

सोच, उ�Mेय र रणनीित 

• �ाथिमकता �ा7 %ेEमा बजेट िविनयोजन गरी िव�ीय अनशुासन कायम गराउने 

औजार

 सिंवधान, नीित र योजनाको आधारमा �ाथिमक�करण

• सावजिनक िव� �यव�थापनको औजार

 �ाथिमक�करण, �ित एकाइ लागत अनमुान र खच तथा oोतको �%ेपण

MoFAGALDTA>>> 
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योजना, मGयमकालीन खच� सरंचना तथा वािष�क बजटे बीचको अ:तरस�ब:ध

आविधक योजना
(सोच, ल�य, उ�Mेय, रणनीित तथा 
नितजा, लगानी खाका र सावजिनक 

लगानी)

मGयमकालीन खच� 
संरचना

(%ेEगत लगानी, नितजा, 
�ाथिमकता र oोत अनुमान)

वािष�क काय�Eम/बजटे
(%ेEगत तथा आयोजनागत बजेट तथा 

�ितफल)

P
ोत

 स
िुन

िQ
ता

 र 
�ा

थ
िम

क
ता

नितज
ा
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योजना तथा वजेट तजु�माका चरणह� र समय सीमा

चरणह. समय सीमा

चरण १. बजेटको पूव तयारी

 आय�ययको �%ेपण ग?रएको त�यांक सिहतको िववरण सङ्घीय सरकारमा पेश गन5 पौष मसा$त िभE

 संघ र �देशबाट बजेटको सीमा �ा7 गन5 । चैE मसा$त िभE

चरण २. oोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधारण बैशाख १० िभE

चरण ३. ब�ती तहका योजना छनौट वैशाख मसा$त िभE

चरण ४. वडा तहमा योजना छनौट तथा �ाथिमक�करण जे¦ १५ िभE

चरण ५. बजेट तथा काय8म तजुमा असार ५ िभE

चरण ६. गाउँ वा नगर कायपािलकाबाट बजेट तथा काय8म �वीकृित असार १० िभE

चरण ७.  गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट तथा काय8म �वीकृित

 बजेट तथा काय8म ��ततुी असार १० िभE

 बजेट तथा काय8म �वीकृित असार मसा$त िभE

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

aflif{s of]hgf tyf ah]6 th'{df k|lqmof;Fu ;DalGwt ;+:yfut 
;+oGq 

!= /fh:j k/fdz{ ;ldlt
-s_ pkfWoIf jf pkk|d'vM ;+of]hs

-v_ k|d'v k|zf;sLo clws[tM ;b:o

-u_ sfo{kflnsfn] tf]s]sf] sfo{kflnsf ;b:odWo]af6 ! dlxnf ;lxt @ hgfM
;b:o

-3_ lghL If]qsf] pBf]u jfl0fHo;DaGwL dfGotfk|fKt ;+:yfsf] gu/ txsf] k|d'v jf k|ltgLlwM
;b:o

-ª_ 3/]n' tyf ;fgf pBf]u;DaGwL dfGotfk|fKt ;+:yfsf] gu/ txsf] k|d'v jf k|ltlglwM ;b:o

-r_ sfo{kflnsfsf] /fhZj dxfzfvf, jf zfvf k|d'vM ;b:o ;lrj

@= >f]t cg'dfg tyf ah]6 ;Ldf lgwf{/0f ;ldlt
s= k|d'v ;+of]hs
v= pk k|d'v
;b:o
u= sfo{kflnsfsf ;b:ox? dWo] dlxnf, blnt jf cNk;+Vo\s ;d]tsf] k|ltlglwTj

x'g] u/L cWoIf jf k|d'vn] tf]s]sf] rf/ hgf ;b:o
3= k|d'v k|zf;lso clws[t                                       ;b:o ;lrj
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s|dzM ;+:yfut ;+oGq

#= j8f ;ldlt

$= ljifout ;ldlt
s= ljifout If]q x]g]{ sfo{kflnsf ;b:o        
;+of]hs

v= gu/ ;efsf slDtdf ! hgf dlxnf ;b:o ;lxt @ hgf 

sfo{kflnsf ;b:o ;b:o

u= ah]6 tyf sfo{s|d ;ldltn] tf]s]sf] ;DalGwt ljifo x]g]{ 

dxfzfvf jf zfvfsf k|d'v  ;b:o ;lrj

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ljifout If]qsf] ;"rL

!= cfly{s ljsf;
• s[lif, 
• pBf]u tyf jfl0fHo, 
• ko{6g
• ;xsf/L
• ljQLo If]q
• cGo If]q

@= ;fdflhs ljsf; 
• lzIff, 
• :jf:Yo, 
• vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{,
• ;+:s[lt k|jw{g, 
• v]ns'b tyf dgf]/+hg,
• n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f

#= k"jf{wf/ ljsf; 
• ;8s tyf k'n
• l;+rfO{, 
• ejg tyf ;x/L ljsf;,
• phf{, n3' tyf ;fgf hnljB't -j}slNks phf{_
• ;"rgf tyf ;~rf/

$= jftfj/0f tyf ljkb Joj:yfkg
• jg, e'–;+/If0f tyf hnfwf/ Joj:yfkg, 
• jftfj/0f ;+/If0f, hnjfo' kl/jt{g
• kmf]x/d}nf tyf 9n Aoj:yfkg
• ljkb Joj:yfkg
• jf?0foGq ;+rfng
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ljifout If]qsf] ;"rL

%= ;+:yfut ljsf; tyf ;'zf;g
 ;fdfGo ;]jf
 ;'/Iff Joj:yfkg
 ;"rgf k|ljlw
 kl~hs/0f Joj:yfkg
 :yfgLo tYof+s ;+sng tyf clen]v Aoj:yfkg
 ;'zf;g k|jw{g
 cg';+wfg tyf ljsf; 

 cGoq jlu{s[t gePsf] 
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%= ah]6 tyf sfo{s|d th'{df ;ldlt

s= pkfWoIf jf pkk|d'v M 
;+of]hs 

v= ljifout If]q x]g]]{ ufpF/gu/ sfo{kflnsfsf] ;b:ox? M 

;b:o 

u= k|d'v k|zf;sLo clws[t ;b:o

3= of]hgf ljefu, dxfzfvf jf zfvf ;b:o 
;lrj 

^= gu/ sfo{kflnsf

&= gu/ ;ef

s|dzM ;+:yfut ;+oGq
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r/0f of]hgf tyf ah]6 th'{df ;DaGwL sfo{x? ;do;Ldf k|d'v lhDd]jf/L

r
/0

f
!M
 a

h
]6s

f] 
k"j

{ t
of

/L

ljifo If]q;Fu ;DalGwt ;"rgf ;+sng / ljZn]if0f u/L 
l:yltkq cBfjlws ug]{

d+l;/ 
d;fGtleq

ljifout dxfzfvf÷zfvf

cfufdL tLg cf=j=sf] vr{sf] k|If]k0f ;lxtsf] dWodsfnLg
vr{ ;+/rgf ;d]t sfo{If]q leqsf ljifox?df x'g] ;fj{hlgs
vr{sf] ljj/0f tof/ ug]{

kf}if !% leq ljifout dxfzfvf÷zfvf, 
k|=k|=c= ljifout ;ldlt

cfufdL cf=j=sf] /fh:j -cfGtl/s cfo, /fh:j afF8kmfF6, 
/f]oN6L, cg'bfg / C0f_ k|If]k0f ug]{

kf}if !% leq
/fh:j k/fdz{ / >f]t 
cg'dfg tyf ah]6 ;Ldf
lgwf{/0f ;ldlt

cfo Joosf] k|If]k0f ul/Psf] tYof+s ;lxtsf] ljj/0f ;+3 / 
k|b]z cy{ dGqfnodf k]z ug]{

kf}if d;fGt;Dd /fh:j tyf cfly{s k|zf;g
zfvf

ljifout If]q ljefhg ug]{ / ;b:ox?nfO{ lhDd]jf/L lbg] df3 d;fGtleq sfo{kflnsf

jflif{s of]hgf tyf ah]6 th'{df ;DaGwL sfo{, ;do;Ldf tyf 
lhDd]jf/L
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r/0f of]hgf tyf ah]6 th'{df ;DaGwL sfo{x? ;do;Ldf k|d'v lhDd]jf/L

r
/0

f
@M
 >

f]t
 c

g'd
fg

/ 
s
'n

ah
]6 

;
Ld

f
lg
wf

{/0
f

;+3 / k|b]zaf6 cg'bfg, /fhZj afF8kmfF6 / /f]oN6Lsf] ah]6sf] 
;Ldf / dfu{bz{g k|fKt ug]{

;+3af6 kmfu'g / 
k|b]zaf6 r}qleq

k|d'v k|zf;sLo
clws[t

gu/kflnsfdf sfo{/t u};;, pkef]Qmf ;ldlt, ;xsf/L ;+:yf
cflb;Fu of]hgf tyf ah]6 ;DaGwdf k"j{ ah]6 5nkmn ug]{

r}q d;fGt leq
k|d'v÷cWoIf

gLlt tyf sfo{qmd k|:Tffj tof/ u/L sfo{kflnsf dfkm{t 
;efdf k]z ug]{

a}zfv & ut] leq k|d'v÷cWoIf

ah]6 tyf sfo{qmdsf] k|fyldstf lgwf{/0fsf cfwf/ tyf ljlw
tof/ ug]{

a}zfv & ut] leq
>f]t cg'dfg tyf ah]t 
;Ldf lgwf{/0f ;ldlt

s'n ah]6 ;Ldf lgwf{/0f / ah]6 th'{df ;DaGwL dfu{bz{g 
tof/ ug]{ 

a}zfv !) ut] leq
>f]t cg'dfg tyf ah]t 
;Ldf lgwf{/0f ;ldlt

ljifout dxfzfvf÷zfvf tyf j8f ;ldltnfO{ ah]6 ;Ldf
tyf dfu{bz{g pknAw u/fpg]

j}zfv !% ut] leq k|d'v k|zf;sLo
clws[t

jflif{s of]hgf tyf ah]^ th'{df ;DaGwL sfo{, ;do;Ldf tyf lhDd]jf/L
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r/0f
of]hgf tyf ah]6 th'{df 

;DaGwL sfo{x?
;do;Ldf k|d'v lhDd]jf/L

r
/0

f
#M
 a

:t
L ÷

6f
]n
 :
t
/a

f6
of

]h
gf

5
gf

}6

j:tL÷6f]n j}7ssf] 
sfo{tflnsf tof/ u/L / 
lhDd]jf/L afF8kmfF6 ug]{

j}zfv d;fGt leq j8f ;ldlt

j:tL÷6f]n:t/ cfjZostf
klxrfg, cfof]hgf tyf
sfo{qmd 5gf}6 u/L j8f
;ldltdf k]z ug]{

j}zfv d;fGt leq
j8f ;ldlt / 
;ldltsf tf]lsPsf
;b:o

jflif{s of]hgf tyf ah]^ th'{df ;DaGwL sfo{, ;do;Ldf tyf lhDd]jf/L
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r/0f of]hgf tyf ah]6 th'{df ;DaGwL sfo{x? ;do;Ldf k|d'v lhDd]jf/L

r
/0

f
$
M j

8
f
:t

/L
o 

of
]h
gf

k|f
y
ld

s
tf

lg
wf

{/0
f

j8fsf] ah]6 ;LDff leqsf / dxTjk"0f{ 
cGo cfof]hgfnfO{ ljifout ?kdf
k|fyldstf lgwf{/0f u/L ah]6 tyf
sfo{qmd th'{df ;ldltdf k]z ug]{

h]i7 !) leq j8f ;ldlt tyf
sfof{no

u};; / cGo ;+3÷;+:yfaf6 of]hgf tyf
ah]6 ;+sng ug]{

h]i7 !) leq
ah]6 tyf

sfo{qmd th'{df
;ldlt

jflif{s of]hgf tyf ah]^ th'{df ;DaGwL sfo{, ;do;Ldf tyf lhDd]jf/L
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r/0f of]hgf tyf ah]6 th'{df ;DaGwL sfo{x? ;do;Ldf k|d'v lhDd]jf/L

r
/0

f
%M
 P

ls
s
[t
 a

h
]6 

t
y
f
s
fo

{qm
d

t
h
{'d
f 

ljifout dxf÷zfvfx?af6 ljifoIf]qsf of]hgfsf] 
k|fyldstf lgwf{/0f ug]{

h]i7 @% leq
ljifout

dxfzfvf÷zfvf

ljifout ;ldltx¿df 5nkmn / k|fyldstf lgwf{/0f ug]{ h]i7 @% leq ljifout ;ldlt

/fhZj, Aoo / ljlQo Aoj:yf ah]6 / sfo{qmdsf] k|:tfj
tof/ ug]{ 

h]i7 d;fGt leq
ah]6 tyf sfo{qmd

th'{df ;ldlt

u};;, ljsf; ;fem]bf/sf] sfo{qmd PsLs[t ug]{ c;f/ % ut] leq
ah]6 tyf sfo{qmd

th'{df ;ldlt

cfly{s ljw]ossf] d:of}bf tof/ u/L k]z ug]{ c;f/ % ut] leq
ah]6 tyf sfo{qmd

th'{df ;ldlt

ljlgof]hg ljw]ossf] d:of}bf tof/ u/L k]z ug]{ c;f/ % ut] leq
ah]6 tyf sfo{qmd

th'{df ;ldlt

jflif{s of]hgf tyf ah]6 th'{df ;DaGwL sfo{, ;do;Ldf tyf lhDd]jf/L
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r/0f of]hgf tyf ah]6 th'{df ;DaGwL sfo{x? ;do;Ldf k|d'v lhDd]jf/L

r/0f ^M 
sfo{kflnsf

af6 :jLs[tL / 
;efdf k]z

ah]6 jQmJo, /fhZj, Joo / ljlQo Aoj:yfsf] cg'dfg, 
cfly{s Pj+ ljlgof]hg ljw]os sfo{kflnsfaf6 :jLs[t 
u/L ;efdf k|:t't ug]{

c;f/ !) ut] leq
sfo{kflnsf

r/0f &M 
;efaf6
:jLs[lt

ah]6 aQmJo, /fhZj, Joo tyf ljQLo Aoj:yfsf] cg'dfg, 
cfly{s ljw]os tyf ljlgof]hg ljw]os ;efaf6 kfl/t ug]{

c;f/ d;fGt leq
gu/ ;ef

ah]6 kl':tsf tof/L 5kfO{ ug]{
>fj0f !% leq k|d'v k|zf;sLo

clws[t

jflif{s of]hgf tyf ah]6 th'{df ;DaGwL sfo{, ;do;Ldf tyf lhDd]jf/L
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aflif{s of]hgf tyf ah]6 th'{df ubf{ Wofg lbg'kg]{ ljifox?

सघं र �दशे सरकारको नीित, ल�य, उ�Mेय, समयसीमा र �ि8यासगँ अनकुुल ह&ने

आविधक िवकास योजना र मLयमकािलन खच सरंचना अनसुार �ाथिमकताका िवषयह�

आयोजना पिहचान, सभंा�यता अLययन �ाथिमकता िनधारण भई आयोजना व@कमा समावेश 

आयोजनाह�

वातावरण सरं%ण, जलवाय ुप?रवतन अनकुुलन र िवपद �यव�थापन �;य% योगदान प�ुने

सशुासन, ल@िगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण र लि%त वगको सशG�करण ज�ता 

अ$तरस>बि$धत िवषयह�

समाजका सबै वग, %ेE र समदुायको अिधकतम सहभािगता सिुनि}त गन5 िवषयह�

अ$तर �थानीय तहको योजना काया$वयनमा सघाउ प�ुने िवषयह�

 िवषयगत %ेE र भौगोिलक स$तलुन कायम गन5 प%ह�

MoFAGALDTA>>> 
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ध:यवाद
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थानीय तहमा वा षक बजेट तथा 
काय म स ब धी व था

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 
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lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
 थानीय तहको बा षक बजेट तथा काय मह  

के कसरी तयार छन् र ित स पुण तहह मा 
आ थक शासनको भुिमका भावकारी बनाउन 
िज मेवार र उ रदािय वको बोध नेछ।
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;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
 Basic Features of SuTRA
 SuTRA िवकासको आधार

 Modules in SuTRA
 Special Features in SuTRA
 योजना तथा वजेट तजु�माका चरणह� र समय सीमा
 Use of SUTRA in Budgeting
 स�ुमा बजेट स!ब�धी �ितवेदनह�
 ��H�� ��� '������ ��$�%���
 Reporting Through SUTRA
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;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
 योजना, मGयमकालीन खच� सरंचना तथा वािष�क बजटे बीचको 

अ:तरस�ब:ध

 योजना तथा वजेट तजु�माका चरणह� र समय सीमा

 aflif{s of]hgf tyf ah]6 th'{df k|lqmof;Fu ;DalGwt ;+:yfut 
;+oGq 

 ljifout If]qsf] ;"rL
 jflif{s of]hgf tyf ah]6 th'{df ;DaGwL sfo{, ;do;Ldf tyf 

lhDd]jf/L
 jflif{s of]hgf tyf ah]6 th'{df ubf{ Wofg lbg'kg]{ ljifox?
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Basic Features of SuTRA

Budgeting Accounting Reporting Monitoring

�थानीय सि�चत कोष �यव�थापन �णाली (सू�)
Subnational Treasury Regulatory Application (SuTRA)

काय�mमगत बजेट
 (Program-based 

Budgeting)

काय�mमगत लेखाङ्कन
 (Program-based 

Accounting)

काय�mमगत �ितवेदन
 (Program-based 

Reporting)

(नेपाल सरकार मिC�प*रषदको िमित २०७६/०१/१७ को िनण�यबाट  Eवीकृत)
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SuTRA िवकासको आधार

 नेपालको संिवधान २०७२ (धारा २२९)

 Eथानीय सरकार सeचालन ऐन २०७४ (दफा ६९)

 अCतर सरकारी िवM �यवEथापन ऐन २०७४

 Eथानीय तहको योजना तजु�मा िद�दश�न २०७५

 Eथानीय तहमा बजेट तजु�मा, काया�Cवयन, आिथ�क �यवEथापन तथा सJपिM 
हEताCतरण सJबCधी िनद.िशका २०७४

 महालेखा परीXकको काया�लयको लेखा ढाचँा पिुEतका (म.ले.प.फारामह<) 

 एक1कृत आिथ�क संकेत तथा बग3करण र �या6या २०७४

 नेपाल सरकारको लेखा िनद.िशका २०७३
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Modules in SuTRA

Modules in 
SuTRA

बजेट
अि तयारी

राज

• राज /अनुदान

• िवभा य कोष

सि त 
कोष

िविनयोजन

•िविनयोजन खच

•काय स ालन कोष

•अ तर स. 

अि तयारी
धरौटी

तलवी 
िववरण

ख रद 
व थापन

बा षक 
ितवदेन

अनुगमन
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Modules in SuTRA
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Special Features in SuTRA

CoA को �योग

• आिथ�क, संगठना;मक, काय�गत, काय�Vमगत, Wोतगत, दातृ िनकायगत, लिXत Xे�/समूहगत वग3करण

बजेट उपशीष�क

• मािथ�लो उपशीष�क, उपशीष�क

u�ेगत अवधारणा (Sectorial Approach)

• Xे�, उपXे�, म6ुय काय�Vम, काय�Vम, काय�Vम/आयोजना

रणनीितक बजेट वगKकरण 

• ल�िगक, जलवाय,ु ग*रबी Cयूनीकरण, आविधक योजनाका रणनीित, िदगो िवकास ल�य संकेत 

म�यमकालीन खच� सरंचना (MTEF)

• तीन बष. खच� YXपेण

Dynamic Reporting

• Multi-Layer Filter in Reports (Budgeting, Accounting, NPSAS-Based Reporting and Monitoring)
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योजना तथा वजेट तजु�माका चरणह� र समय सीमा

चरणह. समय सीमा

चरण १. बजेटको पूव तयारी

 आय�ययको �%ेपण ग?रएको त�यांक सिहतको िववरण सङ्घीय सरकारमा पेश गन5 पौष मसा$त िभE

 संघ र �देशबाट बजेटको सीमा �ा7 गन5 । चैE मसा$त िभE

चरण २. oोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधारण बैशाख १० िभE

चरण ३. ब�ती तहका योजना छनौट वैशाख मसा$त िभE

चरण ४. वडा तहमा योजना छनौट तथा �ाथिमक�करण जे¦ १५ िभE

चरण ५. बजेट तथा काय8म तजुमा असार ५ िभE

चरण ६. गाउँ वा नगर कायपािलकाबाट बजेट तथा काय8म �वीकृित असार १० िभE

चरण ७.  गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट तथा काय8म �वीकृित

 बजेट तथा काय8म ��ततुी असार १० िभE

 बजेट तथा काय8म �वीकृित असार मसा$त िभE
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Use of SUTRA in Budgeting

राज� / आ!दानी �ाि{को अनुमान
• गत बष�को नगद मौPदात
• आगामी आ.व.को Yाि�

खच�  अनुमान
• आCत*रक Wोत तफ� को खच� अनमुान (आCत*रक, राज� वाडँफाटँ र नगद मौPदात)
• समानीकरण तथा समपरुक अनदुान तफ� को खच� अनमुान
• सशत�  तथा िवशेष अनदुान तफ� को खच� अनमुान (एकम�ु र िवEततृ)

xोत िमलान • Primary/Secondary

बजेट स!ब�धी �ितवेदनह� 

• िविनयोजन ऐन, रातो िकताव १: आय 5ययको िववरण, २: राजEव तथा अनदुान 
Yाि�को अनमुान ३: 5यय अनमुान, ४: िवMीय 5यवEथा अनमुान, ५: Xे�गत 5यय 
अनमुान, ६: िVयाकलाप गत 5यय अनमुान, ७: वािष�क काय�Vम Eवीकृित फारम, 
खच� केC[ र बजेट उपशीष�क अनसुार बजेट िबिनयोजन, काय�Vम / प*रयोजना 
अनसुार बजेट िबिनयोजन, चौमािसक बजेट िबिनयोजन, लिXत समूह अनसुार बजेट 
िबिनयोजन, Bोतगत बजेट िबिनयोजन, रणनीित अनसुारको बजेट िविनयोजन, सशत�  
अनदुानको Yितवेदन (काय�Vम अनसुार), रकमाCतर सJबCधी Yितवेदन आिद

बजेट �वीकृित

• खच� केC[गत Eवीकृित
• मािथ�लो िनकायमा पेश गन.
• काय�पािलका�ारा Eवीकृित
• सभा�ारा Eवीकृित / हEताXर

अि@तयारी
• Yमखु Yशासक1य अिधकृतलाई
• Yमखु Yशासक1य अिधकृतले खच� केC[ह<लाई

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सु�मा बजेट स!ब�धी �ितवेदनह�
 िविनयोजन ऐन

 अनसुूची-१: आय 5ययको िववरण

 अनसुूची-२: राजEव तथा अनदुान Yाि�को अनमुान

 अनसुूची-३: 5यय अनमुान

 अनसुूची-४: िवMीय 5यवEथा अनमुान

 अनसुूची-५: Xे�गत 5यय अनमुान

 अनसुूची-६: िVयाकलाप गत 5यय अनमुान

 अनसुूची-७: वािष�क काय�Vम Eवीकृित फारम

 Wोत िमलान Yितवदेन
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

सु�मा बजेट स!ब�धी �ितवेदनह�
 बजेट उपशीष�क अनसुार बजेट िबिनयोजन

 काय�Vम / प*रयोजना अनसुार बजेट िबिनयोजन

 चौमािसक बजेट िबिनयोजन

 लिXत समूह अनसुार बजेट िबिनयोजन

 Bोतगत बजेट िबिनयोजन

 अनसुूचीः रणनीित अनसुारको बजेट िविनयोजन

 सशत� अनदुानको Yितवेदन (काय�Vम अनसुार, Breakdown, सिंX�)

 रकमाCतर सJबCधी Yितवेदन

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Accounting in SUTRA

अि@तयारी �वीकृित

• िनकायगत, खच� केC[गत, बजेट उपशीष�कगत, खच� शीष�कगत आिद

राज� तथा सि�चत कोष �यव�थापन

• खाता 5यवEथापन (राज� तथा सिeचत कोष), राज� आJदानी, सिeचत कोषमा टाCसफर, खच� खातामा uाCसफर

िविनयोजनको खच� लेखाङ्कन (चालु, पुिँजगत, िव�ीय �यव�था)

• खाता 5यवEथापन, िनकासा आJदानी, खच� लेखाङ्कन, पे/क1 िजJमेवारी तथा फछ�यौट, क�ी / दािय;व 5यवEथापन

काय�स�चालन कोष (बजेट उपशीष�क, बजेिटङ्ग, आ!दानी तथा खच�)

• िविवध खच� खाता (ग-२.७), िविवध कोष (ग-५.१ समहु), आकिEमक कोष (ग-७.१), Yकोष 5यवEथापन कोष (ग-७.२) 

िवभा�य कोष 

• खाता 5यवEथापन, आJदानी तथा बाडँफाटँ, आ.ब.को अC;यमा मौPदात शCुय पानु�पन.

धरौटी

• खाता 5यवEथापन, आJदानी, खच� /  िफता�

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

 ��	 ����� ��$�%���

I. ��	 ���+�� K�	 � ����� %�; "	 (����� ��� ��	��� ��� L�)�M�

N. ��	 ����� K�	�� %�; "	 (����� ��� !O5��� 

P. ���4� ��	�+�� ��	 ����� ��� L�)�M� 

१. ���4�  ��	��� !O5���

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Q. +��� 4���; "	 २. (R	$��� N. +S� ��	� 	#� 
��� ���(E

I.. �/��� %�-�	�� 
"++�& %"+4��

T. �C$��'�E�	 
��U��� .V�� 
	$��  

W. .V�� �OE�5� 
	#�  4���; "	 

X. ��� �%)� Y. . �/��� 
(+S�/���)

\. ����O+)�� 
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��H�� ��� '������ ��$�%���
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Reporting Through SUTRA

• िविनयोजन ऐन, रातो िकताव, आय 5ययको िववरण, खच� केC[ र बजेट 
उपशीष�क अनसुार बजेट िबिनयोजन, काय�Vम अनसुार बजेट िबिनयोजन, 
चौमािसक बजेट िबिनयोजन, लिXत समूह अनसुार बजेट िबिनयोजन, Bोतगत 
बजेट िबिनयोजन, रणनीित अनसुारको बजेट िविनयोजन, सशत�  अनदुानको 
Yितवदेन (काय�Vम अनसुार), रकमाCतर सJबCधी Yितवदेन आिद

Budget Related Reports

• सिeचत कोष सJबCधी Yितवेदन
• िविनयोजन खच� तथा काय� सeचालन कोष सJबCधी Yितवेदन
• राज�, िवभाPय कोष तथा धरौटी सJबCधी Yितवेदनह<
• खाता सJबCधी Yितवेदनह<

Accounting Related Reports

• संिX� Yितवेदनह< (NNRFC, OAG, MoF, MOFAGA etc.)Monitoring Report

• अनदुान तथा आCत*रक Wोतको बजेट आJदानी तथा खच�
• कोष तथा खाता सJबCधी Yितवदेनह<
• पे/क1, धरौटी, राज� वाडँफाटँ र अनदुान िफता�सJबCधी Yितवेदनह<

•

Annual Reports MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

��H %$���� ��"�'��0 (Issues)

 िनकासा भौचर बनाउन समEया । 

 लेखाङ्कनको Vममा भौचरमा िफ�डह< नदेखाउने । 

 खच�को Yकार चालू वा पूिँजगत नदेखाउने । 

 Eवीकृत काय�Vम लेखाङ्कनमा नदेिखने । 

 दािय;व क�ी दािखला गन� समEया देिखएको । 

 भौचर सेभ गन� ला�दा Insufficient Budget भनेर देिखने । 

 भौचर स याइिदने ।

 बैक खाताह<को Yिवि� ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

��H %$���� ��"�'��0 (Issues)…

 िनकासा भौचर बनाउन समEया । 

 गत बष�को पे/क1 फछ�यौट ।

 काय�सeचालन कोषको बजेट उपशीष�कको नाम ।

 थप बजेट र काय�Vम सशंोधन सJवCधमा । 

 Yितवेदनह< हेन. त*रकाह< ।

 थप Yितवेदनह< बनाउन सिकने ।

 बजेट उपशीष�क बनाउने सJवCधमा ।

 स�ु लगइन सJवCधमा ।     
MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Login
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

भावी काय� योजना

डे- लोज मोडल

राज वको 
िव ततृ 
मोडल

Electronic Fund 
Transfer (EFT)

189

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध:यवाद
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन 
(SuTRA) को  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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
 थानीय तहको िव ीय ाव थापन 

भावकारी वनाउन थानीय सि त कोष 
ाव थापन णालीमा भएका ाव थाह  र 

योग गनुपनाको कारण बारे िश ाथ ह मा 
पुण ान ा     गनछन् ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
 SuTRA प*रचय
 सिeचत कोष तथा लेखाङ्कन
 खच� गन. अि6तयारी Yवाह
 िविनयोजनको तफ� को खच� लेखाङ्कन
 काय�सeचालन कोष तफ� को खच� लेखाङ्कन
 अCतर सरकारी अि6तयारी तफ� को लेखाङ्कन
 राज� तफ� को लेखाङ्कन (िवभाPय कोष, आCत*रक राज�)
 धरौटी तफ� को लेखाङ्कन

193 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

मिQतQक म�थन (Brainstorming)

सिंचत कोषमा रकम वाकँ� छ भने

बजेटमा समावेश नभएका योजना तथा काय��ममा 

खच� गन� सिकएला त?

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�थानीय सि�चतकोष (दफा ६९)

195

 Y;येक गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको आ�नो एउटा Eथानीय 
सिeचत कोष रहनेः

 गाउपँािलका तथा नगरपािलकाको कोषमा जJमा हZन आउने सबै 
रकम कुनै (क वग�को वािणPय) ब�कमा खाता खोली जJमा गनु�पन.

 Eथानीय सिeचत कोषमा जJमा भएको रकम खच� गन.सJबCधी 
5यवEथा Eथानीय कानून बमोिजम हZने (कानूननमा अिनवाय� <पमा 
उ�लेख गनु�पन. कुरा)

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�थानीय सि�चतकोषमा ज!मा हfने रकमह�

196

ग -४.१ 
 थानीय सि त 

कोष

संघीय 
सरकार

देश सरकार

राज ब 
बाँडफाडँ

आ त रक 
आय

वैदेिशक ोत

अ तर 
थानीय तह

जनसहभािग
ता
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MoFAGALDTA>>> 
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�थानीय सि�चतकोषमा ज!मा हfने रकमह�

197

  १. आफूले उठाएको राजEव तथा आयबाट Yा� रकम

२. राजEव बाडँफाडँबाट Yा� हZने रकम । 

३. नेपाल सरकारबाट Yा� अनदुान तथा अCय रकम ।

४. Yदेश सरकारबाट Yा� अनदुान तथा अCय रकम ।

५. कुनै �यिS सघं वा सEंथाबाट Yा� रकम ।

६. िवदेशी सरकार, िनकाय, सघं, सEंथाबाट िलएको वैदेिशक सहायता (नेपाल सरकारले)

७. अCय गाउपँािलका तथा नगरपािलकाबाट Yा� अनदुान तथा अCय रकम

८. आCत*रक ऋणबाट Yा� रकम .

९. अCय कुनै Bोतबाट Yा� हZने रकम .
MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�थानीय सि�चतकोषको (खाता) स�चालन

सिंवधानको धारा २२९ (दफा ६९) अनसुारको Eथानीय सिeचत 
कोषको संचालन गाउपँािलका वा नगरपािलकाको Yमखु Yशासक1य 

अिधकृत र लेखा Yमखुको संयSु दEतखतबाट हZने 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�थानीय सि�चत कोषबाट हfने खच�ह� 

199

१. सभाबाट Eवीकृत बािष�क बजेट बमोिजमको रकम ।

२. बजेट िवचाराधीन रहेको अबEथामा दिैनक काय� सeचालनको लािग 
पे/क1को <पमा खच� ग*रने एक ततृीयांस रकम ।

३. अदालतको फैसलाबमोिजम Eथानीय तहले बझुाउन ुपन. रकम 

४. आकिEमक कोषको लािग सभाले तोिकिदएको रकम । 

५. Eथानीय तहले िलएको ऋणको साबँा र �याजको रकम ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�थानीय सि�चत कोषबाट हfने खच�ह�

ग -४.१ 
 थानीय सि त 

कोष

ग २.१ / ग २.२ चालू 
खच खाता

ग २.३ / ग २.४ पूिँजगत 
खच खाता 

ग २.५ / ग २.६ िवतीय 
व था खच खाता 

ग ५.१ थानीय तह 
िविवध कोष खाताह

ग ७.१ थानीय 
आकि मक कोष खाता

ग ७.२ कोप 
व थापन कोष खाता

स बि धत सभाबाट वीकृत 
काय म तथा बजेट बाँडफाडँ 

अनुसार काय स ालन खातामा 
रकम िनकासा ने 
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MoFAGALDTA>>> 
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खच� खाता / काय�स�चालन कोषको सचंालन 

201

खच� खाता / काय�स�चालन कोषको सचंालन गाउँपािलका वा 
नगरपािलकाको �मखु �शासक>य अिधकृत वा िनजले अिधकार 
�;यायोजन गरकेो अिधकृत�तरको कम�चारी र लेखा �मखु वा 

िनजले अिधकार �;यायोजन गरकेो लेखाका कम�चारीको सयंुकत 
द�तखतबाट हfने ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

खच� स!ब�धी �कृया   

खच� गन. अि6तयारी Yा� गन.

सिeचत कोषबाट खच� खातामा uाCसफर 

सभाबाट Eवीकृत योजना तथा काय�Vममा मा� सJबिCधत शीष�कमा 
मा�ै खच� ले6ने

िवशेष काय�Vमको खच�, सशत� तफ�  अनदुानको खच� 

202

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

खच� गनI अि@तयारी

Eथानीय सभाबाट बजेट 
Eवीकृत भएको सात िदन 

िभ�

Yमखु वा अ¡यXले 

 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

सि�चत कोषको लेखाङ्कन

 स�ुमा सिeचत कोषको (ग ४.१ समूहको) ब�क खाता सेटअप गन.

 Yिव�ीमा आJदानीको गो�रा भौचर तयार गरी Eवीकृत गन.

 सिeचत कोष खाताबाट खच� खातामा रकम uाCसफरको लािग 
uाCफर भौचर उठाई Eवीकृत गन.

 uाCसफर प� तयार गरी सJबिCधत खच� खातामा रकम uाCसफरको 
लािग सिeचत कोष सeचालन गन. ब�कमा प� पठाउने (Yमखु 
Yशासक1य अिधकृत र लेखा Yमखुको संयSु दEतखत गरी)

204
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

खच�को लेखाङ्कनका लािग �ारि!भक िववरण सटेअप

 भौचरमा हEताXर गन. कम�चारीको िववरण सेटअप गन. 

 भौचर हEताXरकता�को िववरण सेटअप गन.

 खच� सJबCधी ब�क खाता सेटअप गन. (ग.२.१-ग.२.६)

 स�ुमा सJबिCधत खच� खाताको चेक Yिव�ी गन. (बैकबाट Yा� चेकको 
आधारमा)

 चेक िYCट सेिटङ्ग िमलाउने

205 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

खच�को खातामा आ!दानी बाँ�ने तथा खच� ले@ने

 सिeचत कोष खाताबाट uाCसफर भएको रकमलाई खच� खातामा 
आJदानी बा¡ँन िनकासा भौचर तयार गरी Eवीकृत गन.

 भSुानी पाउनको िववरण Yिव�ी गन.

 खच� भौचर बनाई िEवकृत गन.

 चेक िYCट गन.

 आव/यक भएमा चेक र¢ गन.

206

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध:यवाद

207 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
मा ोत (राज व तथा अनुदान र ऋण) 

अनुमान: वहा रक अ यास

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
 सि त कोष ाव थापन णालीमा राज वका 

िविभ  ोतह लाई ाईमरी र सेके डरी ोत 
पिहचान ग र सोिह अनुसार िवि  गन र 

ितवेदन समेत हने स े  नेछन्।

209 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा 
ोत  राज व अनुमान: वहा रक अ यास

  थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा 
ोत  अनुदान अनुमान: वहा रक अ यास

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा 
ोत  ऋण अनुमान: वहा रक अ यास

210

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन(SuTRA) : 
वहा रक अ यास

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
मा ोत राज व अनुमान: वहा रक 
अ यासका लािग तयार ग रएका ४ वटा 
Case म ये १ सहभागीको अव था र 
तािलमका अ य प ह का आधारमा 
छनौट गरी सो अ यास गराउने ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा ोत 
अनुदान अनुमान

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
मा ोत राज व अनुमान: वहा रक 
अ यासका लािग णालीको Test मा 
तयार गरेको अ यास मािमलाबाट 
सहभागीलाइ अ यास गराउने ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा ोत 
राज व अनुमान

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
मा ोत अनुदान अनुमान: वहा रक 
अ यासका लािग णालीको Test मा 
तयार गरेको अ यास मािमलाबाट 
सहभागीलाइ अ यास गराउने ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा ोत 
ऋण अनुमान: वहा रक अ यास

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा 
ोत ऋण अनुमान: वहा रक अ यासका 

लािग णालीको Test मा तयार गरेको अ यास 
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास गराउने ।

214

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध:यवाद

215 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा 
खच अनुमान: वहा रक अ यास

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
 सि त कोष ाव थापन णालीमा 

योजनाह लाई े  उप े  मु य काय म मु य 
याकलाप र योजना अनुसार िवि  गन 

स े छन् साथै उ  काय मह  कुन खच िशषक 
अ तगत दछन् भ े य कन ग र योजनाह  

िवि  ग र ितवेदन समेत हने स े  नेछन्

217 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा खच अनुमान: वहा रक 

अ यास
योजनाह को नमुना  र िवि को लािग युजर नाम र पासवड दान गन 
 थानीय तहलाई ा  ने खच लािग ोतह  र े ह  गदा अपनाउनपुन 

कृयाको ावहा रक ान ।
बजेट उपिशषक िवि  गदा अपनाउनुपन कृयाको ावहा रक ान
योजना तजुमा गदा ोत पिहचान गन ावहा रक ान ।
 थानीय तहमा बजेट तजुमाका चरणमा अपनाउनुपन पुव तयारी वारे ान 
हाँिसल गनु।
पाँच तहको बजे टङ् जानकारी ।
 णालीमा काय म िव ी गदा अपनाउनपुन कृयाको ावहा रक ान ।
सि त कोष व थापन णालीमा शासिनक खच र िवकास खचका लािग 

ोतह को ाथिम ककरणको सवाल।
218

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन(SuTRA) : 
वहा रक अ यास

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
मा ोत राज व अनुमान: वहा रक 
अ यासका लािग तयार ग रएका ४ वटा 
Case म ये १ सहभागीको अव था र 
तािलमका अ य प ह का आधारमा 
छनौट ग रएको अ यास गराउने ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा खच 
अनुमान: वहा रक अ यास

 थानीय सि त कोष व थापन 
(SuTRA) मा खच अनुमान: वहा रक 
अ यास: वहा रक अ यासका लािग 

णालीको Test मा तयार गरेको अ यास 
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास 
गराउने ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध:यवाद

221 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा बजेट 
काया वयन खच (अि तयारी दान, िनकासा र खच 

स ब धी) : वहा रक अ यास

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
 थानीय तहको िव ीय ाव थापन 

भावकारी वनाउन अ तयारी दान गनुपन 
कानुनी ावव था िनकासा र खच कृयाको 

ावहारीक ान ा  गन स े छन्।

223 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
बजेट काया वयन खच (अि तयारी दान) : 

वहा रक अ यास
  थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा 

बजेट काया वयन खच (िनकासा): वहा रक 
अ यास

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा 
बजेट काया वयन खच ( खच कारोबारस ब धी) 
: वहा रक अ यास

224
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) बजेट काया वयन खच 
(अि तयारी दान) : वहा रक अ यास

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
बजेट काया वयन खच (अि तयारी 

दान) :  वहा रक अ यासका लािग 
णालीको Test मा तयार गरेको अ यास 

मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास 
गराउने ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा बजेट 
काया वयन खच (िनकासा): वहा रक अ यास

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
मा बजेट काया वयन खच (िनकासा): 

वहा रक अ यासका लािग णालीको 
Test मा तयार गरेको अ यास 
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास 
गराउने ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा बजेट काया वयन 
खच ( खच कारोबारस ब धी) : वहा रक अ यास

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
मा बजेट काया वयन ( खच
कारोबारस ब धी): वहा रक अ यासका 
लािग णालीको Test मा तयार गरेको 
अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास 
गराउने ।

227 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध:यवाद
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
मा धरौटी तथा कायस ालन स ब धी : 

वहा रक अ यास

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
 धरौटी तथा कायस ालन कोषमा ने 

कारोवारह  वहा रक  अ यास माफत उ  
कारोवारलाई कायस ाल तरमा काम गन स े  

मता िवकास नेछ।

230

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा : 
धरौटी कारोबार : वहा रक अ यास

  थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा 
कायस ालन स ब धी : वहा रक अ यास

231 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा : 
धरौटी कारोबार : वहा रक अ यास

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
मा धरौटी कारोबार : वहा रक 
अ यासका लािग णालीको Test मा 
तयार गरेको अ यास मािमलाबाट 
सहभागीलाइ अ यास गराउने ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा ोत 
राज व अनुमान

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
मा कायस ालन स ब धी : वहा रक 
अ यासका लािग णालीको Test मा 
तयार गरेको अ यास मािमलाबाट 
सहभागीलाइ अ यास गराउने ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध:यवाद

234

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा 
ाकृितक कोप व थापन कोष, िविवध कोष तथा 
अनुगमन स ब धी व था : वहा रक अ यास

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
 ाकृितक कोष व थापन कोष, िविवध 

कोषअ तगत ने कारोवारह  वहा रक 
अ यास माफत उ  कारोवारलाई कायस ाल 
तरमा काम गन स े  मता िवकास नेछ  

साथै ितवेदन हने र ा  गन स े छन् ।

236
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t'

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा 
ाकृितक कोप व थापन कोष, िविवध कोष 

तथा अनुगमन स ब धी व था : वहा रक 
अ यास

237 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

वहा रक अ यास

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
मा ाकृितक कोप व थापन कोष, िविवध 
कोष तथा अनुगमन स ब धी व था : 

वहा रक अ यासका लािग णालीको Test 

मा तयार गरेको अ यास मािमलाबाट 
सहभागीलाइ अ यास गराउने ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध:यवाद

239 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा 
ितवेदन ( थानीय तर, दशे तर र के ीय तर 

ितवेदन ): वहा रक अ यास

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
 सू  णालीमा व था ग रएका ितवेदनह  

अ ययन गन आव यकता अनुसार ितवेदनह  
स व  िनकायह मा उपल ध गराउन स े छन् ।

241 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा ितवेदन 

( थानीय तर, दशे तर र के ीय तर ितवेदन ):  
वहा रक अ यास

 बजेट स ब धी ितवेदनह ,
 राज व र आय स व धी ितवेदनह ,
 लेखा कन र खच स व धी ितवेदनह ,
 म.ले.प ितवेदन र आय यक थप ितवेदनह ,
 कायस ालन कोष र धरौटीका ितवेदनह ।
 बक िहसाव िमलान र िव ुितय कोष ह ता तरण 

स व धी ितवेदह ।
242

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

वहा रक अ यास

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा 
ितवेदन ( थानीय तर, दशे तर र 

के ीय तर ितवेदन )को वहा रक 
अ यास:  वहा रक अ यासका लािग 

णालीको Test मा तयार गरेको अ यास 
मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास गराउने ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

wGojfb
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा नेपाल 
सावजिनक लेखामान NPSAS अनुसारका ितवेदन : 

वहा रक अ यास

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
 नेपाल सावजिनक े  लेखामानको िवकास म 

आव यकता र मह व बारेमा जानकारी हाँिसल 
भई थानीय तहमा योगमा आएका NPSAS  
अनुसारका ितवेदनह  अ ययन र िव लेशण 
गन मता िवकास भएको नेछ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
  सावजिनक े  लेखामानको प रचय
  अ तराि य सावजिनक े  लेखामानको प रचय
  नेपाल सावजिनक े  लेखामानको प रचय ।
  अ तराि य लेखामान यसको िवकास म तथा नेपालले 

िनमाण गन लेखामान िवचको अ तरस ब ध
  नेपालले अवल वन ग रआएको लेखामान र ितवेदन बारेमा  

समा य जानकारी 
  नेपाल सावजिनक े  लेखामान अनुसारको ितवेदन 

तयारीका लािग नमुनाह

247 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

An introduction of Public Sector 

Accounting Standards 

 An Accounting Standard is a 

guideline that directs and standardizes 

accounting practices. Accounting 

standards provide a standardized 

framework to ensure that the financial 

statements of businesses are 

meaningful and standardized so that 

interpreting and understanding them 

would be easy.
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

An introduction of Public Sector 

Accounting Standards…… 

 An accounting standard is a common 

set of principles, standards and 

procedures that define the basis of 

financial accounting policies and 

practices. Accounting standards 

improve the transparency of financial 

reporting in all countries.

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

An introduction of Public Sector 

Accounting Standards…… 

 Accounting standards relate to all aspects 

of an entity’s finances, including assets, 

liabilities, revenue, expenses and 

shareholders' equity. 

 Specific examples of an accounting 

standard include revenue recognition, asset 

classification, allowable methods 

for depreciation, what is considered 

depreciable, lease classifications and 

outstanding share measurement.

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

 International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS) are a set of accounting 

standards issued by the IPSAS Board for 

use by public sector entities around the 

world in the preparation of financial 

statements. These standards are based on 

International Financial Reporting Standards 

(IFRS) issued by the International 

Accounting Standards Board (IASB)

An Introduction International Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS))

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

What is NPSAS?

 Nepal Public Sector Accounting Standards 

(NPSAS) are a set of accounting standards 

issued by the Accounting Standards Board-ASB 

for use by public sector entities within Nepal in 

the accounting and preparation of financial 

statements.

 NPSAS in Nepal refers to cash basis accounting 

standard 
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

What is NPSAS?
 NPSAS = Nepal Public Sector Accounting Standard- cash basis

 Applicable to Public Sector = Government accounting controlled 

entities

 IPSAS=IPSAS cash basis & IPSAS accrual basis 

 IPSAS cash basis = NPSAS cash basis

 NPSAS practices meaningful financial reporting practice so that an 

entity’s total receipts, payments & fund position can be easily 

known.

 NPSAS report is useful to donors and stakeholders for decision 

making purpose.

 NPSAS financial is in international parameter so government can 

easily compares with other countries financial performance
MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

PSAS in Nepal 

 There is general consensus among policy makers, accounting 

professionals, and international organizations on the need for 

Nepal to adopt the cash basis IPSAS. Nepal has been developing 

Nepal public sector accounting standards by referring to the cash 

basis IPSAS in a close collaboration between the professional 

accountants and government officials. Attempts are being made 

to change the accounting regulations in order to incorporate the 

mandatory use of IPSAS. Nepal has successfully completed 

piloting of two ministries for fiscal year 2011/12 & 2012/13 of 

Ministry of Physical Infrastructure and Transport & Ministry of 

Women, Children and Social Welfare, followed by live 

implementation for fiscal year 2013/14 of these two ministries.

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

PSAS in Nepal …….

 Certificate of conformance was also provided to these two 

ministries by ICFGM for respective years. Implementation was 

further extended for 31 economic entities (ministries & 

constitutional bodies) for fiscal year 2014/15 & 2015/16 

which has also been completed by the end of 2016. Nepal has 

completely implemented NPSAS to all 43 economic entities 

(As-a-whole-of-government) in 2018. OAG format (federal, 

province and local government) has been approved by office 

of auditor general in January 2019. Implementation to 

provincial government is being exercised in 2019.

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Need of NPSAS

 GoN sector did not have General purpose 

financial statements (GPFS)

 Internationally not accepted as Financial 

Statement and Financial audit was not happening

 Economic decision could be taken on the basis of 

Aa.Bi. & Narrative disclosure were not available

 Information were scattered, to get a complete 

picture every thing needs to be worked out again
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Accounting standard adoption model

IAS

NAS NFRS NPSAS

IFRS IPSAS

Profit oriented entities Government Entities

Accounting Standard

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Introduction – IPSAS & Implementation

Concept International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) are set of accounting 
standards issued by International Public Sector Accounting Standards Board 
(IPSASB) 

Board IPSASB is an independent standard setting board for public sector entities 
supported by the International Federation of Accountants (IFAC).

Objective IPSASB issues IPSAS, guidance, and other resources that harmonises accounting 
and reporting across the globe 

Implementation Almost more than 100 countries of the world have adopted or are in process of 
implementing IPSAS. Pakistan, Sri-Lanka, Malaysia, Jordan, Vietnam, etc. have 
successfully adopted IPSAS. 

History of 
implementation

Implemented since 2000 OECD 1st body to comply, EC on 2005,Common wealth 
and NATO 2007, WFP 2008, and across many countries world wide

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

“

NPSAS’s Main Focus on :

Preparation of 

“General Purpose Financial Statements & its cash 

position”

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Structure of NPSAS Cash Basis

• Accounting and reporting for all cash 
receipts and payments

• Statement for Budget Comparison (for 
budgetary entities)

• Disclosures through Notes to Account and 
Accounting Policies.

Part 1 (Mandatory)

• This part focus on additional important 
disclosure of assets, liabities, receivables , 
payables, commitments, etc.

• It’s not a mandatory requirement but such 
additional disclosures provides foundation 
for future accrual implementation.

Part 2 (Encouraged 
additional disclosure)
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Reporting Entities

Spending Units Reporting Entities

Budgetary Entities

Controlled 
entities which 
have budget 
expenditures like 
Road 
Department, 
ministries itself, 
etc.

Etra Budgetary Entitiesx

Controlled 
entities which 
have own 
incomes like 
Road Board.

Government Business 
Enterprises

Controlled 
entities which 
are government 
Trading 
organization like 
NOC, Railway 
Corporation, etc.

Consolidation is 
for Budgetary, 

Extra Budgetary 
and GBEs as 
Consolidated 

Financial 
Statement

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Flow of Information during financial 

statement preparation 

Accounting 
policies & 
Notes to 
Accounts

•Disclosure on 
significant items and 
relevant for 
understanding FS

Consolidated 
Statement 

R/P

•Third party 
transaction are 
presented

Annual 
Statement 

R/P

•Inter entity 
transaction are 
eliminated here

Notes to 
account 

(Schedules)

•Figures are linked 
with trial balance and 
forms schedules

Trial balance 

•Data entry prepares 
trial balance

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Information to be obtained to FS 

preparation

Part 1: 

Trial Balance (Revenue & 

Expenditure 

Third Party Transactions: 

Direct payments

Additional 

disclosures in notes 

to accounts

Finalized FS of  

extra-budgeted entity 

and GBE’s as per 

mapping policy

Elimination of inter-

department, inter-

entity transaction to 

avoid duplication of 

entry and Final 

Consolidation of 

reports

Pure-Budgeted 

Reports
Other mapping 

entities’  Reports

Budget Information and 

addiitional info for notes 

to accounts

Final Consolidation

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Areas of Concern on NPSAS FS

 Mapping of entity

 Defining control of entity

 Third Party transaction

 Intergovernmental transactions

 Conversion of Accrual to cash basis

 Control of cash identification

 Disclosure preparation
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Mapping and Control 

 Mapping refers to identification of controlled 

and controlling entities

 In simple language it is identification of all 

entities controlled by the reporting entity

 Control is established through power to 

govern financial and operating policies 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Third Party payments

 One of major disclosure requirement in 
NPSAS, it shall be presented in face of the 
financial statements.

 Generally off budget off treasury items, it can 
be obtained through 3 method

 Direct payment

 Technical Assistance

 Commodity assistance

 Doesn’t takes into account (I/NGO’s)

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Valuation methods

 Applicable for non commodity and technical 

assistance
Donor 

Valuation •.

Fair Market 
Value •.

Management 
Assessment •. MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Test your understanding: 3rd party

A. ABD provide a TA to provincial ministry worth Rs 5 

crore not included in budget.

B. Saudi Fund provided a ambulance worth Rs 7 crores 

to Health ministry not included in budget.

C. An international consultant supported Gaunpalika for 

budget preparation but it was not formally advised 

by World Bank.

D. Save children provided house to earthquake affected 

people
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

NPSAS on Federal structure

 Due to new political scenario of Federal 

Structure of Government Nepal, there are 

three tiers of government, but no significant 

changes implementation on NPSAS as the 

accounting rules are same for all governments.

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Simple Fundamental of NPSAS

Particulars Schedule This Year Amount Previous Year 

Amount

1. Cash Receipts 1000

2. Less: Cash Payments (800)

3. Cash Balance for the period (1-2) 200

4. Add/(Less)Other cash Balances 50

5. Opening Cash Balance 300

6 Net Closing Cash Balance (3+/-

4+5)

550

Schedules Provided for justification of the Net Cash Position at Year 

end, through notes to accounts and disclosures ( Budget comparison 

is must, supported by third party payment disclosures )

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Practical Sessions
(]$�� 

1 ����� +��� (� ����

101001 ��`E"	�� ��$��'$ a�	 "����� ��"� ���

1010013 ��`E"	�� ��$��'$ ��' �

PQQQQ 	'+ ��E�' ����� ��5 500,000.00  

PPPQQ 3)�� ��E�' ����� ��5 350,000.00  

101001I ��`E"	�� ��$��'$ E �=���	

NQQPN M"���� 	#� �Md���� 4��� ����� ��e, . �/��� 440,000.00  

NQQPP ��"���� 	#� g��� ��E�' ����� ��5 200,000.00  

1,490,000.00 

P �C$��'�E�� ����& �C$��'�E ��1

Q. ��E ����� 	#� 	�"'� 210.12.05.14

P. ��$�C��j�� (� ���� 	#� � �k$�l�� 210.12.05.25

N +�4	��� ���

PQQQQ 	'+ 120,000.00 

PPPQQ 3)�� 200,000.00 

NQQPN M"���� 	#� �Md���� 340,000.00 

NQQPP ��"���� 	#� g��� 150,000.00 

LMBIS entry = अि तयारी
MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

+��� 2E 
���� �� :QnQnnQN ��$�C��� ���

���  2E 
������ ��� o PQQQQ PQQQP PPPQQ

+���
E���K"�� ������

E���K"�� 

E5�"�����
3)��

4���; 	 !"#�� + ����  � �" �$��� 500,000.00    -     350,000.00    

4���; 	 !"#�� + ����  #E +��� � �" �$��� 

���� )	� + �� #E/q� ���

K�	� )	� + ��  #E/q�

�O�� ��$� . �� +��� 1,490,000.00   500,000.00    -     350,000.00    

%#� 

�r1

Budgetary control
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Practical Sessions- Voucher Entry

���$� ��	�

+S� ��5� ��	�+

+��� "��

�)	�'� E��s&

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Practical Session-Ledger Balances

+��� 2E
���� :QnQnnQN ��	��� %$���o

��' ��	� 
����o 22211 ���

"�"	 .V�� �� ������� ���� 	 �� ��������� ����& 1�"+� C� "1� +�=�t �, �M$	

Q P N I T W X Y

PnXW.nT.QT P AX 001232  �' ��� �� 	�/ +S � 100,000.00 100,000.00  

PnXW.nT.QT P AX 001232  �' ��� �� 	�/ +S � 100,000.00 200,000.00  

+�=�t �Vu5�	 200,000.00  

�O�� 200,000.00 

"�"	 PnXW.nI.nQ 5�� PnXW.05.NQ �O�

3)�� ��	�

�)	�'� E��s&

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

�)	 �'� " + ��& " � " 	o 2076.05.31 ��$��'$ ���� 	 	#� ���o ��`E"	�� ��$��'$
���/���4� /

 ()$ 
����
����& �O+)�	 M��� ��1�"+� C� "1�

1 2 3 4 5

Qnnnn ���U 	#� (��5��

QQQQQ  �'V�� M��  	# �  7$/�	 !$� �  '� F�� �� 350,000.00   

...... " ���� � 810,000.00   

Pnnnn ��'� ���

PQQQQ 	'� 120,000.00   

PPPQQ 3)�� 200,000.00   

Nnnnn E �=���	 ���
NQQPN M" ���� 	# �  �Md���� 340,000.00   

NQQPP �� " ���� 	# �  g�� � 150,000.00   

xxxx +S � 	# �  ��5 Tnnnn

xxxx  �' ��� ��	� 0

xxxx ��  �	 ��� 5�  �'� Nnnnnn

�O� � 1,160,000.00 1,160,000.00 

Practical Session-Trial Balances

7$/�	 ��	�

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Schedules

��yE&� ���4��� ����&
���U�� '��� ��5 !����� ��� �� * � ��5 !����� ��5 %�- . Ez�	 ��H ���4� '���{� ���)* �

��yE&� Q.Q �� 	#� �,� �� ���Uo ��� j ������
$��� "+4	;	 ����& �.'�.E.M���� �� QQN �� %4	�	 ��� $�, ��# ��'F� ��� �� * ���'� !.+. �� �	 !.+.��
�� 350.00      -         
�,��� -          -         

�O�� 350.00     -        
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Practical session-NPSAS (Receipt and 

Payment Account)

�)	�'� E��s&

"���$ 

"�$)H	
	�a� Es �O��

%�"- Q P N =Q+P

���4� 	#� (��5�� Q

�� ���U Q.Q 350.00    -               350.00         

()$ %�"-

+�j� � ��� %� " - Q.N -        -              

�	 + ����  ��5 � V u5�	 5�  �'�̂  (" ���� �  �M	� �)

'���� 	#� ��6�$ %�"- P

��  �	 �� �+ � � " + " �$��� " ���� �* N 810.00    -               810.00          

�9 ' �O�� %�"- 1,160.00 -             1,160.00      

"+��&  ��yE&� ��

��'� !.+.�� ����+��

'��� ��yE&� ��6�$ ����&

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

"���$ 

"�$)H	
	�a� Es �O��

%�"- Q P N =Q+P

���4� 	#� (��5�� Q

�� ���U Q.Q 350.00    -               350.00         

(��5� � Q.P -        100.00           100.00          

()$ %�"-

+� j� � ��� %� " - Q.N -        -              

�	 +����  ��5 � V u5�	 5�  �'�̂  (" �����  �M	� �)

'���� 	#� ��6�$ %�"- P

��  �	 ���+ �� " + " �$��� " �����* N 810.00    -               810.00          

�9 ' �O�� %�"- 1,160.00 100.00         1,260.00      

"+��&  ��yE&� ��

��'� !.+.�� ����+��

Practical session-NPSAS (Receipt

and Payment Account)

�)	�'� E��s& '��� ��yE&� ��6�$ ����&

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Budget Comparison

+��� 	�'����� ����&
!��� NP, PnXT (!.�.PnXI/XT)


�j +���
()	� 

��$� +���
+�4	��� 

!O5��� / ���

 (. !$�� ����& (�+�)
�. ���4�

��            -            -        350.00 
�. (��5��
�.()$ %�"-

���	 ���+�� "+"�$��� "�����    1,490.00   1,490.00      810.00 
�O�� %�"- (�+��+�)    1,490.00  1,490.00   1,160.00 


���� ����&
��'� !.�.

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Disclosure
�. %"	��5� "���$�� E���$

��yE&� W ()$ ����j�� �Vu5�	 j�� j ������

��'� !.+. �� �	 !.+.��
��V����   ���; 	 �Vu5�	 500.00            -               

�� )8$ 	#� ����� ����j��   ���; 	 �Vu5�	 -                 -               

500.00          -             

��'���� ��6�$ 	#� �V�8� s�H��� �O�)��	 �OE9&� �"	��"��0�� 7$�4#�E� ��< 5��$�� (#� 
�)H�'$�� ���� * �  !)	��� ���4��� !���'�� ���� �5�  2E'�� ��6�$ a�	�� %.������ � 
����	 2E$��+�� �����	 !"#�� 4��"��� ��$� ����� ��$�� E �$� �2�� $� �)H�'$�� 2���$ �� 
� (#� �)H�'$ E9&� ������ +��� "���$ �� � ��E�' ����� (��$���.���) "�$���'� (����� $� 
�)H�'$'� ��$� �OE�5� �5�* �

+S��� 5� � �� �Vu5�	 j ITn (������ ) M�� j Tnnnn  ��"� �)�Ld���� ��� ��� +S� 
5��'� ��� +� =�t . ��'� ".1�� �. �� �
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Cash Balance Analysis
��yE&� X ��5 	#� +S� �Vu5�	 j�� j ������

"+��& ��'� !.+. �� �	 !.+.��
��"�$��� :��� �����
 ���� ���
��5 50.00              -               

����4# ��5 -                 -               

-                 

��"�$��� :��� �����
 ����� ���
��V�� 500.00            -               

!�4�� ��� -                 -               

"+
�� ��� -                 -               

Designated Special imprest Account/  /  -                 

()$ ����j -                 -               

+S� -                 -               

��5 -                 -               

�9 ' �O�� 500.00          -             

��yE&� �� W�� 2k'�� . �� �Vu5�	 ��$� �O�)�	 "���$�� "�$)H&�� ����� ��� ���4� 
!O5����� ���	 ��� 5��'� ��� +� =�t ���4��� ��� �� � "���$'� (kE��'�� jE�� 2E$�� ��� 
�d�� �Vu5�	 ��� ���4� +������ ()$ ���'�� ��"�$��� :��� �����
 ����� ����� jE�� 
5���$ +���� %4	 �	 ��� �� * �

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Preparation of Notes to accounts

 notes are important disclosures that further 

explain numbers on the financial statements. 

 The reason for these notes are to fulfilling the 

needs of the external users of the financial 

statements.

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

Existing Consolidated 

Financial statements
 Phatwari are prepared on regular basis

 Kendriya Arthik Bibaran will be prepared on regular

basis.

 However they will be part of working and will be a major

supporting documents

 Revised OAG form 2076 has recognized NPSAS based

Financial statement (Form No 272) as final financial

statement which will be audited by OAGN

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

खच� स!ब�धी मलू �ितवेदन फारामहL

m.सं. खच� स!ब�धी मूल �ितवेदन फारामहL फाराम नं.

१ सिeचत कोषको Yाि� तथा भSुानीको एक1कृत आिथ�क िववरण २७०

२
सङ् घ र Yदशे सरकारको कोषको Yाि� र भSुानीको एक1कृत वािष�क 
Yितवेदन (NPSAS अन9ुप) २७१

३
Eथानीय सरकारको कोषको Yाि� र भSुानीको एक1कृत वािष�क Yितवेदन 
(NPSAS अन9ुप)272 NPSAS based Financial Statement for 
Local Level.docx २७२

४ सरकारी कोषको िहसाब िमलान िववरण २७३

५ Yदशे र Eथानीय तहको मािसक/चौमािसक िविMय Yितवेदन २७५
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध:यवाद

285 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा 
ितवेदन (नेपाल सावजिनक लेखामान NPSAS मा 

आधा रत ितवेदन): वहा रक अ यास

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
 थानीय सि त कोष व थापन णाली 

SUTRA मा तयार ने नेपाल सावजिनक 
लेखामान NPSAS अनुसारका ितवेदनह  
तयार, अ ययन र िव लेशण गन मता िवकास 
भएको नेछ ।

287 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) मा नेपाल सावजिनक लेखामान NPSAS मा 

आधा रत ितवेदन वहा रक अ यास
 SUTRA मा नेपाल सावजिनक लेखामान NPSAS अनुसारका ितवेदन 

(महालेखा परी क फारम नं. २०७२) को प रचय 
 SUTRA मा नेपाल सावजिनक लेखामान NPSAS अनुसारका ितवेदन 

समावेश ग रने लेखा नीित 
 SUTRA मा नेपाल सावजिनक लेखामान NPSAS अनुसारका ितवेदन 

समावेश ग रने Face भागमा समावेश रहने िवषयव तु 
 SUTRA मा नेपाल सावजिनक लेखामान NPSAS अनुसारका ितवेदन समावेश 

ग रने Below the Item भागमा समावेश रहने िवषयव तु 
 SUTRA मा नेपाल सावजिनक लेखामान NPSAS अनुसारका ितवेदन 

समावेश ग रने अ य िवषयव तु णालीमा समावेश रहने िवषयव तु 
 नेपाल सावजिनक े  लेखामान अनुसारको ितवेदन तयार, अ ययन 

तथा  िव ेषण त रका ।
288

210



MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

वहा रक अ यास

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
मा ितवेदन (नेपाल सावजिनक लेखामान 
NPSAS मा आधा रत ितवेदन):  वहा रक 
अ यासका लािग णालीको Test मा तयार 
गरेको अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ 
अ यास गराउने ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध:यवाद

290

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

अ तरसरकारी अि तयारी र क युटरकृत 
सरकारी लेखा णाली (CGAS)

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
 अ तर सरकारी अि तयारी स व धी काय र 

क युटरकृत सरकारी लेखाका मुलभुत 
ावधानह  बारेमा जानकारी ा  भएको 
नेछ।

292
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 

 CGAS �� E���$ 
 अ तर सरकारी अि तयारी क युटरकृत सरकारी 

लेखा णाली (CGAS) मा : वहा रक अ यास

293 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

E���$
 ��E�' ����� 	#� %5�
 ������� �OE�&� ��$��'$�0�� 

!"#�� %
��� 
���+�� ���� !"#�� ��������0 (�� )8$ 
4	�, ��$� ����'� 4	�, ���4�, ��V��¸ ��$����'� ��� 	#� 
��0�� ���	) �� �C$��'�E (������� '���{� 	#� %"	��5� 
�Oy$��� �����$��� ���$�+�� ��� ����� ��� ���'��� 
"�$)H� ��$��'$'� ����� ����� Software ������ '��� 
%&�'� (Computerized Government Accounting System,

CGAS) �� � 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

• ��E�' ����� �)HE���5�� "�"	 PnXX�nX�Pn �� 
"�&�$������ ��, 	��� ������ ��$��'$�0�� �����"�� 
����� ����� ��6�$ E��5
�	� � ���M 5���	��� ��#, 
����	�$ ��
��� ��$� ��� ���� %����� � �4		�, ��&4	��$	� 
� %.������	� ��$� ��� ���'��� "�$)H� ��$��'$'� 
����� ����� ��� '���l�� 	#� %"	��5��� '�"� 
�C$��'�E�� !����	 ����	�$ ������ '������ %&�'� 
(Computerized Government Accounting System, CGAS)  ��q 
� %5�
 ����� ()	��	�� ��, ������ ��$��'$�0�� !"#�� 
��� PnXX/nXY 5�� ("���$� 0E�� '��� . �� * � 

E���$
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

%$���	���0
 Admin User �� 0E�� :-

 ���'��� "�$)H� ��$��'$, 

 ��� 	#� '��� "�$)H� ��$��'$, 
 %5�
 '��� "�$)H� ��$��'$ � 
 %5�
 '��� ���� ��$��'$�0 �

 ��$�����'� User �� 0E�� :-

 ��$�����'� 4	��� ��$��'$�0 :-��E�' ����� 	#� %5�
 
������� ��, . �/��� ��$��'$�0 (�)H�'$ / ��.��/ 

"�5<
��'$/ !$���� 	#� ��$��'$�0) �

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

%$���	���0
 �� )8$ User �� 0E�� (�� )8$ 4	��� 

��$��'$�0) :-

 (#� �)H�'$/!"#�� ��"�'� 	#� $���� 
�)H�'$,

 ��E�' ����� 	#� %5�
 ������� ��, 
�)H�'$�0 �

 ��E�' ����� 	#� %5�
 ������� ��, ��.�� /

"�5<
��'$ / !$�����0 �

298

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

���'��� "�$)H� ��$��'$
 ���'��� "�$)H� ��$��'$ CGAS Software �� "����& �	�� � �����$� 

System Administrator �

 ���'��� "�$)H� ��$��'$'� �� )8�$ 4	��� ��$��'$ ((#� �)H�'$ /

�)H�'$ / ��.��) �0'�� �� )8$ 4	��� User ID %5�� ��< � 

 ��.'�."�.��./%.��.'�."�.���0'�� (DTCO/PTCO 4	���) User ID %5�� ��< 
� 

 Software ����'� �O�)�� 	�"'� ����'� ��< � 

 Software �� !��$�	� (����� ����� � E������� ��< � 

 !��$�t$ %"	��5��0 %�- ��< �  

 
MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

��.'�."�.��./%.��.'�."�.���0
 �k'� 4#	 . �/��� ��$��'$ (�)H�'$ / ��.��/ "�5<
��'$/ !$���� 

	#� ��$��'$) �0'�� CGAS ����'��� '�"� %�����	�� � 4��; 	�	�� 
�� User ID 2E'�� ���2�� 

 CGAS �� Entry . �� . �/��� !5�
 TSA/STSA �� %�- ��< � ���� 
(����� TSA/STSA +�� . �/��� ��< � 

 TSA/STSA +�� CGAS �� LMBIS/PLMBIS �� (R	$��� 	#� ��$��'$�� 
. �/��� !5�
�� EFT ���	�� ����� CGAS '�� 2E'�� ���2�� �  

 !��$�t$ %"	��5��0 %�- ��< �  
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

��$�����'� 4	��� ��$��'$�0…

 ��$�����'� 4	��� ����� �+, %����� (���, "�����, E�4�t, E�4�t M*�$V�,

���$���) �� '�"� CGAS �� ����&�0 Entry ��� ��U��� .V���0 	$�� 
��� . �/��� ��< �   

 ����&�0 Entry �5�� ���� 2E 
��� (����� �C$��'�E, ��� 
���,

K�	 � 5�	; "���$ ��k�� ��� Entry ��< �  

 Entry ����� ����&�� !����� ��U��� .V���0 	$�� ��<, ��U��� 
.V���� !����� . �/��� !5�
 	$�� ���� �  � ��  � .)5� ��� 
��U��� .V���� . �/��� !5�
 	$�� ��� ����� �  

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

��$�����'� 4	��� ��$��'$�0 … 
 	$�� ��� �� ��U��� .V��/ . �/��� !5�
�0 4��; 	 ���2�� E�< � 

. �/��� !5�
 4��; 	 ���  E*� ��U��� .V�� '��$	�� ��, ����& 
Auto 4��; 	 ���� 	� . �/��� !5�
 +��2�� �E�<�� ���� ��U��� 
.V��+�� 4��; 	 ��� ������  

 4��; 	 ., ��� �� ��U��� .V��, . �/��� !5�
 Delete 	#� Edit ��� 
�E���� � ��U��� .V�� �k	 . �� E�� �� ���$��� ��U��� .V�� 
2��� ����� "�'�� ��� ����� � 

 (R	$��� 	#� . �/��� !5�
�� 4#"	 CGAS �� ��� ��� ����� � 

 !��$�t$ %"	��5��0 %�- ��< �  

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

के���य �तर काय�सचंालन �तर

अथ� म��ालय

म��ालयह!

भ$ुतानी 
काया�लयह! 
(म��ालय / 

%वभाग / 

'नद(शनालय/

आयोजन
तथा 

काया�लयह!)
%वभागह!

��$�C� 
���	�� 
(R	$���/
#E/q�, 

����)	�, 
K�	�)	�¸

����/M� �� �� 
	#� �� )5$ 
%"	��5� 

�O�)�� ���

��$�����'� 
4	��� 

����� �+, 
%�����
. �/���, 

"�����, ��� 
	#� 

%"	��5� 
�O�)�� 
���

Operation Flow Chart

महालेखा 'नय��क काया�लय कोष तथा �देश लेखा 'नय��क 
काया�लयह!

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

������ '��� %&�'� (CGAS)

 तलब भु ानी : कमचारीको िववरण Entry गरी सोिह िववरणका आधारमा 

गो ारा भौचर भु ानी आदेश तयार गरी भु ानी ।

 बील भु ानी : भु ानी कताबमा बीलको िववरण Entry गरी सोिह िववरणका 

आधारमा गो ारा भौचर भु ानी आदेश तयार गरी भु ानी । चालु आ.व.को पे क  

तथा पे क  फछयौट । 

 गत वषको पे क  िज मवेारी : पे क  िज मेवारी कताबमा पे क को िववरण 

Entry गरी सोिह आधारमा गो ारा भौचर तयार गरी पे क  िज मेवारी सान ।

 िनकासा/खच समायोजन: िहसाव िमलान स व धी कामको लािग समायोजन 

भौचर ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

����$� '�-�� (LogIn) ��<
 Address Bar �� "�O� �� ���� (URL) ���E ��� Enter ��< �

cgas.fcgo.gov.np 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

CGAS Login Screen

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

CGAS Entry Screen ( णाली व थापन):-

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

CGAS Record Entry Screen (अिभलेख िव ी):-
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

CGAS ( ितवेदन):-

309
MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

CGAS (TSA- ितवेदन)

310

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

CGAS-(Manual & FAQ)

311
MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

CGAS स ालन स ब धी-(YouTube-Video)
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

.��� ��$��5
� (Way Forward) :-

 के ीय मोडेल थप गन

 Central Payroll को पमा िवकास गन

 Commitment Recording / Cash Forecasting 

मजवुद बनाईने

 Interlinkage with other systems and 

Developing as a Platform
MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

वहा रक अ यास ' 
 अ तर सरकारी अि तयारी क युटरकृत सरकारी 

लेखा णाली (CGAS) मा वहा रक अ यास 
:- वहा रक अ यासका लािग णालीको Test 

मा तयार गरेको अ यास मािमलाबाट 
सहभागीलाइ अ यास गराउने ।

314

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध:यवाद

315 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

क युटरकृत सरकारी लेखा णाली (CGAS) स ालनमा 
खच, नगद ेपन, ितब ता अिभलेख र धरौटी  : 

वहा रक अ यास

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
 क युटरकृत सरकारी लेखा णाली (CGAS)

स ालन खच, नगद ेपन, ितब ता 
अिभलेख धरौटीका कारोबार गन स े  मता 
िवकास भएको नेछन् ।

317 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
क युटरकृत सरकारी लेखा णाली (CGAS) स ालन खच, नगद 

ेपन, ितब ता अिभलेख र धरौटीको कारोबार स ब धी 
वहा रक अ यास

 आधारभुत सेटअप ,
  कमचारी अिभलेख िव ी,
  भु ानी कताब अिभलेख िव ी,
  ब ोत भु ानी कताब अिभलेख िव ी,
  खच, िविवध तथा धरौटीको गो ारा भौचर िनमाण
  खच, िविवध तथा धरौटीको भु ानी आदशे िनमाण
  िविवध तथा धरौटीको आ दानी आदशे िनमाण
 PAN search गन काय
  नगद ेपन िव ी,
  ितब ता अिभलेख िव ी,

318
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वहा रक अ यास
 क युटरकृत सरकारी लेखा णाली (CGAS) 

स ालन खच, नगद ेपन, ितब ता 
अिभलेख र धरौटी को वहा रक अ यास :-

वहा रक अ यासका लािग णालीको Test 

मा तयार गरेको अ यास मािमलाबाट 
सहभागीलाइ अ यास गराउने ।
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ध:यवाद
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क युटरकृत सरकारी लेखा णाली (CGAS) स ालन खच, 

नगद ेपन, ितब ता अिभलेख र धरौटीका ितवेदनह   : 
वहा रक अ यास

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]]
 क युटरकृत सरकारी लेखा णाली (CGAS)

स ालन खच, नगद ेपन, ितब ता 
अिभलेख धरौटीको ितवेदनह  तयार गन स े  

मता िवकास भएको नेछन् ।
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;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
क युटरकृत सरकारी लेखा णाली (CGAS) स ालन खच, नगद ेपन,

ितब ता अिभलेख र धरौटीको ितवेदन स ब धी वहा रक अ यास
  खचका मािसक, वा षक तथा अ य ितवेदन 
  काय स ालन कोषका मािसक, वा षक तथा अ य 

ितवेदन 
  धरौटीका मािसक, वा षक तथा अ य ितवेदन 
  नगद ेपन स ब धी मािसक, वा षक तथा अ य 

ितवेदन 
  ितब ता अिभलेख स ब धी मािसक, वा षक तथा अ य 

ितवेदन 
  ितवेदनह को अ ययन तथा िव लेषण
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वहा रक अ यास

 क युटरकृत सरकारी लेखा णाली (CGAS) 
स ालन खच, नगद ेपन, ितब ता 
अिभलेख र धरौटीका ितवेदनह को

वहा रक अ यास :- वहा रक अ यासका 
लािग णालीको Test मा तयार गरेको 
अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास 
गराउने ।
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ध:यवाद

325 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

दशे सरकार र नेपाल सरकारको राज व 
व थापन सूचना णाली (RMIS) : सै ाि तक

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
 राज व व थापन सूचना णालीका 

स व धमा जानकारी ा  गनुको साथै नेपाल 
सरकार तथा दशे सरकारले राज वको 
लेखाङकन र ितवेदन  गनस े  ान ा  गन 
स दछन् ।
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;qsf] d'Vo ljifoj:t

 RMIS �� E���$, 2���$, !��$�	�
 ���4��� '��� 
 .V���� O$�5,  ��
��� 
 %$���	�� � ��$��0 
 System Login  
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E���$
 ���4� 7$�4#�E� �9��� %&�'� !��"�� ����� %���� 

(�Oy$9�� �����$�) �� !����	 ���4� ���'��� '������ 
	#� %"	��5� ��< %&�'� �� � 

 $� %&�'��� ������ ������� ��< +S� 	#� ���� �����0'� 
%�#"�� 	�$��� %���� �5�*�D .�� ��$��'$, ��� 	#� '��� 
"�$)H� ��$��'$ '��$	 �)H�'$ ��.�� � ���'��� 
"�$)H� ��$��'$ $��� �����
 ����� *� � 
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E���$
 ��E�' ����� (�)H4	��$) "�"	 PnXQ�N�PI �� 

"�&�$������ !.�. PnXQ/nXP �� �����r1V, ./E�� � 
'"'	E�� "	� ��� �k'��� Piloting �� 0E�� ����'� ���
'��� ��� �� "#$� � 

 ��' �O� !25� $�'��  2�, +S���
��� ��M� 	 M�� 
M�� �k'��0�� ���	 ���4� �O�� ��� �����, +,� .V�� 
���	 ��������'� Online �� .�� E�
 ��� ����� 	#� IPS +�� 
Online Payment ���	 ��� ����� ��� ����� ��� ��� �� 
* � 
 330
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E���$
 Online Payment �� �)�.��� ���4� 7$�4#�E� 

�9��� %&�'��� ����	�$ . �/��� �O+)�� ����%5�$� 
��4#�'�� !+� ��< "�5< 
��, PnXX ��E�' ����� 
�)HE������ "�"	 PnXX/nT/Q\ �� "�&�$������ 
4���; 	 � 
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!��$�	�

 ��E�' ��` +S�, ������ ������� ��< +S� � ���'��� 
"�$)H� ��$��'$�0�� 	�$��� M�� E����'� �� 
M�� ���2� � 

  �' ��	� ��� %&�'��� 2���$ (���� ' ��$�, 
(Real Time) ���4��� �9��� %�- ��� �  

 ���4� '������ %&�'�'�� 7$�4#	 � ����� 
%������ !����	 +��2� �
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2���$

 ��E�' �����'� %�- ��< ���U�� ���'� %�C$��� ��'F� �+, 
��������'� "���$�0 ��� !��"�� �9��� %������  2�, 
Platform �� %$�� ��< �  

 Real Time Base �� 	�$�l� %�- ��< �  
 +S�, ��$��'$ � ��� 	#� '��� "�$)H� ��$��'$ �0+�� 

M�� M�� 	�$��� %�- ���� 7$�4#��� ()�$ ���� �  
 ����� ��� ���'�� C�
o )$9� �5����� �
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���4��� '���
 ���4� ��� �O�� �5�� ��', 5�� %"	 5��'� M��� (Deposit Slip) �� 

���4� 7$�4#�E� ����� %&�'�+�� "���	 .V��+�� ��� �O�� ���� E*� 
� 

 5��, %"	 .V���� Y (����  2�, �O�� *��E �� ��� � E�< � �O�� 
�*��E �� �� �O+� M�� E���� .V��+�� ���4� ��� �+�e�2�� � 

 ��5�	� / �������� / �O�� �	��'� ���4� ��� 5��'� �5�� ��� 
��$��'$+�� ���� "'��E�< �� ���� ��$��'$�� ��1�� ��� �O�� ���� E�< 
�

334
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���4��� '���
 �� �, ���&�
 ���4� 7$�4#�E� ����� %&�'� (RMIS) �� ��4$� ! � 

	���' %��� ��� �d�� (�4#� �. �� �O���	��'� +,�'� +�e�2� k$� �� 
��� +,�'� +�e"'� System ����0 .  E*� %��� ��� '��2�� �  

 ��5�	� �� ��������'�  2�� .V��+��  � .)5� +�� ��$��'$�� ��1, 
���4� 
���, 7$/ � !$����� '�"� ��� �O�� ���� ��5,� � 

 	� ��$��'$'� K�	�� ����� ����� ��� �� ��$��'$�0'� ��5, �l�'� 
����� ���4� �� ���4� 7�4#�E� ����� %&�'�+�� "���	 .V���� .�� 
��$��'$�� ��1 +����  2�, .V��+�� ���	 +S� 5��'� ��� �����* � 
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���4��� '���
 +S�'� ���4� ��� +�e"'5� %�$�� %"	 .V���� ���4� ��� +���� �������'� ��	� 

������� (�� � (s� 5��,�� ��� '��� 2/ %&�'�+�� 2�E�5�	 .V�� �� ���� 
 � %"	 .V�� �O���	��'�� 2E'�� ���2�� E5�* �  

 +,�'� %�$�� �5� ���"'	 ���4� ��� RMIS � ��� +,l��l� %&�'��=� ".1�� 
����+ $��� ���� E*� � .�"'Ek� +,�+�� .V�� Correction ��� ������ ��5� �� 
Correction ���� E�< �� ���� �5� Correction  ��� ����+ +���� ���� E*� �  

 ���4� �$�4#�E� ����� %&�'��� %���� �����O� ���� %�- ��� ��d�� . ��'� 
+,�'� ��� +�e�	�E�� "�4���� %���� �. �O� �O���	��'� ���4� �O�� ����� 
������ *,� � 
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���4��� '���
 �	 !.�.�� ��5 �Vu5�	 5��'� � ��'� !.�.�� ��5 5��'� *���*� �, +S� 

.V����� ����E�<* � 
 ��5�� 0E�� %�- ���4� ��� �S� 5��'� �5�� ��5 ���4� !O5��� �S� 

5��'� ����& (�.'�.E.M�.��. Qn\) �� ��=���� � �	 !.�.�� ��5 �Vu5�	 �S� 
5��'� �5�� (���9�� QQ.N �� ��=���� *� �, %���� ����E�<* �

 ��5 ��� ��� ����� ��� ���	 ��1 �O�� ���  2�, .V���� ��� �O�� ���� 
�5�� ��'� �  

 %&�'�+�� ��5 ���'� ����� ���� +,� 5��'� �5�� E"� %&�'�+�� �, .V�� 
	$�� ���� ��'� � .V�� 	$�� ���� .)5� E��'� ��5 	#� 
����	 !O5��� $��� 
���� ��'� �  
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.V���� O$�5

 �O���	��'� ���4� ��	��� �O�� ����� "�"	'�  � ��� ".H 
�O�)�	 ��$��'$�� ���4� .V�� E�
 ��� ���� "'� �d��* 
� 

 $�5 ���� "'� ������� �O�� ����� Q ��� ".H, .V���� ��' 
%"	 ���	 �O�� . �� ��$��'$�� ��� �M	���� '�"� "���5� 
�5��E�<* � 
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.V���� O$�5

 $��� "���5� E�
 ��� ! ����� ��� �M	�� �5�� E�< . �� 
(#� �)H�'$��� ���� "����� ���� �M	�� ��� ����� * � 

 	� ���4� ��� ��� �M	�� ��� E��5,� � 

 ��� ��q� E�
 ��� ! �� .V�� ���� "'�� %$��� �� ��� 
�M	���� '�"� ��)$ ��5,� � 
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+S� .V�� ��
���

 +,�'� ���4� ��� +��5��� �5� +,��� Entry ����� .V���� 
$�5 ��$��'$+�� ���� %5�� . �� *,� .�� Super User +�� 
�+, ����& ��
��� ��� �d* �  

 ��$��'$+�� ���� %5�� . ��, Ofline Entry ����� �� 
Clearance Date Entry ����� +S� .V�� +S��� Entry ����,  
�5��� E"� ��
��� ��� ���5,��  

 Deposit Slip �� 2k'��	 ��� � "�"	 ��
��� ��� E��5,��   
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+S� .V�� ��
���

 ��$��'$+�� ���� %5�� �. �� .V���� ��$��'$ ��1 ������ 
(0 ����& �O�)�	 ��$��'$ 4�$,'� ��
��� ��� �d�� �  

 �O�)�	 �k'� ".H�� ��$��'$��1 �O�)�	 ��� 	#� 
'��� "�$)H� ��$��'$ ��
��� ��� �d��� M�� �k'��� 
��1�� ���� ���'��� "�$)H� ��$��'$+�� ��H ��
��� 
��� ����� � 

 ("�k'� ����� .V�� .�8 ���)	 �� ��'�"���'� ������ ����+ 
+�e�  E*� ������ ����� *,� �  
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%$���	���0
�����$� �9'	 ���4� ���'� ��< +S��0'� %$�� ��< . 	�E"� (0 
��������'� "���$�0'�� $��� Read Only Access %5�� ��� �� * � 

 ���U ���'� ��< +S� � +S��� �� )8$ ��$��'$�0 �
 ��� 	#� '��� "�$)H� ��$��'$�0 �  
 ���U ���'� ��< ��$��'$ � ���� �����0 � 
 ���'��� "�$)H� ��$��'$ � 
 ��E�' ��` +,� �
 ��.�� 	#� �)H�'$�0 �

 

342

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

DTCO user

$4	� User ��� 	#� '��� "�$)H� ��$��'$'�� ���'��� 
"�$)H� ��$��'$��� %5�� ��� �� ��)* � DTCO user '� ��< 
��$��0 �  

 ���4� ���' ��< ��$��'$�0�� +S� 	#� ���4� 
����0 ���2�� � 
 ��$��'$�0�� ��� (����� ��$��'$�0'�� User �0 %5�� ��< � 
 +,� .V���� !��� �k'� ".H�� ��$��'$��1 ��
��� ��< � 
 !���	� (������� %"	��5��0 ���<, ��� ��<, %"	��5� ��< � 
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+S��� User

���U ������� ��< +S� 	#� 
����0'�� 	�� 
	��� User Assign ���)* �  
 Infinite user

 Super User

 Normal User
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��$��'$�� User

���U ������� ��< ��$��'$�0'�� 	�� 	��� User

Assign ���)* �  
 Admin user

 Account User

 Agency User
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��������

 ���� ����'� "��, RMIS �� ����"	$ E���'�� 
(rajaswa.fcgo.gov.np/) +�� Login ��� �d��* �

 ����"	$ E���'�� .V�� 	$�� ��� �d��* � 
 	$��� .V�� �%)� ��� +,��� '"� ��� +�e�2� 

	#� IPS +�� "��, . �/���  ���	 ��� �d��* �  
 !���	� (������� . �/��� . �� �� �. �� 5��, 

.V�� �%)� ��� �d��* � 
346
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����	�$ . �/��� �O+)�� %�C$� � �9��� %����� ��=��
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���4� %���
 �� ���4�  /  QQnnn
 (��5�� / QNnnn 
 ()$ ���4�  / QInnn 
 ����� %�"- / QTnnn 
 +�=1M�=1 ���� / NNNnn 

���4� ���� 	 �O+��� ()	�� N ��� 
�)$ . �� ���4� 
����'�� !��� 
����, P 
��� 
�)$ . �� ���4� 
����'�� ��' 
����, Q ��� 
�)$ . �� ���4� 
����'�� 

���� � ()$ ���4� 
����'�� 2E 
���� ."�)* � ���4� 2E 
������ ��H ���4� 
�O�� ��� "�k* � 
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����$� '�-�� (LogIn) ���
 

 Brows ����� '��� Google Chrome (��� �� �, Browser ) *��� 
�  

 Address Bar �� "�O� �� ���� ���E ��� Enter ��<  

newrmis.fcgo.gov.np 
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����$� '�-�� (LogIn) ���
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ध:यवाद

351 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

दशे सरकार र नेपाल सरकारको राज व व थापन 
सूचना णाली (RMIS): वहा रक अ यास

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय
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MoFAGALDTA>>> 
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lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]

 राज व व थापन सूचना णालीका स व धमा 
जानकारी ा  गनुको  यस णाली योग गन स े  
नुको साथै ि गत पमा यानीय सरकारले 
दशे सरकार र नेपाल सरकारको राज व उठाउदा 

यस णालीबाट  तयार गरी भु ानी गनस े  
लगायत वहारीक ान ा  गन स े छन्।

353 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
दशे सरकार र नेपाल सरकारको राज व व थापन 

सूचना णाली (RMIS): वहा रक अ यास

  योगकता युजर र पासवड व थापन
  System Login

  आ दानी रिसद तयारी
  बक भौचरलाइ सेवा ददा उ  संकेत गन काय गन
  गो रा भौचर िनमाण 
  मािसक ितवेदनह  िनमाण
  वा षक ितवेदनह  िनमाण
  अ य ितवेदनह  िनमाण

354

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

वहा रक अ यास

 दशे सरकार र नेपाल सरकारको राज व 
व थापन सूचना णाली (RMIS) को 
वहा रक अ यास :- वहा रक अ यासका 

लािग णालीको Test मा तयार गरेको 
अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास 
गराउने ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध:यवाद
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िव ु ीय कोष ह ता तरण (EFT) र थानीय 
सि त कोष व थापन (SuTRA) मा EFT 

वहा रक अ यास समेत

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
 सू  णालीमा दिैनक बक िहसाव िभडान गरी 

खाता ब दी गनस ु को साथै भु ानी कायमा 
िव ुितय कोष ह ता तरण णालीको योग 
गन स े छन्।

358

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 
  िव ुितय कोष हस ता तरणको प रचय
  नेपाल सरकार र दशे सरकारमा िव ुतीय कोष 

ह ता तरण 
  बक िहसाव िमलान Day close मौ ुल ,
  िव ुतीय कोष हस ता तरण मो ुल,
  िव ुतीय कोष हस ता तरण सरोकारवाला िनकायह
  थानीय तहमा िव ुतीय कोष हस ता तरण अ यास ,

359 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;/sf/L sf/f]af/-vr{_df ljB'tLo ;"rgf k|0ffnLsf] 
pkof]u

 sDKo'6/s[t ;/sf/L n]vf k|0ffnL -Computerised Government 

Accounting System, CGAS),

 ljB'tLo sf]if x:tfGt/0f k|0ffnL (Electronic Fund 

Transfer System, EFT) 

NCHL n] ;~rfngdf NofPsf] NPI
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;/sf/L sf/f]af/-k|flKt_df ljB'tLo ;"rgf k|0ffnLsf] 
pkof]u

 /fh:j Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL (Revenue Management 

Information System,RMIS )

 NCHL n] ;~rfngdf NofPsf] Conect IPS dfkm{t 
Online /fh:j e'StfgL ;'ljwf /x]sf] .
 nf]s ;]jf cfof]u, cfGtl/s /fh:j ljefu, sDkgL
/lhi6«f/ sfof{no, cWofudg ljefu cfj4 ePsf] .

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;/sf/L sf/f]af/-vr{_df ljB'tLo ;"rgf k|0ffnLsf] 
pkof]u

 sDKo'6/s[t ;/sf/L n]vf k|0ffnL -Computerised Government 

Accounting System, CGAS),

 NCHL n] ;~rfngdf NofPsf] NPI

 g]kfn /fi6« a}+sn] ;~rfngdf NofPsf] 
RTGS

 ;'rgf k|ljlw s]Gb|n] ;~rfngdf NofPsf] 
NPG

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;/sf/L k|flKtdf ljB'tLo ;"rgf k|0ffnLsf] pkof]u

 /fh:j Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL (Revenue Management 

Information System,RMIS )

 NCHL n] ;~rfngdf NofPsf] NPI

 g]kfn /fi6« a}+sn] ;~rfngdf NofPsf] RTGS

 ;'rgf k|ljlw s]Gb|n] ;~rfngdf NofPsf] NPG

 ljleGg PSO / PSP h:t} : Digital Wallet, e-

banking services nfO{ cfj4 ug]{ u/L tof/L eO{ 
/x]sf

 nf]s ;]jf cfof]u h:t} cGo ljefu dGqfnox?nfO{
sfo{qmd /x]sf] .  

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

 ��E�' ����� (�)HE���5) �� "�"	 PnXN�Qn�QI �� "�&�$ � 

  7$/, M�� �� ��4#��0'�� ��E�' ����� � %5�
 ������� �+, "���$'� 
��< �+, . �/��� ��e, +S� ��	��� �O�� ����� �  

 ��� 	#� '��� "�$)H� ��$��'$, . �/��� �� )8 �� I "���5������  .��� 
+,�+�� PnXN M�k��& QT �	� 5�� ����� (Piloting) �� 0E�� 
�0 ��� 
'��� ��� �� � 

 E����� Software '�� E������� ��� PnXX .�8 Q �	�+�� ��E�' ����� 
� ��	, %5�
�� �+, "���$�� ("���$� 0E��  '��� ��� ��� �� * �

��E�'�� ����6�$ ��� �4	�)	�&
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

 7$/'� E�2�� . �/��� E"� +S� ��	��� �O�� ��� ������ $� 
%&�'� (�'O+� ����� � 

 ��"'M��, ����E���, ����'�, ("�� �� ���  �O�)�	 
"���$�� 	$��� E"* ��H $� %&�'�+�� . �/��� ���� � 

 थानीय तहमा SuTRA माफत आ थक वष २०७८/७९ बाट शु  

ग रने जसका लािग आव यक व था भइसकेको छ ।

��E�'�� ����6�$ ��� �4	�)	�&……

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

 EFT %&�'� E-Payment �� %��O.� 0E �� ? 

 Digital Signature �� %$�� �. �O� ���9�� 0E�� +,� ����� . ��'� 
Hard Copy '�� !"������	� �5��E�< (�4#� � 

 $��� ���� +S��� 
����0�� Real Time Transaction ���� � M�� 
+S��� 
����0�� NPI %$�� ��� Batch System �� �O+)�	 
��	���'��� ��	��� ��� �O�� ��< 7$�4#� � 

 ������ ��$��'$�0+�� . �/��� E�2��� '�"� . �/��� E�2�� Es'� NPI

�� �54$ . �� +S��� ��	� ��� � E�< ("���$�	� �  

$� �4	� %����� ����	�$ . �/��� �� ?

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

चेक

भु ानी 
पाउन े
बैक

भु ानी 
दने 

कायालय

को.ल.ेिन.का.
चेक जारी गन ।
बैक संग िहसाव 
िमलान  गन ।

ितवेदन DR/CR

सरकारी 
कारोवा
र गन 
बैक

िबल
भ�ुतानी 
पाउने

���	�� ��$� %&�'�

चेक क य रङ

चेक

भु
ानी आ

देश

चेक

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ज मा गनुपन 
बैक

भु ानी 
दने 

कायालय

सरकारी 
कारोवार गन 

बैक

����	�$ . �/��� !5�


NCHL 
(Settlement

)

िबलभ�ुतानी 
पाउने

ज मा गन आदशे

बैक 
आ

देश

भु
ानीको 

जानकारी

%��&	 . �/��� !5�


कोष तथा लेखा 
िनय क 
कायालय

भु ानी भएको सूचना

ज मा गरेको 
जानकारी

ज मा गन आदशे

ज मा गरेको 
जानकारी

ज.मा 
गन( 

ज.मा गन( 

सरकार� कारोवार गन� भ�दा 
�भ�न बैकमा खाता भएको 
अव�थामा बैक ज%मा

सरकार� कारोवार गन� बैकमा 
खाता भएको अव�थामा बैक 

ज%मा

��'�� ��$� %&�'�
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

 . �/��� %�C$� ��', ���, "�	7$$� � "*�� *��	� ���� � 

 ��E�' �����, ������ ����+�� ��< +,�, . �/��� E�2�� Es �+,�� ������� 
'��	 q��� � 

 ��� ���2��, �$�"	��, "+��� � E �� ��� ���� ����E�< ��4$��� ()�$ ���� �  

 A/C Payee ��� ���� ���� E�< ��� E"� Bearer, &CO ��M� 	 . �/��� ��� 
5�0E$�� ���� �O.������ ()�$ ���� � 

 !"#�� ����� ()�$�� ��� �OE� �.� ��� 	$�� ��� K��&�� . �/��� 
��< �� ��� �� ��< ��$��� ()�$ ���� �  

(E�s	 �����

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

��������'� "���$�0
 . �/��� �5�� ��$��'$ 

 ��� 	#� '��� "�$)H� ��$��'$ 

 ������ ������� ��< +,� 

 ��E�' d'$��l ��2� (NCHL) 

 . �/��� E�2�� Es 

 '��� 26�5��$ ("��; 	

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

 . �/��� E�2�� M��, �OE�� �� ��4#�'�� �����	 ��< � 

  NPI  �� �54$ . �� +,��=� ��H +,� ��	� ��k� '��2�� �  

 . �/��� E�2�� Es�� +S� ��	��=� �O�)�	 ����& 
���=� (����� .����� 
"�4���� %���� ��< ���2�� � 

 ����	�$ . �/��� !5�
�� �����$��� . �/��� !5�
 �O�)�� Module

Access ��� Electronic � Hard Copy . �/��� !5�
 ��� 	#� '��� "�$)H� 
��$��'$�� E��2��  

 ��$��'$�� . �/��� !5�
 (����� . �/��� .  �. �� ������� %&�'�+�� 
"'� ��.'�."�.��. �=� ����� "�'�� ��< �  

. �/��� �5�� ��$��'$�� . �"���

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

 ��$��'$+�� %�- . �� . �/��� !5�
�� !����� �O�)�	 ��$��'$�� 
+��� ��� '�� . �/��� E�2�� Es�� +S� ��	��� ��� �O�� ����� '�"� 
������ ������� ��< +,� / ��E�' d'$��l ��2� "'"���1'�� �)5�
 
E��2�� �  

 ������ ������� ��< +,�+�� ��� �O�� . �� �9��� %�- ��� 5,"�� 
����� "�'�� ��< � 

 ��$��'$'� E�� �� . �/��� !5�
 �� �, ���&+
 . �/��� ��� ���� �� 
�r1�� �O�)�	 ��$��'$'�� ������� ���2�� �  

��� 	#� '��� "�$)H� ��$��'$�� . �"��� 
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

 ��� 	#� '��� "�$)H� ��$��'$�� !5�
 (����� !��, +,��� +,� 
��	� ����� ���������� ��	��� ��� �O�� ��< � ()$ +,��� ��	� 
����� ���������� ��	��� ��� �O�� ����� '�"� ��E�' d'$��l ��2� 
"'"���1�� E��2�� � 

 ��� �O�� ��� ����  ���� ����� ��� 	#� '��� "�$)H� ��$��'$'�� 
�5�� �  

 ��� �O�� .  E"* ���� ������� 5, "�� 0E�� %&�'�+�� ��� 	#� 
'��� "�$)H� ��$��'$, ��E�' ��` +,��� E��2�� �  

������ ������� ��< +S��� . �"��� 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

 ��� 	#� '��� "�$)H� ��$��'$ �� ������ ������� ��< 
+,�+�� ! �� �)5�
�� !����� �54$ +S��� ����� 
��	��0�� ��� �O�� ��� '��� ���� ������� �)5�
 
�O�)�	 "���$�� E��2�� �  

 ��E�' ��` +,��� ��)�$�� ����� Settlement ��< �

��E�' d'$��l ��2� "'"���1�� . �"��� 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

 ������ ��$��'$+�� E�2�� . �/����� '�"� Interbank

Payment System �� �54$ . �� +S��� ��	� ��k�� �  

 +,� ��	���� �O�)�	 ����&�0 . �/��� E�2�� ��$�'$�� 
2E'�� ���2�� � 

 +,� ��	��� ��� �O�� .  �. �� ������� "'�� �  

 ��� L�)�M� ��� 7$���< �     

 

 

. �/��� E�2�� Es�� . �"��� 

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

 ��	�	 "���$+�� . �� ��������� (�����  �� ��E����s& 
��< � 

 �'	 7$/�� ��	��� ��� �O�� ����D .�� �� ���� 
��������� ��'F� ("�����'�� ��� ���2�� � 

 !�"�� 0E�� ����� "�'���� (����� ��< �      

 

'��� 26�5��$ ("��; 	�� . �"��� 
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

 �O	�� i3 processer � 2 GB Ram . �� �Oy$��� �
 �Oy$9���� Windows XP �� �� .)5� ��"#�� .��� 
 �O	�� 256 Kbps s�	�(Speed) . �� Internet Connectivity  

���� E�< � 
 Nepali Unicode install  . �� ��� � E�< � 
 ��� ���,  Browser  +�� System Login ��� ����� � Google

Chrome / Mozilla  Firefox +�� System ����'� ��� 2E$�/ ���� � 

SYSTEM ����'��� '�"� !��$� )$9�	� 
E9�������0

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

g]kfn ;/sf/ tyf k|b]z ;/sf/sf] ljB'QLo dfWodaf6 vr{ e'StfgL
cGt/ cfa4tf (Payment System Integration)

(CGAS-TSA-EFT-NPI/RTGS/NPG- Designated Bank’s 

System- Beneficiary’s System Integration)

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

g]kfn ;/sf/ / ;ft} k|b]z ;/sf/sf] ;/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 Pkm 6L s'n
Psfp06k]oL
r]s

axfs r]s O Pkm 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 6,34,861 0 59,49,585 65,84,446 9.64 0 90.36 100

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

g]kfn ;/sf/ / ;ft} k|b]z ;/sf/sf] ;/sf/L /fh:jdf 
k|fKtLdf ;fwgsf] k|of]usf] cj:yf

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 2.4 100

2077/78 61,26,166 11,81,611 7,39,263 80,47,040 76.13 14.68 9.19 100
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िव ु ीय कोष ह ता तरण (EFT) र थानीय सि त कोष 
व थापन (SuTRA) मा EFT वहा रक अ यास समेत

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
बजेट काया वयन खच (अि तयारी दान) :  

वहा रक अ यासका लािग णालीको Test 

मा तयार गरेको अ यास मािमलाबाट 
सहभागीलाइ अ यास गराउने ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िव ु ीय कोष ह ता तरण (EFT) र थानीय सि त कोष 
व थापन (SuTRA) मा EFT वहा रक अ यास समेत

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
मा ) मा िव ु ीय कोष ह ता तरण 
(EFT) र थानीय सि त कोष 

व थापन (SuTRA) मा EFT वहा रक 
अ यास समेत लािग णालीको Test मा 
तयार गरेको

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

िव ु ीय कोष ह ता तरण (EFT) र थानीय सि त कोष 
व थापन (SuTRA) मा EFT वहा रक अ यास समेत

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
मा िव ु ीय कोष ह ता तरण (EFT) र 
थानीय सि त कोष व थापन 

(SuTRA) मा EFT वहा रक अ यास 
समेत लािग णालीको Test मा तयार 
गरेको अ यास मािमलाबाट सहभागीलाइ 
अ यास गराउने ।

383 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध:यवाद

384
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

अनुगमन, मू या कन तथा भाव 
मू याङकन

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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

lglb{i6 p2]Zox?

o; ;qsf] cGTodf, ;xefuLx?n]
 सावजिनक जवाफदिेहता वधन र िवकास 

कायको भावकारीता िवकासका लािग 
अनुगमन र मु या कनको मह वबारेमा 
जानकारी ा  गनुको साथै योजना तथा 
काय म अनुगमन तथा मु या कन तौरत रका 
वारेमा ान हाँिसल भएको नेछ।

386

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

;qsf] d'Vo ljifoj:t' 

 अनुगमन र मू या कनको प रचय
 अनुगमन र मू या कनका आधार र िविधह
 भाव मू याङकन
 नितजामुलक अनुगमन तथा मू या कन
 अनुगमन तथा मू याङकन ितवेदन, िव ेषण 

तथा पृ पोषण 

387 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

अनुगमन तथा मू या कनsf] kl/ro

 काय वयनमा रहकेा नीित योजना काय म तथा 
आयोजनाह को  िनर तर तथा आवधीक पमा ग रने 
िन र ण तथा जाँचबझुलाई अनुगमन भिन छ।

 लगानी तथा ोतसाधनको वाह, लि यत ितफलका 
लािग याकलापह को काय वयन स व धमा अ ययन 

छ।
 !$����'�� "��5�� E��&��, ��&4	�, '��	 � 
��$�, �OE� ���2�� %$��
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

मश:………

 काय वयन ग रएका नीित, योजना र काय म 
हालको समयमा के कित सा द भक, लाभदायी र 

भावकारी छन ्तथा के क ता भाव एव ंउपलि ध 
हािँसल भएका छन ्भिन उ े यपणू तथा वि थत 
त रकाल ेलेखाजोखा गन काय मू या कन हो।

 यो आयोजनाको असर र भावसँग बढी स वि धत छ।
 भािव योजनाका लािग पृ पोशण गन काय।
 योजनाको उपादेयता र सवल प ह को िव लेशण गन।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

भाव मू या कन
 ��$�C� 	#� !$���� ��$�)�$�+�� %�$s 	#� 

E��s 0E�� ��="�' . �� E���	���0�� '�������� 
 ��4	��� �"	�� � 4��.���� �"	�� ����� M�� 

"���'� ���'��& ���)*� 
 	�$�� !����	 ��"	 "����&�� ���� E �$��2��� 
 ��"	 "����	�, $������� 	#� ��$�)�$��	��'�� 

26�5�$� +��2*� 
 .��� $����, ��"	, !$���� 	#� ��$�C� 

��$�)�$��� '�"� ����E�&� E;�E��& %5�� �*��

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

अनुगमन र मू या कनका आधार र िविधह
 अनुगमनका आधारह

 सोचतािलकामा िनधारण ग रएका सूचक
 िनयिमत गित ितवेदनह
अनुगमन काययोजना

 अनुगमनका िविधह
 ल य र गितको तुलना
 थलगत अनुगमन
 ते ो प ारा ग रने अनुगमन

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

मश.....
 मू या कनका आधारह

 सा द भकता
 भावका रता
 कायद ता
 भाव 
 दगपना
 समता, उपयु ता, पया ता, उ रदािय व/िज मेवारीपन

 मू याङकनका िविधह
 पूवमू या कन/ ारि भक मू या कन
 चालु मू या कन
 अि तम मु या कन
 भाव मु या कन
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

अनुगमनको उ े यह
  नीित योजना र काय मको काय वयन वातावरण तयार 

गन।
 नीित योजना र काय मको काय वयनमा सुधार याउने।
 काय वयनमा देिखएका सम याको पिहचान र समाधान 

गन।
 ोत साधनको िमत यी प रचालन गन।
 आयोजनालाई िन द  प रमाण, गुण तर, लागत र 

समयम ैस प  गराउने।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

मू या कनका उ े यह
 योजनाबाट आपेि त उपलि ध र ा  

उपलि धको तुलना गन।
 योजना काय वयनबाट जनतामा परेको असर 

र भाव थाहा पाउने।
 योजनाको उपादयेता थाहा पाउने।
 योजनाको सबल प को िव लेषण गन।
 भावी योजनाका लािग पृ पोषण दान गन।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

अनुगमन र मू या कन वीच फरक
अनुगमन मू या कन

काय वयन अविधमा िनर तर ग र छ। िविभ  चरणमा ग र छ।
काय वयन र स ालनको अव थामा देिखएका 
कमी कमजोरीह लाई सुधार गन सं थागत 

कृया हो।

कमी कमजोरीबाट पाठ िसक  भािव 
योजनालाई पृ पोषण दान गन कृया हो।

लगानी कृया र ितफल सँग त  पमा 
स वि धत छ।

पूव िनधारीत ग रएको ल य र उपलि धको 
ि थित तथा सरोकारवालामा परेको भाव र 
असरको अ ययन सँग स वि धत छ।

व थापन णालीको एउटा अंग हो। पाठ िस े  कायमुिख व थापक य औजार हो।

साधारणतया काय वयन गन िनकायबाट 
ग र छ।

साधारणतया बािहरका वत  ाि  तथा 
सं थाबाट गराई छ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

अनुगमन र मू या कनको आव यकता
 त या क र सूचना।
 असर र भाव मू याङकन।
 Actural results र counterfactuals वीच तुलना

 पारदश ता र सामािजक जवाफदिेहता अिभवृ  गरी 
सुशासन वधन गन।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

अनुगमन र मू या कनका सम याह
 अनुगमनका चरणह को पालना न नस ु ।
 िवकास नीित योजना र काय मले पारेको सम  भाव, 

असर र दगोपनाको मू या कनलाई सघन बनाउन नस ु
 योजना तजुमाका ममा अनुगमन मु याङकनलाई 

काययोजनामा मह व न दनु।
 पृ पोषणको अनुसरण तथा काय वयन गन अिनवाय 

व था र संय  न नु।
 द  जनशि  र आव यक साधन ोतको अभाव।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

अनगुमन तथा मू�याङ्कनका समEया समाधानका उपायह< 

 नितजामलुक अनुगमन र मू या कन णालीको िवकास गन।
 अनुगमन र मू या कन ितवेदनह  भावकारी काय वयनका 

लािग नीितगत व था ग रनपुन।
 अनुगमन र मू याङकनमा संल  जनशि को मता िवकास गन।
 पृ पोषण काय वयन गन प ती िवकास गन
 वत  वा ते ोप लाई सहभागी गराउन।े 
 अनुगमन तथा मु याङकन वचािलत णालीमा आव  गराउने।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) अनुगमन मु याकंन 
स ब धी व था : वहा रक अ यास

 थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) 
अनुगमन मु याकंन :  वहा रक 
अ यासका लािग णालीको Test मा 
तयार गरेको अ यास मािमलाबाट 
सहभागीलाइ अ यास िवतरण गन ।

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) अनुगमन 
मु याकंन स ब धी व था : वहा रक अ यास

 थानीय सि त कोष व थापन 
(SuTRA) अनुगमन मु याकंन स ब धी 

व था : वहा रक अ यासलािग 
णालीको Test मा तयार गरेको अ यास 

मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास 
स झाउने बुझाउने ।
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

थानीय सि त कोष व थापन (SuTRA) अनुगमन मु याकंन 
स ब धी व था : वहा रक अ यास

 थानीय सि त कोष व थापन 
(SuTRA) अनुगमन मु याकंन स ब धी 

व था : वहा रक अ यासका लािग 
णालीको Test मा तयार गरेको अ यास 

मािमलाबाट सहभागीलाइ अ यास गराउने 
।

401 MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

wGojfb

402

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

काय� योजना मूFयाङ्कन 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 मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

नमुना काय योजना
E स िEयाकलापह. किहल ेगनA

िज�मवेारी 

कसको

सहयोगी 

िनकाय
कसरी गनA

१

२

३
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MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

पQात जानकारी

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

मूFयाङ्कन

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

समापन

MoFAGALDTA>>> 

>>> Learning-Researching-Networking

ध$यवाद

408
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User ID /Password  प्रयोग गरी CGAS लग-ईन गने । एकल खाता कोष (TSA) प्रततवेदनमा रहेको अतततयारी 

चेक गने । प्राप्त अतततयारीका आधारमा CGAS मा तनम्नानुसार खचच तथा भुक्तानीको लेखा अध्यावतधक गने ।   
  

१) तलब वितरण :- 

 कर्मचारी अभिलेख प्रभिष्टी को  Option बाट स्थातय कमचचारीमा आफ्नो तववरण Entry गनुचहोस् । 

त्यसमा त्यस कायाचलयको तमल्दो वजेट उपतिषचक, खचच तिषचक, तियाकलाप छानी,  थप तथा कट्टीका 

तववरणहरु समेत Add गरी तववरण Entry गनुचहोस् ।  

 थपमा क.सं.कोष, महगंी भत्ता, योगदानमा आधारित विमा ि कट्टीमा क.सं.कोष, ना.ल.कोष, सामाविक 

सुिक्षा कि ि सािवधक वििन विमा समािेश गनुुहोला ।  

 तलब भििरण अभिलेख बाट तपाई सवहत अको दुईिना कमुचािी समािेश गिी ३ (वतन)  िना कमुचािीको 

२०७७ मंवसि महनाको तलबी विििण तयाि गनुुहोस् । 

 तलब विििण अवभलेख बाट गोश्वािा भौचि तयाि गनुुहोस् ।  

 गोश्वार िौचर Selection गरि भुक्तानी आदेश बनाउनुहोस् ।  

 भुक्तानी आदेश, गोश्वाि भौचि, तलबी विििणहरु क्रमश:  हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि गने गनुुहोस् ।  

 िुक्तानी आदेश वविकृत गिी भुक्तानीको लावग  भुक्तानी आदेशलाई TSA मा पठाउनुहोस् ।  
 

२)  गत आ.ि.को पेस्की जिम्मेिारी :- 

 गत आ.ि.को पेस्की भिम्रे्िारी भकताि को  बाट आफ्नै नाममा चालु वजेट उप तिषचकको मसलन्द 

तथा कायाचलय सामाति (२२३११) को कुनै एक तियाकलाप, श्रोतमा आवश्यकता अनुसारका तववरणहरु Entry 

गरी रकम  रु. ८,०००/-  को पेस्कीको तववरण Entry गनुचहोस्  ।  

 गत आ.ि.को पेवकी विम्मेिािी वकतािमा Entry गिकेो पेवकीको विििणलाई Selection गिी  गोश्वािा 

भौचि तयाि गनुुहोस् । 

 गोश्वाि भौचि,  पेवकी विििणहरु क्रमश: हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि गने गनुुहोस् । 

 गोश्वार िौचर  तस्वकृत गनुचहोस् ।  
 

३)  भकु्तानी ककताि  (बील भकु्तानी) :- 
 िुक्तानी भकताि को  बाट अन्य भकु्तानीमा चाल ुवजेट उप तिषचकको पानी तथा तवजलुी (२२१११) 

बाट तियाकलाप, श्रोत छानी एकाउन्टपेयी चेक द्वारा नेपाल तवद्दतु प्रतधकरणलाई लाई रु ७,०००/-  भकु्तानी गनच 

तववरण Entry गनुचहोस्  ।  

 भुक्तानी वकताि मा Entry गिकेो भुक्तानी विििणलाई Selection गरि गोश्वािा भौचि तयाि गनुुहोस् । 

 गोश्वार भौचर Selection गरर भुक्तानी आदेि बनाउनहुोस् । 

 भुक्तानी आदेश, गोश्वाि भौचि,  भुक्तानी विििणहरु क्रमश: हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि गने गनुुहोस् । 

 भुक्तानी आदेश तस्वकृत गरी भकु्तानीको लातग  भकु्तानी आदेिलाई TSA मा पठाउनहुोस् ।  
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४)   भकु्तानी ककताि  (चाल ुआ.ि.को पेस्की) :- 
 िुक्तानी भकताि को  बाट पेस्कीमा आफ्नै नाममा चाल ु वजेट उप तिषचकको संचार महसलु 

(२२११२) को कुनै एक तियाकलाप, श्रोतमा आवश्यकता अनसुारका तववरणहरु Entry गरी रकम रु.४,०००/-  

को पेस्कीको तववरण Entry गनुचहोस्  ।  

 भुक्तानी वकताि मा Entry गिकेो पेवकी विििणलाई Selection गरि गोश्वािा भौचि तयाि गनुुहोस् । 

 गोश्वार भौचर Selection गरर भुक्तानी आदेि बनाउनहुोस् । 

 भुक्तानी आदेश, गोश्वाि भौचि,  पेवकीको विििणहरु क्रमश: हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि गने  

गनुुहोस् । 

 भुक्तानी आदेश तस्वकृत गरी भकु्तानीको लातग  भकु्तानी आदेिलाई TSA मा पठाउनहुोस् ।  
 

५)   भकु्तानी ककताि  (बील भकु्तानी/कट्टी समेत) :- 

 िुक्तानी भकताि को  बाट अन्य भकु्तानीमा चाल ुवजेट उप तिषचकको मसलन्द तथा कायाचलय सामाति 

(२२३११) को कुनै एक तियाकलाप, श्रोत छानी बील रकम रु ११,३००।–(भ्याट सतहत) मध्येबाट १.५% 

अतिम आयकर वापत रकम रु  १५०।-  कट्टी गरी रु. ११,१५०।- नवदिचन इन्टरप्राइजेज (प्यान नं 

608037941), काठमाड ौँ-29,अनामनगर (NAVA DARSHAN ENTERPRISES/ Rastriya Banijay 

bank/ Saving A/C 1130100001111001)  लाई सोझै बैंकखातामा भुक्तानी गने गरी तववरण Entry  

गनुचहोस् ।  

 अविम आयकि िापत िकम रु १५०।-   िािवि वशषुक नं १११११ मा एकाउन्टपेयी चेक िनाउने गिी 

विििण Entry गनुुहोस् ।  

 भुक्तानी वकताि  मा Entry गिकेो भुक्तानी विििणलाई Selection गरि गोश्वािा भौचि तयाि गनुुहोस् । 

 गोश्वार भौचरहरु Selection गरर भुक्तानी आदेि बनाउनुहोस् । 

 भुक्तानी आदेश, गोश्वाि भौचि,  भुक्तानी विििणहरु क्रमश: हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि गने गनुुहोस् । 

 भुक्तानी आदेश तस्वकृत गरी भकु्तानीको लातग  भकु्तानी आदेिलाई TSA मा पठाउनहुोस् । 
 

६)  भकु्तानी ककताि (बहुश्रोत-पेस्की फर्छयौट) / (बील भकु्तानी) :- 
 िुक्तानी भकताि (बहुश्रोत-पेस्की फर्मयौट) को  बाट चाल ुवजेट उप तिषचकको पानी तथा तवजलुी 

(२२१११) बाट रकम रु ५००।- र तवतवध खचच (२२७११) बाट रकम रु ६००।-   गरी जम्मा रु ११००/- 

आवस्यक तियाकलाप, श्रोत छानी सोझै बैंकखातामा जम्मा हुने गरी आफैलाई सोधभनाच भकु्तानी गनच तववरण 

Entry गनुचहोस् ।  

 भुक्तानी वकताि (बहुश्रोत-पेवकी फरु्यौट) मा Entry गिकेो भुक्तानी विििणलाई Selection गरि गोश्वािा 

भौचि तयाि गनुुहोस् । 

 गोश्वार भौचर Selection गरर भुक्तानी आदेि बनाउनहुोस् । 

 भुक्तानी आदेश, गोश्वाि भौचि,  भुक्तानी विििणहरु क्रमश: हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि गने गनुुहोस् । 

 भुक्तानी आदेश तस्वकृत गरी भकु्तानीको लातग  भकु्तानी आदेिलाई TSA मा पठाउनहुोस् ।  
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७)  भकु्तानी ककताि (बहुश्रोत-पेस्की फर्छयौट) / (पेस्की फर्छयौट-१) :- 
 िुक्तानी भकताि (बहुश्रोत-पेस्की फर्मयौट) को  बाट चाल ु वजेट उप तिषचकको मसलन्द तथा 

कायाचलय सामाति (२२३११) मा आफ्नै नाममा रहेको गत आ.व.को पेस्की रकम रु ८०००।– फछचय ट गनच  

त्यतीनै बील रकम Entry गने गरी सोतह उपतिषचक तियाकलापमा तववरण Entry गनुचहोस् ।  

 भुक्तानी वकताि (बहुश्रोत-पेवकी फरु्यौट) मा Entry गिकेो पेवकी फरु्यौटको विििणलाई Selection 

गरि गोश्वािा भौचि तयाि गनुुहोस् । 

 गोश्वाि भौचि,  फरु्यौटको विििणहरु क्रमश: हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि गने गनुुहोस् । 

 गोश्वार भौचर तस्वकृत गनुचहोस् ।  

 

८)  भकु्तानी ककताि (बहुश्रोत-पेस्की फर्छयौट) / (पेस्की फर्छयौट-२) :- 

 िुक्तानी भकताि (बहुश्रोत-पेस्की फर्मयौट) को  बाट चाल ु वजेट उप तिषचकको संचार महसलु 

(२२११२) मा आफ्नै नाममा रहेको चाल ुआ.व.को पेस्की रकम रु ४,०००।– मध्येबाट २,०००।–फछचय ट गरी 

र अतिम आयकर वापत  रकम रु  १५०।-  राजस्व तिषचक नं १११११ मा एकाउन्टपेयी चेक वनाई खदु रकम 

रु. ९,१५०।– भुक्तानी गने गरी ११,३००।– को बील रकम Entry  गनुचहोस् ।  

 भुक्तानी वकताि (बहुश्रोत-पेवकी फरु्यौट) मा Entry गिकेो पेवकी फरु्यौटको विििणलाई Selection 

गिी गोश्वािा भौचि तयाि गनुुहोस् । 

 गोश्वार भौचर Selection गरर भुक्तानी आदेि बनाउनहुोस् । 

 भुक्तानी आदेश, गोश्वाि भौचि,  पेवकी फरु्यौटको विििणहरु क्रमश: हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि 

गने गनुुहोस् । 

 भुक्तानी आदेश तस्वकृत गरी भकु्तानीको लातग  भकु्तानी आदेिलाई TSA मा पठाउनहुोस् ।  

 

९) भकु्तानी ककताि (बहुश्रोत-पेस्की फर्छयौट) / (पेस्की फर्छयौट-३) :- 

 िुक्तानी भकताि (बहुश्रोत-पेस्की फर्मयौट) को  बाट चाल ु वजेट उप तिषचकको संचार महसलु 

(२२११२) मा आफ्नै नाममा चाल ुआ.व.को बाौँकी रहेको पेस्की रकम रु २०००।– कोलेतनकाको खातामा भ चर 

नं १२३४५ बाट बैंकमा रकम जम्मा गरी रकम रु २०००।- पेस्की फछच य ट गने गरी बील रकम Entry  गनुचहोस् ।  

 भुक्तानी वकताि (बहुश्रोत-पेवकी फरु्यौट) मा Entry गिकेो पेवकी फरु्यौटको विििणलाई Selection 

गिी गोश्वािा भौचि तयाि गनुुहोस् । 

 गोश्वार भौचर Selection गरर भुक्तानी आदेि बनाउनहुोस् । 

 भुक्तानी आदेश, गोश्वाि भौचि,  पेवकी फरु्यौटको विििणहरु क्रमश: हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि 

गने गनुुहोस् । 

 भुक्तानी आदेश तस्वकृत गरी भकु्तानीको लातग  भकु्तानी आदेिलाई TSA मा पठाउनहुोस् ।  
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१०)  समायोिन भौचर:- 

 नवदशशन इन्टरप्राइजेज (प्यान नं 608037941) लाई मसलन्द तथा कायाचलय सामाति (२२३११) बाट 

भकु्तानी गरकेो रु. ११,१५०।– बैंकखाता नतमलेको कारण Reject भएको रकम पनु: भकु्तानी गदाच  CGAS मा 

त्यतत रकमले खचच वढी हुन जाने भएकोले त्यसलाई समायोजन भ चरबाट खचच घटाई तहसाव तमलान गनुच  पने 

हुन्छ ।  

 त्यसको लावग गोश्वाि भौचिको  बाट  भुक्तानी आदेश निनाउने गिी डेविट के्रडीट गिी 

वक्रयालाप अनुसाि भौचि िनाउनुहोस् ।  

 डेववटमा कोलेवनका एकल खाता रकम र  के्रवडटमा ब.ख. खचश तिषचक तियाकलाप श्रोत श्रोतको प्रकार रकम 

गरी गोश्वारा भ चर उठाउने ।  

 गोश्वार भौचर तस्वकृत गनुचहोस् ।  

 

११)  भकु्तानी Reject को पनु: भकु्तानी  :- 
 नवदशशन इन्टरप्राइजेज (प्यान नं 608037941) लाई मसलन्द तथा कायाचलय सामाति (२२३११) बाट 

भकु्तानी गरेको रु.११,१५०।– बैंकखाता नतमलेको कारण Reject भएको रकमको हकमा बैंकखाता 

(1130100001011001) तमलाई पतहलेको रकम भुक्तातनको गोश्वार भ चर चेक गरी जुन तियाकलाप श्रोत बाट 

भकु्तानी गररएको छ सोही तियाकलाप श्रोत बाट रकम रु ११,१५०।– पनु: भकु्तानीको लातग तववरण Entry 

गनुचहोस् ।   

 भुक्तानी वकताव  मा Entry गरकेो भुक्तानी तववरणलाई Selection गरर गोश्वारा भ चर तयार गनुचहोस् । 

 गोश्वार भौचरहरु Selection गरर भुक्तानी आदेि बनाउनुहोस् । 

 भुक्तानी आदेश, गोश्वाि भौचि, भुक्तानी विििणहरु क्रमश: हटाउने, Edit गने तथा पुन तयाि गने गनुुहोस् । 

 भुक्तानी आदेश तस्वकृत गरी भकु्तानीको लातग  भकु्तानी आदेिलाई TSA मा पठाउनहुोस् । 

 

 

१२) समायोिन / ननकासा  :- 
 वनकासा भौचरहरुको वारमेा अध्ययन गने ।  

 

 

१३) धरौटी / कायछसंचालनकोष (विविध)  :- 

 धर टी / कायचसंचालनकोष (तवतवध)  Option हरुको वारमेा अध्ययन गने ।  

 

१४) खचछ प्रनतिद्दता :- 

 खचच प्रततवद्दता लगायत तथा अन्य Option हरुको वारमेा अध्ययन गने ।  

 

१५) प्रनतिेदन :- 
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तनम्नानसुारका प्रततवेदनहरु चेक गने ।  

 एकल खाताकोष (TSA) प्रततवेदन 

 बैंक नगदी तकताब (म.ले.प.फा.नं.-२०९) 

 खचचको फाौँटवारी (म.ले.प.फा.नं.-२१०) 

 फर्छ्यौट गनच  बाौँकी  पेस्कीको मास्केवारी (म.ले.प.फा.नं.-२११) 

 खचचको फाौँटवारी (वैदेतिक श्रोत/म.ले.प.फा.नं.-२१३) 

 बजेट/खचचको आतथचक तववरण (म.ले.प.फा.नं.-२१४) 

 तलव कट्टीको तववरण 

 भकु्तानी कट्टीको तववरण 
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305015206 कोष टे्रनिङ कार्ाालर् 06 
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RMIS  System मा DTCO को User बाट  Login गिे :- 

 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालयले गिे कायाहरु :- 
 

 राजस्व संकल गिे कायाालयहरुको व्यस्थापि गिे ।  

कोष टे्रनिङ कायाालय, गलु्मी (305015206 ) मा  राजस्व शिषाक शििाउिे । 

 कायाालयहरुको माग अिसुारका User हरु प्रदाि गिे ।  

Admin User र  Account User 

 राजस्व संकल गिे ियााँ कायाालयहरुको व्यस्थापि गिे ।  
 

RMIS  System मा बैंकको  को Normal User बाट  Login गिे :- 

   

 आ-आफ्िो कायाालयहरुको िाममा केहह बैंक भौिरहरु Entry गिे ।  

 

RMIS  System मा कार्ाालर्को Account User बाट  Login गिे :- 

305015206 कोष टे्रनिङ कार्ाालर् 06 
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कार्ाालर्को Account User ले गिे कायाहरु :- 

 गोश्वारा भौिर उठाउि े।  

 प्रनतवेदि िेक गिे । 

 िगद बाट आम्दािी गिे ।  

 िगद आम्दािी बैंक भौिर तयार गिे । 

 िगद आम्दािीको बैंक भौिर लाई बैंकमा लनग रकम जम्मा गिे । 

 बैंक भौिरवाट सेवा प्रदाि गिे । 

 

RMIS  System मा कार्ाालर्को Admin User बाट  Login गिे :- 

305015206 कोष टे्रनिङ कार्ाालर् 06 

 

कार्ाालर्को Account User ले गिे कायाहरु : 

 बैङ्क भौिर संसोधि गिे  ।  

 प्रनतवेदि िेक गिे । 
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 आ-आफ्िो User  तयार गिे ।  

 भौिर तयार गिे ।  
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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 प्रदशे 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 विस्ततृीकरण  प्रवतिेदन र 

तीनै तहका सरकारका कायिके्षर र विम्मेिारीलाइ आधार मानी सघं, प्रदशे 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 (संघ, प्रदशे 

र स्थानीय) को सवचित कोषको संिालनका लावग तयार गरीएको छ । यस आवथिक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्यामा समेवटएका 

आवथिक संकेतहरूको समग्र स्िरूप दहेायबमोविम रहेको छः- 

 
 

यो आवथिक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्यामा मलुतः दहेायका 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, 

ग) संघ, प्रदशे 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, 
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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, प्रदशे तथा स्थानीय सरकारका बिेट संकेतहरू समान रूपमा कायम गनि सवकने गरी सम्बवन्धत प्रदशे, 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 संिैधावनक 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 दहेायबमोविम 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 वमल्दनै, 

४. बााँडफााँड हुने रािस्िलाइि वित्तीय दावयत्िको रूपमा संकेत ३३३११ दवेख 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 ।  

 

  



253 
 

१.१ नपेाल सरकारको वजेट संकेत 
नेपाल सरकारको बजेट 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) नपेालसरकार 

कववरण कवद्यमान 
शरुू संकेत 

गनकार् 
संकेत 

कविाि संकेत* कार्ाक्रम 
संकेत 

कार्म हनुे बजेट 
उपशीर्ाक 

कैकिर्
त 

 
(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 
 

मजुस्लम आर्ोि २ ३४ ०० ००१ २३४००००१ 
 

अन्र्संवैधागनक आर्ोिहरू थप िए र्ही       
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कववरण कवद्यमान 
शरुू संकेत 

गनकार् 
संकेत 

कविाि संकेत* कार्ाक्रम 
संकेत 

कार्म हनुे बजेट 
उपशीर्ाक 

कैकिर्
त 

 
(१ अंक) (२अंक) (२ अंक) (३ अंक) (८अंक) 

 

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 
 

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       
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कववरण कवद्यमान 
शरुू संकेत 

गनकार् 
संकेत 

कविाि संकेत* कार्ाक्रम 
संकेत 

कार्म हनुे बजेट 
उपशीर्ाक 

कैकिर्
त 

 
(१ अंक) (२अंक) (२ अंक) (३ अंक) (८अंक) 

 

व्र्वस्था िररने हो तत ्तत ्गनकार्को संकेत प्रर्ोि 
िरी आवश्र्क संकेत थप िदै जान,े  

कवकवध (अथा बजेट, कमाचारी/ कवकवध तिा ) ६ ०१ ०० ००० ६०१००००० 
 

अथा मन्रालर् - कमाचारी सकुवधा तथा सेवा गनवतृ्त 
सकुवधा 

६ ०१ ०० ०१० ६०१०००१० 
 

गनवजृत्तिरण 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 ।  

      

 

(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 ७०१ 
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सबै प्रकारको रकम बजेट व्र्वस्था िनाका लागि 
३ अंकको ७०१ संकेत ददन े

मन्रालर्को लागि ०० संकेत ददन े 
 ०० 

    

प्रत्रे्क प्रदेश सरकारलाइा कार्ाक्रम संकेत ०१ 
बाट ददइ प्रदेश सरकारलाइ जान ेबजेट संकेत  
कार्म िने 

  ०१ 
   

प्रदेश संकेत १ अंकको १ देखी ७ सम्म ददने     १   

प्रदेश नं. १ का लागि  
   १ ७०१०००

११ 

 

प्रदेश नं. २ का लागि 
   २ ७०१०००

१२ 

 

प्रदेश नं. ३ का लागि 
   ३ ७०१०००

१३ 

 

प्रदेश नं. ४ का लागि 
   ४ ७०१०००

१४ 

 

प्रदेश नं. ५ का लागि 
   ५ ७०१०००

१५ 

 

प्रदेश नं. ६ का लागि 
   ६ ७०१०००

१६ 

 

प्रदेश नं. ७ का लागि 
   ७ ७०१०००

१७ 

 

 संघीर् सरकारबाट प्रदेश सरकार मातहतका सबै गनकार्मा जाने रकम प्रदेश सरकारको लागि तोककएको संकेतमा समावेश िरी 
उपलब्ध िराउन ुपनेछ । 

 प्रदेश सरकारले  कवगिन्न गनकार्हरूका लागि बजेट 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 
   

स्थानीर् सरकारको तह अनसुार महानिरपागलका, उपमहानिरपागलका, निरपागलका र िाउाँपागलकाका लागि ३ अंकको अलि अलि संकेत 
ददन ेर क्रमशः थप िदै जान े

महानिरपागलका   ०११ -०३० 
  ०३० 

  

उपमहानिरपागलका  ०३१ -०९९ 
  ०९९ 

  

निरपागलका  १०१-३०० 
  १०१ 

  

िाउाँपागलका  ३०१-८०० 
  ३०१ 
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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  बजेट 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 जान े। 

 संघीर् र प्रदेश सरकारबाट प्रत्रे्क स्थानीर् सरकारमा जाने रकम सम्बजन्धत स्थानीर् सरकारका लागि तोककएको संकेतमा 
समावेश िरी उपलब्ध िराउनपुने छ । 

 

१.२ नपेाल सरकारका खचा इकाइाहरूको कार्ाालर् संकेत 

नेपाल सरकारको 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 जान े। 

 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 नददन े। 

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 जान े। 

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 
संकेत (१० 

अंक) 

(१ 
अंक) 

(२अंक) (२ अंक) (२ अंक) (२ अंक) 
(१ 
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  ०५ 
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मन्रालर्/गनकार्मा पदाछ सोलाइा 
जनाउन नपेाल सरकारले ददएको दइुा 
अंकको मन्रालर् संकेत ददन े

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 नपेाल 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 
     

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 ८०१ ०१ ०४ ०१ १ ८०१०१०४०११ 
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जजल्लाको खााँदबारी निरपागलकाको 
कार्ाालर् संकेत)  

 

 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 । 
कुनै जजल्लामा नर्ााँ स्थानीर् तह थप िएमा क्रमशः सम्बजन्धत तहको क्रममा थप िदै जान ुपनेछ । 

१.५ खचाको प्रकृगत जनाउन ेसंकेत 

 खचाको उपर्ोगिताको प्रकार अनसुार खचाको विीकरणका लागि बजेट 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 जनाउन े। 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  

कववरण 

पकहलो 
तह संकेत 

)१ ककं(  

दोस्रो तह 
संकेत )१ ककं(  

तेस्रो तह 
)२ ककं(  

चौथो तह 
गनकार् क्रम 

)३ ककं(  

कार्म हनु े
संकेत )७ ककं(  

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 



260 
 

 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 )१ अंक ( र क्रम )२  अंक   (समेतको ५ अंकको संकेत 
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 

   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 
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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) 

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 

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 
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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) 

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 

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 
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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) 

ईटाली 
   

001 2215001 

जापान 

  

16 

  जापान 

   

001 2216001 

जापान - जाईका 
   

002 2216002 

जापान - जे 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 

कोररर्ा - एज्जम बैंक 

   

003 2217003 

कुवेत कोर् 

  

18 

  कुवेत कोर् 

   

001 2218001 

ल्जम्बिा 
  

19 

  ल्जम्बिा 
   

001 2219001 

नदेरल्र्ाण्ड 

  

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 
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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) 

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 

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 इन्िेस्टमेन्ट बैंक 

   

004 2229004 

अन्र् 

 

3 

   जेिट्याम 

  

01 

  जेिम्र्ाट 

   

001 2301001 

पनुगनमााणसंर्कु्त कोर् 

   

002 2301002 

जेिम्र्ाट -सेव द जचल्रेन 

   

003 2301003 

प्लान ईन्टरनशेनल 

  

02 

  प्लान ईन्टरनेशनल 

   

001 2302001 

केर्र नपेाल 

  

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 
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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) 

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 

ईन्टरनशेनल िाउन्डेशन िोर ईले्शनगसस्टम 

  

11 

  
 ईन्टरनेशनल िाउन्डेशन िोर 

ईले्शनगसस्टम 

   

001 2311001 

ईन्टरनशेनल इन्स्टीटू्यट िो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 इन्टरनशेनल इन नपेाल 

  

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- 
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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 

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 
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७०३३ न्र्ार्ालर् 

७०३४  कारािार 

७०३५ सावाजगनक शाजन्त सरुक्षा 
७०३६ सावाजगनक शाजन्त सरुक्षा - अन्र्र वगिाकृत निएको 

७०४  आगथाक मागमला 
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, संस्कृगत र धमा - अन्र्र वगिाकृत निएको 
७०९  जशक्षा 

७०९१  पूवाप्राथगमक र प्राथगमक जशक्षा 
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७०९२ माध्र्गमक जशक्षा 
७०९४  स्नातकतहको जशक्षा 
७०९५  तहमावगिाकृत नहनुे जशक्षा (अनौपचाररक जशक्षा) 
७०९६ जशक्षाको लागि सहार्क सेवाहरु 

७०९७  जशक्षाअनसुन्धान कवकास 

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 

जजल्ला प्रदेश संकेत जजल्ला संकेत 

गसन्धलुी ०३ २५ 

काभ्रपेलान्चोक ०३ २६ 

गसन्धपुाल्चोक ०३ २७ 

रसवुा ०३ २८ 

नवुाकोट ०३ २९ 

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 
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जजल्ला प्रदेश संकेत जजल्ला संकेत 

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 

रुकुम ०६ ५९ 

सल्र्ान ०६ ६० 

डोल्पा ०६ ६१ 

जमु्ला ०६ ६२ 

मिु ु ०६ ६३ 

जजल्ला प्रदेश संकेत जजल्ला संकेत 

हमु्ला ०६ ६४ 

कागलकोट ०६ ६५ 

जाजरकोट ०६ ६६ 

दैलेख ०६ ६७ 

सखेुत ०६ ६८ 

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 हनु ेकर, अनदुान तथा अन्र् प्रािी र्स खण्डमा रहेका छन।् 

राजस्व 
संकेत 

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

१०००
० 

राजस्व तथा अनदुान १०००
० 

सजित कोर्मा जम्मा हनु े िरी प्राि राजस्व तथा 
अनदुानको सबै रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

११००
० 

कर ११०
०० 

िमा एवं व्र्जक्तको आर्मा लाग्न ेकर र्समा पदाछ ।र्ो 
आधार शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१११०
० 

आर्, मनुािा तथा 
पूाँजीित लािमा लाग्न े
कर 

१११०
० 

आर्, मनुािा तथा पुाँजीित लाि कर वापतको रकम र्समा 
पदाछ ।र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √  

११११
० 

एकलौटी िमा तथा 
व्र्जक्तित आर्मा लाग्न े
कर 

११११
० 

एकलौटी िमा एवं व्र्जक्तित आर्मा लाग्न े 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 कुनै प्राकृगतक व्र्जक्तले रोजिारीबाट प्राि िरेको तलव, ज्र्ाला, 
मजदरुी, पाररश्रगमक, ित्ता एवं सकुवधा, अवकाश िकु्तानी, रोजिारीका 
सम्बन्धमा िररएका अन्र् िकु्तानी, अध्र्र्न, अध्र्ापन आदद कवगिन्न 
स्रोतबाट हनुे 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 लाग्न े
कर 

१११२
० 

व्र्वसाकर्क गनकार् तथा संस्थानको आर्मा लाग्न ेकर र्समा 
पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√   

१११२१ गनकार्को मनुािामा लाग्ने 
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 लाग्ने 
कर - पजब्लक गलगमटेड 
कम्पनी 

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 । 

√   

१११२३ गनकार्को मनुािामा लाग्ने 
कर – प्राइिेट गलगमटेड 
कम्पनी 

१११२३ कम्पनी ऐन अन्तिात दताा िएका प्राइिेट गलगमटेड कम्पनी तथा 
आर्कर ऐन बमोजजमतोककएको कम्पनीको आर्मा लाग्ने कर 
र्समा पदाछ । 

√   

१११२४ गनकार्को मनुािामा लाग्ने १११२४ मागथ उजल्लजखत उपशीर्ाक १११२१ देजख १११२३ गिर परेका √   
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राजस्व 
संकेत 

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

कर – अन्र् संस्था बाहेक अन्र् संस्थाहरुः- साझेदारी िमा, सहकारी संस्था, ट्रष्ट, र्गुनट 
ट्रष्ट, संघ/संस्था, कवदेशी कम्पनी एवं अन्र् गनकार्को आर्मा लाग्न े
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 लाग्न ेकर 

१११३
० 

मागथ उल्लेजखत शीर्ाक १११११ देजख १११२५ गिर परेका 
बाहेक अन्र् आर्मा लाग्न ेकर र्समापदाछ । र्ो शीर्ाकमा 
रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

√   

१११३१ सम्पजत्त, बहाल तथा पट्टा 
वापतको आर्मा लाग्न े
कर 

१११३१ सवारी साधन तथा अन्र् अचल सम्पजत्त बहाल वा पट्टा वा 
दीघाकालीन करारमाददए वापतको आर्मा लाग्ने कर र्समा पदाछ । 

√  √ 

१११३२ ब्र्ाजमा लाग्ने कर १११३२ बैंक, कवत्त कम्पनी वा अन्र् गनकार् वा व्र्जक्तबाट िकु्तानी िररन ेवा 
प्राि हनु ेब्र्ाजमा लाग्न े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 लाग्ने कर र्समा पदाछ। 

√   

१११३९ अन्र् आर्मा लाग्ने कर १११३९ मागथ उल्लेजखत शीर्ाक नं. हरूमा नपरेका अन्र् आर्मा लाग्ने कर 
र्समा पदाछ। 

√   

११२०
० 

पाररश्रगमकमा आधाररत 
कर 

११२०
० 

पाररश्रगमकमा आधाररत िएर लिाइान ेकरहरू र्समा पदछान। 
र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िनागमल्दैन । 

√   

११२१
० 

पाररश्रगमकमा आधाररत 
सामाजजक सरुक्षा कर 

११२१
० 

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 आदद कवगिन्न 
स्रोतबाट हनुे समग्र आर्मा एकमषु्ट रूपमा तोककएबमोजजम गलईने 
सामाजजक सरुक्षा कर र्समा पदाछ। 

√   

११३०
० 

सम्पजत्त कर ११३०
० 

सबै प्रकारको सम्पजत्तमा लाग्न े कर र्समा पदाछ ।र्ो मूल 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√  √ 

११३१
० 

अचल सम्पजत्तमा लाग्न े
कर 

११३१
० 

सबै प्रकारको अचल सम्पजत्तमा लाग्न े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 लाग्ने 
बाकर्ाक कर 

११३१२ संस्थाित स्वागमत्वमा रहेको सम्पजत्तमा वाकर्ाक रूपमा लाग्ने कर 
र्समा पदाछ । 

√   
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राजस्व 
संकेत 

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर ११३१३ कुनै 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 

 कुनै व्र्जक्त वा संस्थाको शेर्र, बौकिक सम्पजत्त, िडुकवल, पेटेन्ट, 
राइट, कपी राइट लिार्तका सम्पूणा अिौगतक सम्पजत्तहरू बजार 
मूल्र्मा मूल्र्ाङ्कन िरी कूल मूल्र्ाङ्कनमा वाकर्ाक रूपमा लिाइने कर 
र्समा पदाछन ्।   

√   

११३२
० 

खदु सम्पजत्तमा लाग्न े
कर 

११३२
० 

र्समा सरकारी स्वामीत्वका संरचनाहरू िाडामा लिाउाँदा 
गलइन ेकर (शलु्क) समावेश हनु्छ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा 
िना गमल्दैन । 

  √ 

११३२१ घरवहाल कर ११३२
१ 

स्थानीर् तहको क्षेरगिर रहेका स्थार्ी संरचनाहरू(जस्तै घर, िोदाम, 

कम्प्लेस आदद) िाडामा लिाउदा प्राि आर्मा लाग्ने कर र्समा 
पदाछ । 

  √ 

११३२२ वहालकवटौरी कर ११३२
२ 

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 लाग्न ेकर 

११३५
० 

कवत्तीर् र पुाँजीित कारोबारमा लाग्न े कर र्समा पदाछ ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√   

११३५१ कवत्तीर् तथा पूाँजीित 
कारोवारमा लाग्न ेकर 

११३५१ कवत्तीर् पुाँजीित कारोबारमा काननु बमोजजम लाग्न े कर र्समा 
पदाछ । 

√   

११४०
० 

वस्त ुतथा सेवामा 
आधाररत कर 

११४०
० 

वस्त ु तथा सेवाको उत्पादन, आर्ात, गबक्री, कवतरण तथा 
हस्तान्तरण एवं अन्र् कारोवारमालाग्न ेकर र्समा पदाछ । र्ो 
मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११४१
० 

मूल्र् अगिवकृि कर 
(मू.अ .क.) 

११४१
० 

मूल्र् अगिवकृि कर र्समा पदाछ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा 
िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११४११ बााँडिााँडिइा प्राि हनु े
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 ११४२
० 

कवगिन्न प्रकारका मालवस्त ु उत्पादन िदाा लाग्न े अन्तःशलु्क 
र्समा पदाछ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११४२१ बााँडिााँडिइा प्राि हनु े
अन्त:शलु्क 

११४२
१ 

राकष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तथा कवत्त आर्ोिबाट बााँडिााँड िइा प्राि 
िएको अन्त:शलु्कको रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

११४२२ अन्त:शलु्क आर्ात ११४२ नेपालगिर पैिारी हनु े सामानमा िन्सार कवन्दमैु तोककए बमोजजम √   
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राजस्व 
संकेत 

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२ 
 

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 लाग्न ेकर ११४४
० 

तोककएका कवशेर् सेवामा लाग्न े कर वापत ्को रकम र्समा 
पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√   

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 लाग्ने 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 
लाग्न ेकर 

११४५
० 

पूवााधार सेवाको उपर्ोि तथा सवारीसाधनमा लाग्न ेकर तथा 
तोककएका मालसामान उपर्ोि तथा उपर्ोिको अनमुगतमा 
लाग्न े 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 हनु े पटे्रोल तथा गडजेलमा सडक ममात 
तथा सधुार दस्तरु वापत िन्सार कवन्दमुा लिाइने दस्तरु र्समा 

√   
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राजस्व 
संकेत 

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 
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ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

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 लिाइने 
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 लाग्न े
अन्र् कर 

 पेट्रोल ग्र्ास तथा अन्र् खगनज उत्खनन िररसकेपगछ 
पररमाणको आधारमा  लाग्न ेकर र्समा समावेश हनु्छ। 

√   

११४६१ वस्त ुतथा सेवामा लाग्न े
अन्र् कर 

 पेट्रोल ग्र्ास तथा अन्र् खगनज उत्खनन िररसकेपगछ पररमाणको 
आधारमा  लाग्न ेकर र्समा समावेश हनु्छ। 

√   

११४७
० 

मनोरञ्जन तथा कवज्ञापन 
कर 

११४७
० 
 

मनोरन्जनसाँि सम्बजन्धत व्र्ावसार्मा लाग्न े 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 

११४७
२ 

प्रदेश सरकार र स्थानीर् तह बीच बााँडिााँड िई सम्बजन्धत सजित 
कोर्मा दाजखला हनु े कवज्ञापन करको रकम र्समा समावेश 
िररन्छ। 

 √ √ 

११४७९ अन्र्मनोरञ्जन कर ११४७३ 
 

बााँडिााँड नहनु ेमनोरञ्जन कर र्समा समावेश िररन्छ। 
 √ √ 

११५०
० 

वैदेजशक व्र्ापारमा 
आधाररत कर 

११५०
० 

वैदेजशक व्र्ापारमा आधाररत कर वापत ्को रकम र्समा 
पदाछ ।र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िनागमल्दैन । 

√   

११५१
० 

आर्ातमा लाग्न ेिंसार 
महसलु 

११५१
० 

आर्ातमा लाग्न े ि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 िररने 
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 

११५१
४ 
 

मागथ उल्लेजखत बाहेकका आर्ातमा लाग्ने िन्सार सम्बन्धी अन्र् 
शलु्क वा महशलुको रकम र्समापदाछ । 

√   

११५२० िंसार महसलु गनर्ाात ११५२० गनर्ाात िररन े मालवस्तमुा लाग्न े िन्सार महसलु वापत ्को रकम 
र्समा पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√   

११५२१ िंसार महसलु गनर्ाात ११५२१ नेपालबाट कवदेशमा गनकासी हनुे मालवस्तमुा लाग्ने िन्सार महसलु, 

छुट आम्दानी र सदरस्र्ाहाको रकम र्समा पदाछ । 

√   
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संघ प्रदेश स्थानीर् 

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 लाग्न े अन्र् िन्सार सम्बन्धी 
शलु्क वा महशलुको रकमर्समा पदाछ । 

√   

११५३० एकागधकार  प्राि सस्थाको 
आर्ात गनर्ाातको नािा 

 एकागधकार प्राि संस्थाले आर्ात गनर्ाात िदाा िएको नािा प्रािर्स 
अन्तिात पदाछ । 

 

√   

११५३१ एकागधकार  प्राि सस्थाको 
आर्ात गनर्ाातको नािा 

 एकागधकार प्राि संस्थाले आर्ात गनर्ाात िदाा िएको नािा र्स 
अन्तिात पदाछ। 

 

√   

११५६
० 

वैदेजशक व्र्ापारमा 
आधाररत अन्र् कर 

११५६
० 

मागथ उल्लेजखत 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 
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 ११६०
० 

मागथ उल्लेजखत करका आधारहरू बाहेक अन्र् आधारहरू 
अनसुार लिाइन ेकर राजस्व र्समा पदाछ ।र्ो मूल शीर्ाकमा 
रकम जम्मा िनागमल्दैन । 

√ √ √ 

११६१
० 

व्र्वसार्ले िकु्तानी िने  ११६१
० 

मागथ उजल्लजखत करका आधारहरू बाहेक अन्र् आधारहरूमा 
व्र्वसार्मा लिाइन ेकरराजस्व र्समा पदाछ । र्ो शीर्ाकमा 
रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११६११ व्र्वसार्ले िकु्तानी िने   मागथ उल्लेजखत करका आधारहरू बाहेक अन्र् आधारहरूमा 
व्र्वसार्मा लिाइने करराजस्व र्समा पदाछ ।   

√ √ √ 

११६२
० 

व्र्वसार् बाहेक अन्र्ले 
िकु्तानी िने  

 मागथ उल्लेजखत करका आधारहरू बाहेक अन्र् आधारहरूमा 
व्र्वसार्ी बाहेकलाई लिाइन ेकर राजस्व र्समा पदाछ ।  र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११६२१ व्र्वसार् बाहेक अन्र्ले 
िकु्तानी िने  

 मागथ उल्लेजखत करका आधारहरू बाहेक अन्र् आधारहरूमा 
व्र्वसार्ी बाहेकलाई लिाइने करराजस्व र्समा पदाछ ।   

√ √ √ 

११६३
० 

कृकर् तथा पशजुन्र् 
कारोवारमा लाग्न ेकर 

११६३
० 

कृकर् तथा पशजुन्र् वस्तकुो कारोवारमा लाग्न े 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 । 

  √ 
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११६३२ अखेटोपहारमा लाग्न ेकर ११६३२ काननुले गनर्ेध िरेका बाहेक मतृ वा माररएका जीव जन्तकुो हाड, 

गसंि, प्वााँख, छाला आददकोकारोवारमा लाग्ने कर र्समा पदाछ । 

  √ 

११६९
० 

अन्र्कर ११६९
० 

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 १३००
० 

वैदेजशक सरकारबाट प्राि अनदुान र्समा पदाछ । र्ो आधार 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३१०
० 

दिपक्षीर् वैदेजशक 
अनदुान 

१३१०
० 

कवदेशी सरकारबाट प्राि दिपक्षीर् अनदुान र्समा पदाछ ।र्ो 
मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िनागमल्दैन । 

√ √ √ 

१३११
० 

दिपक्षीर् वैदेजशक चाल ु
अनदुान 

१३११
० 

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 

१३१२
० 

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 

१३२०
० 

अन्तरााकष्ट्रर् संघ संस्थाहरूबाट प्राि बहपुक्षीर् अनदुान र्समा 
पदाछ । र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िनागमल्दैन । 

√ √ √ 

१३२१
० 

वहपुक्षीर् वैदेजशक चाल ु
अनदुान 

१३२१
० 

अन्तर -सरकारी अन्तराकष्ट्रर् संस्थाबाट प्राि अनदुान र्समा 
समावेश िररनछे । 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 

१३२२
० 

वहपुक्षीर् अन्तराकष्ट्रर् संस्थाबाट प्राि अनदुान र्समा समावेश 
िररनछे । 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 अन्र् वैदेजशक पूाँजीित  अन्र् वैदेजशक पूाँजीित अनदुान र्समा पदछा । र्ो शीर्ाकमा √ √ √ 
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० अनदुान रकम जम्मा िना गमल्दैन । 
१३२४१ अन्र् वैदेजशक पूाँजीित 

अनदुान 
 वैदेजशक सरकार¸बहपुक्षीर् संस्थाहरु र िैरसरकारी संस्था बाहेक 

अन्र्वैदेजशक पुाँजीित अनदुान र्समा पदछा । 
√ √ √ 

१३३०
० 

अन्तरसरकारी कवत्तीर् 
हस्तान्तरण 

१३३०
० 

कवगिन्न तहका सरकारहरूबाट प्राि हनु े अनदुान र्समा 
समावेश िररनछे ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

 √ √ 

१३३१० अन्तरसरकारी अनदुान १३३१० सरकारका अन्र् तहबाट आन्तररक रूपमा प्राि हनु े 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 कुनै अन्र् 
प्रकारको अनदुान प्राि िएमात्र्स्तो रकमर्समा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

१३३१९ अन्र् अनदुान पुंजीित  सरकारका अन्र् तहबाट मागथ उल्लेजखत बाहेकका कुनै 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 १४००
० 

मागथ उल्लेख िए बाहेकका अन्र् प्रकारका स्रोतबाट प्राि 
राजस्व र्समा पदाछ । र्ो आधार शीर्ाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४१० सम्पजत्तबाट प्राि आर् १४१० सरकारी स्वागमत्वमा रहेको सम्पजत्तबाट शृ्रजजत आर् र्समा √ √ √ 
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० ० पदाछ ।र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िनागमल्दैन । 

१४११
० 

ब्र्ाज १४११
० 

ऋण लिानीको ब्र्ाज वापत ्को आर् र्समा पदाछ ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

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 १४१२
० 

शेर्र लिानीबाट प्राि लािाशं 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 १४१५
० 

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। 

√ √ √ 

१४१५५ 
बााँडिााँड िई प्राि 
जलस्रोत सम्बन्धी रोर्ल्टी 

 बााँडिााँड िई प्राि जलस्रोत सम्बन्धी रोर्ल्टी र्समा पदाछ । √ √ √ 
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राजस्व 
संकेत 

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

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 

१४२०
० 

वस्त ु तथा सेवाको गबक्रीबाट प्राि रकम र्समा पदाछ ।र्ो 
मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िनागमल्दैन । 

√ √ √ 

१४२१
० 

वस्त ुतथा सेवा 
कवकक्रबाट प्राि रकम 

१४२१
० 

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 हनु े 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 । 

√ √ √ 

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 । √   



262 
 

राजस्व 
संकेत 

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

१४२१५ टेगलिोन स्वागमत्वको 
शलु्क 

१४२१५ टेगलिोन स्वागमत्व वापत ्को रकम र्समा पदाछ । √   

१४२१६ गनजीधारा वापतको शलु्क १४२१६ गनजीधारा राखे वापत लाग्न े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 

१४२१
९ 
 

१४२११देजख १४२१८ सम्मका शीर्ाकमा नपरेका सरकारले 
उपलब्ध िराउन े सरसिाइ तथा ढल गनकासको सकुवधा, 
पर्ाटकीर्क्षेर, र बनिोज स्थल, पाका ,  भ्रू्टावरजस्ता क्षेरको उपर्ोि 
तथा सो मा लाग्ने प्रवेशशलु्क जस्ता क्षेरमा लिाइने शलु्क तथा 
दस्तरुको रकमका साथै सम्बजन्धत सरकारले आफ्नो 
क्षेरगिरकास्थानीर् प्राकृगतकस्रोतको कवकक्र िदााप्राि रकम समेत 
र्समा पदाछ । 

 √ √ 

१४२२
० 

प्रशासगनक सेवा शलु्क १४२२
० 

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 गलने परीक्षा 
दस्तरु, अन्तवााताा दस्तरु, दरखास्त दस्तरु र पाठ्यक्रम गबक्रीबाट प्राि 
रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

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 √   
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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 १४२४
० 

र्समा कवगिन्न सेवा प्रदान िरे वापत गलइन ेदस्तरु पदाछ । र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

  √ 

१४२४१ पाकका ङ्ग शलु्क १४२४
१ 

स्थानीर् तहिारा स्थानीर् रूपमा उिाइने पाकका ङ्ग शलु्क र्समा 
पदाछ । 

  √ 

१४२४२ न्सापास दस्तरु १४२४२ स्थानीर्तहिारा न्सापास बापत उिाएको दस्तरु र्समा पदाछ । 
  √ 

१४२४३ गसिाररश दस्तरु १४२४
३ 

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 १४२४
५ 

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 

१४२५
० 

कुनै काम िनाका लागि इजाजत ददन ेप्रर्ोजनको ददन ेप्रर्ोजन 
बापत गलइन े दस्तरुहरु र्समा पदाछ।र्समा रकमजम्मा िना 
गमल्दैन। 

√ √ √ 

१४२५१ कम्पनीरजजषे्ट्रशन दस्तरु १४२५१ कम्पनीऐन अन्तिात रजजषे्ट्रशन हनुे 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 एजेन्सीको रजजषे्ट्रशन तथा नवीकरण दस्तरु र्समा 
पदाछ । 

√   

१४२५३ व्र्ावसार् रजजषे्ट्रशन दस्तरु  कम्पनी तथा एजेन्सी रजजषे्ट्रसन बाहेक अन्र् साना तथा मझौला 
ब्र्वसार् रजजषे्ट्रसन तथा त्र्सको नवीकरण िरेबापतको दस्तूर 
र्समा पदाछ । 

 √  

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 अन्र् प्रशासगनकसेवा  शीर्ाक नं १४२२० र १४२५० मा नपरेका थप √ √ √ 
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० शलु्क 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 पैदावार 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 लाग्ने 
शलु्क तथा दस्तरु बाहेक अन्र् आम्दानी र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४३०
० 

दण्ड, जररवाना र जित १४३०
० 

कवलम्बदस्तरु, जररवाना र जित र्समा पदाछ ।र्ो मूल 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िनागमल्दैन । 

√ √ √ 

१४३१
० 

दण्ड,जररवाना र जित १४३१
० 

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 वा राजश्व 
असलुी बापत सदरस्र्ाहा िररएको रकम सम्वजन्धत  जशर्ाकमानै 
जम्मा िनुापदाछ। 

√ √ √ 

१४४०
० 

अनदुान बाहेकको 
हस्तान्तरण 

१४४०
० 

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 १४४१
० 

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 १४४२
० 

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 

√ √ √ 
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स्वरूप प्राि घर वा जग्िा तथा अदृश्र् सम्पजत्तहरू, जस्तैः 
एकागधकार पर वा प्रगतगलपी अगधकारको रकम र्समा 
पदाछ ।र्ददकुनै हस्तान्तरण चाल ुवा पुाँजीित के हो िने्न कुरा स्पष्ट 
निएमा त्र्स्तोहस्तान्तरणलाई चाल ुप्रकृगतमा विीकरण िनुा पदाछ । 

१४५०
० 

कवकवधराजस्व १४५०
० 

कवकवध राजस्व र्समा पदाछ । र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा 
िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४५१
० 

चालदुावी तथा अन्र् 
शलु्कहरू 

१४५१
० 

र्समा आकजस्मक रूपमा सरकारलाइा प्राि हनु ेदाबीहरू तथा 
बीमाको कप्रगमर्म वापतप्राि हनु े 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 हनु े
रकम समावेश िनुापदाछ । 

√ √ √ 

१४५२
० 

अन्र् राजस्व १४५२
० 

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 

पूाँजीित राजस्व १४५३
० 

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 । 

√ √ √ 

१४६१
० 

व्र्वसार् कर  व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूाँजजित लिानी र आगथाक 
कारोवारको आधारमा स्थानीर् तहले दताा नवीकरण र खारेजी 
िदाा लिाउन े 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 लिाउन े
व्र्वसार्ीक कर र्समा पदाछ।  

  √ 

 
१५००
० 

कवकवध प्रागि  प्रत्र्क्ष रुपमा कर तथा िैर कर रुपमा प्राि नहनु े तर 
सजितकोर्मा जम्मा हनु े  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 नहनु े तर 
सजितकोर्मा जम्मा हनु े  बेरूजू असलुी तथा ित आगथाक 
वर्ाको गनकासा कितााको रकम र्समा समावेश िररन्छ। 
र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

१५११ कवकवध प्रागि  प्रत्र्क्ष रुपमा कर तथा िैर कर रुपमा प्राि नहनु े तर √ √ √ 
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राजस्व 
संकेत 

राजस्व आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

० सजितकोर्मा जम्मा हनु े बेरूजू असलुी तथा ित आगथाक 
वर्ाको गनकासा कितााको रकम र्समा समावेश िररन्छ। 
र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

१५११
१ 

बेरूजू १५१
११ 

लेखा परीक्षणबाट कार्म िएको बेरूजू (राजश्व बाहेकको) रकम 
असलु हुाँदा प्राि रकम र्समा पदाछ। तर राजश्व बापतको बेरूजू 
सम्बजन्धत राजश्व जशर्ाकमा नै 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 । 

√ √ √ 

 

 

 

 
 

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 20000 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 िन े र्समा समावेशनिरी सम्बजन्धत खचा शीर्ाककै 
कार्ाक्रममा समावेश िनुापदाछ । र्ो आधार शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२११०० पाररश्रगमक / सकुवधा २११०० र्समा पदागधकारी तथा कमाचारीहरूलाई प्रदान िररन े सबै 
ककगसमका पाररश्रगमक सम्बन्धीखचाहरू पदाछन ्।  र्समा निद 
वा जजन्सी दवैु प्रकारका िकु्तानीहरू समावेश िररन्छ ।र्ो मूल 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२१११० निदमाददइन े
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 ग्रडेवकृि,  

(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 वापतक्ो 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 ददइन े
पाररश्रगमक सकुवधा 

२११२० र्समा कमाचारीहरूले जजन्सीमा प्राि िने वा जजन्सी मालसामान प्राि 
िनाका लागिप्रर्ोजन खलुाइा ददइन ेसकुवधाको रकम समावेश िररन्छ । 
र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२११२१ पोशाक २११२१ र्समा कमाचारीहरूलाई प्रदान िररने सबै ककगसमका पोशाक (बटु, 

जतु्ता,टोपी आदद समेत) र सो को गसलाई खचा तथा गनर्मानसुार पाउने 
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 ददइने 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 िररन े 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 ित्तापाउन ेिएमा त्र्स्तो बैिक ित्ता समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२११३५ कमाचारी प्रोत्साहन तथा २११३५ र्समा प्रचगलत ऐन, गनर्म तथा गनणार् अनसुार कमाचारीहरूलाइा ददइन े √ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

परुस्कार प्रोत्साहन ित्तातथा परुस्कारसम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ । 

२११३६ वैदेजशक ित्ता २११३६ र्समा नेपाल सरकारका कवदेशी मलुकुहरूमा कार्ारत कमाचारीहरूलाइा 
ददइने 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 ददइने ि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 । 

√ √ √ 

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 गनवतृिरण तथा 
उपदान कोर् खचा 

२१२१२ र्समा कमाचारीको लागि र्ोिदानमा आधाररत गनवतृ्तिरण 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 । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

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 गनवतृिरण तथा 
उपदान कोर् खचा 

२१२२२ र्समा प्रचगलत काननु अनसुार पदागधकारीहरूलाइा र्ोिदानमा आधाररत 
गनवतृ्तिरण 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 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 लाग्न े 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 हनु े पानी, धारा, गबजलुी र सिार 
सेवाको महसलु तथात्र्ससम्बन्धी सकुवधाको खचा समावेश 
िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२१११ पानी तथा गबजलुी २२१११ र्समा कार्ाालर्मा उपर्ोि हनु े 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, इन्टरनटे, 

वेवसाइट होजस्टंि 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 िररने 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 हनु े सवारीसाधन, मेगसनरी औजारको लागि 
आवश्र्क पने चाल ु खचाहरू समावेश िररन्छ ।  र्ो मूल 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२२१० सवारी साधनको २२२१० र्स अन्तिात सरकारी कामको गसलगसलामा प्रर्ोि िररन ेसवारी √ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

संचालन तथा सम्िार 
खचा 

साधनको लागि आवश्र्क इन्धन, लकुिकेन्ट्स, आदद तथा त्र्स्ता 
सवारी साधनको गनर्गमत रूपमा ममात सम्िार िदाालाग्न े खचा 
समावेश िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

२२२११ इन्धन (पदागधकारी) २२२११ र्समा पदागधकारीका लागि प्रर्ोि हनुे सवारी साधनको गनगमत्त चाकहन े
इन्धन, लकुिकेन्टसआददको खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२२१२ इन्धन (कार्ाालर् 
प्रर्ोजन) 

२२२१२ र्समा कार्ाालर् प्रर्ोजनका लागि प्रर्ोि हनु े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 । 

√ √ √ 

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 चाकहन े व्र्ाट्रीलिार्तका सामानहरू र ज्र्ाला 
खचाहरू समेत र्समा समावेश िनुा पदाछ । तर सवारीसाधनको आर् ु
वदृि हनु ेिरी िेररएको पाटापूजााको खचा पुाँजीित खचाकोसम्बजन्धत खचा 
शीर्ाकमा नै समावेश िनुापदाछ । 

√ √ √ 

२२२१४ गबमा तथा नवीकरण खचा २२२१४ र्समा गनमााण िइसकेका सावाजगनक सम्पजत्त, जस्तैः सडक, पलु, नहर, 

कवद्यतु िहृ, िवनतथा मेशीनरी उपकरण आददको बीमा खचा, सवारी 
साधनको बीमा तथा तेश्रो पक्षकोदाकर्त्व बीमा िदाा लािकेो 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 

२२२२० र्समा कार्ाालर्मा रहेका मेजशनरी औजारको संचालनका लागि 
लाग्न े 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 लाग्ने 
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 

२२२९१ र्समा जस्थर सम्पजत्त बाहेकका अन्र् सम्पजत्तहरूको संचालन तथा 
सम्िार सम्बन्धी चालपु्रकृगतका खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 



271 
 

खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

खचा 

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 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 
चाकहने 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 हनु े 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 हनु े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 िने 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 िररन े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 िररन े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 चलाउन,े टेगलिोन, फ्र्ा्स, कम्प्रू्टर, िोटोकपी 
मेशीन जस्ता सामानहरूको सिालन र सम्िारआदद कार्ाको लागि 
आवगधक वा पटके रूपमाकरार सम्झौता िरी सेवा गलए वापत ददइन े
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 लाग्न ेसबै प्रकारका लाितहरूतथा 
सावाजगनक िोष्ठी, सावाजगनक रूपमा ददइन ेतागलम सिालन खचा, 
चेतनामूलकसूचना तथा कवज्ञापन खचा एवं सेवाग्राही विालाई सेवा 
ददाँदा लाग्न े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 । 

√ √ √ 

२२५११ कमाचारी तागलम खचा २२५११ र्समाकमाचारीको वजृत्त कवकास तथा क्षमता वकृिका लागि ददइने 
तागलम, िोष्ठी, कार्ाशाला सिालन वापत ्को खचा तथा तागलममा सहिािी 
हुाँदाको दैगनक भ्रमणित्ताको खचा रप्रजशक्षक तथा श्रोत व्र्जक्तको ित्ता 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

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 लाग्ने भ्रमण खचा समावेशिररन्छ । 

√ √ √ 

२२५२० उत्पादन सामग्री, सेवा 
तथा अन्र् कार्ाक्रम 
खचा 

२२५२० गबक्रीकवतरण िररन े 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 हनुे 
अवस्थामा त्र्स्तो सामान उत्पादन िदाा लािकेो 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 हनु ेएक वर्ा िन्दा 
कम अवगध कटकाउ हनु े प्रकृगतका सामानहरूको खचा र र्स्ता 
सामानहरूको ढुवानी िदाा लाग्न े र्ातार्ात तथा ढुवानीसम्बन्धी खचा, 
गबक्री कवतरणको उदे्दश्र्ले उत्पादन िररने कवउ कवजन, कवरूवाको खचा 
आदद) र्समा समावेश िररन्छ । तर पुाँजीित सामान खरीद िरी 
कार्ाालर्सम्म परु्ााउाँदा लािकेो खचा र वकृ्षारोपण ि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 हनुे बाहेक (सम्बन्धी कार्ाक्रमको खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२५२९ कवकवध कार्ाक्रम खचा २२५२९ र्समा धागमाक, सांस्कृगतक संस्थाहरूको पूजा पाि, र्ज्ञ, जप लिार्तका 
कार्ाक्रम र अन्र्कुनै खचा शीर्ाकहरूमा नपरेका कार्ाक्रम खचा 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२६०० अनिुमन,मूल्र्ाकंन र 
भ्रमण खचा 

२२६०० र्समा अनिुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्ामा हनु े खचा र सरकारी 
काम वा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नतथा सरूवाको गसलगसलामा स्वदेश 
वा कवदेशमा भ्रमण िदाा गनर्मानसुार पाइन े भ्रमणखचा, दैगनक 
ित्ता, वासस्थान खचा, पकेट खचा, िुटकर तथा िैपरी आउन े

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

खचाहरूसमावेश िररन्छ । र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

२२६१० अनिुमन,मूल्र्ाकंन र 
भ्रमण खचा 

२२६१० र्समा अनिुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्ामा हनु े खचा र सरकारी 
काम वा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नतथा सरूवाको गसलगसलामा स्वदेश 
वा कवदेशमा भ्रमण िदाा गनर्मानसुार पाइन े भ्रमणखचा, दैगनक 
ित्ता, वासस्थान खचा, पकेट खचा, िुटकर तथा िैपरी आउन े
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 पैदल 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 आउन े
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 आउने खचाहरू र्समा समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२२६१९ अन्र् भ्रमण खचा २२६१९ सरकारवादी हनुे मदु्दामा सरकारी पक्षमा साक्षीको रूपमा जझकाइएको 
व्र्जक्तकोभ्रमणसम्बन्धी खचा र्समा समावेश ि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 

√ √ √ 
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खचा । 

(ख)  कार्ालर् सरुक्षासम्बन्धी आवश्र्क खचा । 

(ि)  प्रगतगनगध मण्डलको स्वाित खचा र अगतगथ सत्कार खचा । 

(घ) अन्र् कुनै 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 

२३००० जस्थर सम्पजत्तको उपिोि िना ब्र्होनुा पने जिडेा सम्बन्धी खचा 
र्समा समावेश िररन्छ । र्ो आधार शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२३१०० जस्थर सम्पजत्त उपिोि 
खचा 

२३१०० जस्थर सम्पजत्तको उपिोि िना ब्र्होनुा पने जिडेा सम्बन्धी खचा 
र्समा समावेश िररन्छ । र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२३११० जस्थर सम्पजत्तमा ह्रास 
कट्टी 

२३११० जस्थर सम्पजत्तमा हनु े 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 । 

√ √ √ 

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 । 

√ √ √ 
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संघ प्रदेश स्थानीर् 

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 िररन े चाल ु प्रकृगतकासहार्ता समावेश िररन्छ ।  र्ो 
आधार शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५१०० सावाजगनक 
संस्थानहरूलाई 
सहार्ता 

२५१०० र्समा सरकारिारा सावाजगनक संस्थानहरूलाई प्रदान िररन े
चालपु्रकृगतको सहार्ता समावेश िररन्छ । र्ो मूल शीर्ाकमा खचा 
लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५११० िैर कवत्तीर् 
संस्थानहरूलाई 
सहार्ता 

२५११० र्सअन्तिात सरकारका तिा बाट िैर कवत्तीर् सावाजगनक 
संस्थानहरूलाई ददइन े 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 ददइन ेचाल ु
प्रकृगतको सहार्तासमावेश िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न 

√ √ √ 
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गमल्दैन । 

२५१२१ कवत्तीर् संस्थानहरूलाइा 
चाल ुसहार्ता 

२५१२१ र्समा सरकारको पूणा 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 नपेाल सरकारिारा गनजी व्र्वसार्हरूलाई प्रदान िररन े
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 
िररन े 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 ददने सहार्ता रकम 
समावेशिररन्छ । 

√ √ √ 

२५२२० कवत्तीर् 
व्र्वसार्हरूलाई 
सहार्ता 

25220 र्समा सरकारिारा कवत्तीर् गनजी व्र्वसार्हरूलाई प्रदान िररने 
चाल ुप्रकृगतको सहार्तासमावेश िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

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 

२५३१० 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 । 

√ √ √ 
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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 
ददइन ेअनदुान 

२६१०० र्समा सरकारले कवदेशी मलुकुलाइा प्रदान िने अनदुान सहार्ता 
समावेश हनु्छ । र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√   

२६११० वैदेजशक मलुकुलाई 
ददइन ेचाल ुअनदुान 

२६११० सरकारबाट कवदेशी मलुकुलाई ददइन े 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 
ददइन ेपूाँजीित अनदुान 

२६१२० सरकारबाट कवदेशी मलुकुलाई ददइन े 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 । 

√   

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 ददइन े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 िररन े
अनदुान रकम सामावेश िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२६३३० आन्तररक अनदुान २६३३० र्समा सरकारिारा अन्र्तहका सरकारहरूलाई प्रदान िररन े 
अनदुान रकम समावेश िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 
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२६३३१ समानीकरण 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 
िराउने 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 ददइनगेनःशता, सःशता अनदुान र अन्र् मलुकु 
तथा अन्तरााकष्ट्रर् संघ सस्थालाई ददइनसेहर्ोि, चन्दा तथा 
अन्तरााकष्ट्रर् संघ सस्थाको सदस्र्ता शलु्क र नवीकरण शलु्क 
तथा खचा समावेश िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२६४१० चाल ुअनदुान २६४१० र्समा सरकारी गनकार्, सगमगत एवं बोडाहरू, अन्र् संस्थाहरूलाई 
चाल ुखचाको लागि ददइनगेनःशता, सःशता अनदुान र अन्र् मलुकु 
तथा अन्तरााकष्ट्रर् संघ सस्थालाई ददइनसेहर्ोि, 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 ददइन े 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 ददइने 

क्षगतपूगतासम्बन्धी खचा । 

(ख) िैर सरकारी सामाजजक क्षेरका सेवामूलक संस्थाहरू, धागमाक संघ 

√ √ √ 
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संस्थाहरूलाई ददइन ेअनदुानसम्बन्धी खचा । 

(ि) सरकारका तिा बाट संघसंस्थालाई प्रदान िररने 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 ददइन े
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 पूाँजीित कार्ाक्रमहरू सिालन 
िना ददइने सःशता अनदुान समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२६४२३ अन्र् संस्थालाई सःशता 
पुाँजीित अनदुान 

२६४२३ र्समा िैर सरकारी सामाजजक क्षरेका सेवामूलक संस्थाहरू र मागथ 
उल्लेख निएका संस्थाहरूलाई पुाँजीित कार्ाको लागि ददइने अनदुान 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२७००० सामाजजक सरुक्षा २७००० र्समा सामाजजक सरुक्षा प्रदान िने उद्दशे्र्ले सरकारको तिा बाट 
निद वा जजन्सीको रूपमा ब्र्होररन े 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 ब्र्होररन े
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)  विृ, 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 ददइने और्गध उपचार 
खचा र मतृ्र् ु वाअन्र् कारणले पीगडतलाई ददइने आगथाक सहार्ताको 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

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 छारवजृत्त २७२११ र्समा कवद्यालर्, महाकवद्यालर्, कवश्वकवद्यालर् जस्ता सबै जशक्षण 
संस्थाहरूमा अध्र्र्निने छारछाराहरूलाई छारवजृत्त स्वरूप ददइन े
अनदुान वापत ्को निद, जजन्सीवा सकुवधाको रकम तथा सरकारी सेवामा 
कार्ारत कमाचारीहरूलाई छारवजृत्त 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 िररन े वा कवरामीको 
उपचारमा प्रर्ोि हनुे और्गध तथा स्वास््र् सामािर्ी खरीद र सोको 
ढुवानीसम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२७२१९ अन्र् सामाजजक सहार्ता २७२१९ सरकारको तिा बाट प्रदान िररन े 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 हनुखेचाहरू समावेश िररन्छ ।  र्ो मूल 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२७३१० सेवागनवतृ्त सकुवधाहरू २७३१० र्समा सेवा गनवतृ्त कमाचारी तथा पदागधकारीहरूलाई सरकारले 
सेवा गनवतृ्त सकुवधाहरूप्रदान िनाको लागि हनु ेखचाहरू समावेश 
हनु्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२७३११ गनवजृत्तिरण तथा अशक्त 
वजृत्त 

२७३११ र्समा सेवा गनवतृ्त पदागधकारी वा कमाचारीलाई प्रदान िररने 
गनवतृ्तिरण सकुवधा तथाअशक्त वजृत्तको खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२७३१२ उपदान २७३१२ र्समा सेवा गनवतृ्त पदागधकारी वा कमाचारीको लागि िररने उपदान 
खचा समावेशिररन्छ । 

√ √ √ 

२७३१३ सेवागनवतृ्तको संजचत कवदा २७३१३ र्समा सेवा गनवतृ्त पदागधकारी वा कमाचारीको लागि िररने सजित 
कवदाको खचा समावेशिररन्छ । 

√ √ √ 

२७३१४ सेवागनवतृ्तको और्धी 
उपचार 

२७३१४ र्समा सेवा गनवतृ्त पदागधकारी वा कमाचारीको लागि प्रदान िररन े
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 

√ √ √ 



282 
 

खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

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 िररन े 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 । 

√ √ √ 

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 िन े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 िररन े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 
ददइने 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 आउन ेचाल ुखचा २८९०० र्ो शीर्ाक चाल ु खचाको बजेट एकमषु्ट रूपमा प्रस्ताव िने 
प्रर्ोजनका लागि मारव्र्वस्था िररएको हो ।र्ो मूल शीर्ाकमा 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

खचा लेख्न गमल्दैन । 

२८९१० िैपरी आउन े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 
बजेट 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 हनुखेचा 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 लाग्ने खचाहरूको साथै िइरहेको िवनमा कोिावा तला थप 
िदाा हनु े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 स्ने ि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 । 

√ √ √ 

३११२१ सवारीसाधन ३११२१ र्समा देहार्का रकमहरू समावेश हनु्छः 
(क) सवारीका साधनहरू (जस्तै  जीप, मोटरकार, बस, ट्रक, मोटर 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

साइकल, स्कूटर, साइकल, ढुवानीसम्बन्धी काम िने ट्रर्ा्टर, 

िाडा तान्ने जनावरहरुः वर्ल, र घोडा आदद) को मोल,  

(ख) सवारी साधनको इन्जीन नै बदली ममात िरेमा सोको मोल, 
(ि) सवारी साधन वा इन्जीन जझकाउाँदा लािकेो िा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), जेनेरेटर, 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 स्न े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 । 

√ √ √ 

३११३० अन्र् पूाँजीित 
खचा 

३११३० र्समा अन्र् पूाँजीित खचाहरू समावेश हनु्छन ्। र्ो 
शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३११३१ पशधुन तथा ३११३१ व्र्ावसाकर्क रूपले एक िन्दा बढी पटक उत्पादन प्राि िना √ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

बािवानी कवकास 
खचा 

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, दोहोररने निदे 
बाली) आददको लागि िररने जस्थर प्रकृगतको खचा र्समा पदाछ । 

३११३२ अनसुन्धान तथा 
कवकास सम्बन्धी 
खचा 

२९७१२ र्समा सबै प्रकारका अनसुन्धान, बौकिक 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 ट्याकं, 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 प्रत्रे्क्ष 
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 ्। 

√ √ √ 

३११५४ तटबन्ध तथा 
बााँधगनमााण 

३११५४ र्समा नदी गनर्न्रणका लागि गनमााण िररने तटबन्ध, बााँध तथा 
िसंूरक्षणका लागि गनमााण िररने टेवा पखााल गनमााण लिार्तसो 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

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 खानपेानीका लागि ररजभ्वाार्र गनमााण, प्रशोधन तथा 
कवतरण प्रणाली गनमााण, पाइपकवच्याउन,े पानीटेंकी गनमााण, बोररङ्ग 
लिार्त सो साँि प्रत्र्क्ष सम्बजन्धत , इन्धन, सरुक्षा 
लिार्तकाखचाहरू समावेश हनु्छन ्। 

√ √ √ 

३११५७ वनतथा वातावरण 
संरक्षण 

३११५७ र्समानसारी स्थापना, वकृ्षारोपण, 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 हनु े िरी िररन े पुाँजीित प्रकृगतको 
खचासमावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

३११६१ गनगमातिवनको 
संरचनात्मक सधुार 
खचा 

31113 र्समािइरहेको िवन तथा अन्र् सरचना सम्बन्धी संरचनाको 
आर् ु थप हनु े िरी िररने पुाँजीित प्रकृगतको खचासमावेश िनुा 
पदाछ । 

√ √ √ 

३११७० पूाँजीित सधुार 
खचा 

३११७० र्समा सावाजगनक गनमााण र पुाँजीित संरचनाको आर् ुथप 
हनु े िरी िररन े 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 नै 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 । 

√ √ √ 



288 
 

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 बढ्न े 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 बढ्न े 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 बढ्न ेअनमुान िररन्छ । र्स अन्तिात उत्पादन 
प्रकक्रर्मा  प्रर्ोि नहनु े िैरकवगतर् सनु, मलु्र्बान धात,ु स्टोन , 

पेन्टीङ, 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 लाग्न ेसम्पूणा ककगसमकाखचाहरू समावेश िररन्छ । र्ो 
शीर्ाकमा खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१४११ जग्िा प्रागि खचा ३१४११ र्समा जग्िा खरीद वा अगधग्रहण िने गसलगसलामा लाग्ने मोल 
र सो वापत ्को मआुब्जा तथाजग्िा प्राि िदाा लाग्ने दस्तरु, कर र 
अन्र् खचाहरू र्स खचा शीर्ाकमा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३१४४० अपषृ्र् सम्पजत्त 
प्रािी खचा 

३१४४० र्समा उपर्ोिमा आउन े तर नदेजखन े प्रकारका सम्पजत्त 
प्रागिमा हनु े खचाहरू समावेशहनु्छन ्। र्ो शीर्ाकमा 
खचालेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१४४१ करार, गलज तथा 
लाइासेन्सखररद 
प्रागि खचा जि  

13113 सम्झौता अनसुार िकु्तानी िनुापने पूाँजीित प्रकृगतको लाइसेन्स 
खररद, गलज वा करार तथा त्र्सको नवीकरण वा िकु्तानी 
सम्बन्धी खचा तथा अन्र् अपषृ्र् (intangible) अनमुगत सम्बन्धी 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उपशीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

खचाहरू र्समा समावेश िनुा पदाछ । 

३१५०० िैपरी आउन े
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 आउन े
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 बजेटतजुामा प्रर्ोजनका लागि मारै 
र्समा प्रस्ताव िना सककनेछ ।  तर खचा िदााबााँडिााँड िरी 
सम्बजन्धत खचा शीर्ाक अन्तिात नै 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 )कवत्तीर् व्र्वस्था( 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 िररन े आन्तररक 
कवत्तीर् सम्पजत्तका लागि, देशगिरै हनु े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 

14313 आन्तररक रूपमा अन्र् सरकारलाई प्रदान िररने 
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  

14313 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 किताा 

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 । √ √ √ 

३२१५२ अन्र्संस्थामा शेर्र लिानी 32152 अन्र्संस्थामा िररएको शेर्र लिानी र्समा पदाछ । √ √ √ 

३२१५६ संस्थानमा शेर्र लिानी 14323 संस्थानमा िररएको शेर्र लिानी किताा र्समा √ √ √ 
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किताा  पदाछ । 

३२१५७ संस्थानमा शेर्र लिानी 
गबक्री  

32157 संस्थानमा िररएको शेर्र लिानी गबक्री रकम र्समा 
पदाछ । 

√ √ √ 

३२१५८ अन्र्संस्थामा शेर्र लिानी 
किताा  

-14323  अन्र्संस्थानमा िररएको शेर्र लिानी किताा र्समा 
पदाछ । 

√ √ √ 

३२१५९ अन्र्संस्थामा शेर्र लिानी 
गबक्री  

32159 अन्र्संस्थानमा िररएको शेर्र लिानी गबक्री रकम 
र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

३२१८० अन्र् प्रागि हनु ेखाताहरु 

 

 अन्र् प्रािी हनु े 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 लेखांकन ि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 नपेाल 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 

√ √  

३२२४१ वैदेजशक ऋण लिानी 32211 अन्तरराकष्ट्रर् रूपमा लिानी िरेको ऋण र्समा 
पदाछ । 

√ √  

३२२४२ वैदेजशक ऋण लिानी किताा 32212 अन्तरराकष्ट्रर् रूपमा लिानी िरेको ऋणको सााँवा 
किताा र्समा पदाछ । 

√ √  
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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 

11334 र्समा आन्तररक रूपमा अन्र् सरकारबाट प्राि ऋण 
पदाछ । 

√ √ √ 

३३१४३ अन्र्संस्थाहरूबाट ऋण 
प्रागि 

11331 र्समा आन्तररक रूपमा कवगिन्न कवत्तीर् तथा अन्र् 
संस्थाहरूबाट प्राि ऋण पदाछ । 

√ √ √ 

३३१४४ अगधकवकर्ा (Overdraft) 11331 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 

11333 र्समा आन्तररक रूपमा अन्र् सरकारबाट प्राि ऋण 
सााँवा िकु्तानी पदाछ । 

√ √ √ 

३३१४७ अन्र् संस्थाहरूबाट ऋण 
प्रागि सााँवा िकु्तानी 

11333 र्समा आन्तररक रूपमा कवगिन्न कवत्तीर् तथा अन्र् 
संस्थाहरूबाट प्राि ऋण सााँवा िकु्तानीपदाछ । 

√ √ √ 

३३१४८ अगधकवकर्ा (Overdraft) िकु्तानी 11333 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 । 

√ √ √ 

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। 

√ √ √ 
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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 हनु ेराजश्व  सरकारका तहहरू बीच बााँडिााँड िने िरी 
संकलन हनु े 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 
कारोवारमालाग्न े सरकारका कवगिन्न तहबीच 
बााँडिााँड हनु े मूल्र् अगिबकृि कर र्समा 
पदाछ ।र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√   

३३३११ मू. अ. कर–उत्पादन 33111 उत्पादनकतााले वस्त ुउत्पादन िरी गबक्री िदाा लाग्न े
मूल्र् अगिवकृि कर र्समा पदाछ । 

√   

३३३१२ मू. अ. कर-आर्ात 33112 आर्ातकतााले मालसामान पैिारी िदाा िन्सार कवन्दमैु 
गतनुापने मूल्र् अगिवकृि कर र्समापदाछ । 

√   

३३३१३ मू. अ. कर -वस्त ुगबक्री र 
कवतरण 

33113 थोकतथा खरुा गबके्रताबाट मूल्र् अगिवकृि कर 
वापत गतनुा पने रकम र्समा पदाछ । 

√   

३३३१४ मू. अ. कर -परामशा तथा 
िेक्का 

33114 सबैप्रकारका िेक्का व्र्ावसार् तथा परामशा सेवामा 
लाग्न े मूल्र् अगिवकृि कर र्समापदाछ ।  मूल्र् 
अगिवकृि 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 (र् र्ाजफ्टङ) समेतका 
व्र्वसार्मा लाग्न े मूल्र् अगिवकृि कर र्समा पदाछ 
। मूल्र् अगिवकृि कर लाि ुहनु ुअिागड असलु हनु 
बााँकी रहेका होटल कर असलु िएमा र्सैमा जम्मा 
िनुा पदाछ । 

√   
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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 अगिवकृि कर र हवाई उडान कर 
वापत ्को रकम र्समा पदाछ ।  मूल्र् अगिवकृि 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 कुनै व्र्जक्तबाट सेवा 
प्राि िदाा उिाउन ु पने मूल्र् अगिवकृि कर, काि 
गबक्रीमा लिाइने मूल्र् अगिवकृि कर, स्थानीर् तह वा 
नेपाल जस्थत अन्तरााकष्ट्रर् संघ संस्था वा गनर्ोि वा 
सरकार वा मूल्र् अगिवकृि कर नलाग्ने वस्तकुो 
कारोवार िने सावाजगनक संस्थानले सङ्कलन/दाजखला 
िने मूल्र् अगिवकृि कर र्समा पदाछ । 

√   

३३३३० बााँडिााँड हनु ेअन्त:शलु्क 33130 कवगिन्न प्रकारका मालवस्त ुउत्पादन िदाा लाग्न े
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 उल्लेजखत उपशीर्ाक ३३३३१, ३३३३२ र 
३३३३३ मा परेको बाहेक अन्र् औद्योगिक 
उत्पादनमालाग्न ेअन्तःशलु्क र्समा पदाछ । 

√   

३३३४० बााँडिााँडहनु ेकर, 

रजजषे्ट्रशन शलु्क तथा 
अन्र् प्रशासगनक सेवा 
शलु्क 

11323 र्समासकारका कवगिन्न तहहरूबीच बााँडिााँड हनु े
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 लाग्न े
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 । 

  √ √ 
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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 

३३३४४ घरजग्िा रजजषे्ट्रशन शलु्क ३३१५७ 
घर, जग्िा वा घरजग्िा  रजजषे्ट्रसन पास िदाा लाग्न े
घरजग्िा रजजषे्ट्रशन शलु्क र्समा समावेश हनु्छ ।  

  √ √ 

३३३४५ पर्ाटन शलु्क ३३१५६ 

पर्ाटकले गलएर आएको हातहगतर्ारको अस्थार्ी 
अनमुगत (लाइसेन्स) दस्तरु, वतृ्तजचर जखच्ने 
दस्तरु,चलजचर गनमााण र जखच्न े शलु्क, जचगडर्ाखाना 
प्रवेश शलु्क र पवातारोहण तथा पदर्ारा शलु्क 
बाहेकका अन्र् पर्ाटन सम्बन्धी सेवा शूल्कबाट प्राि 
हनुे रकम र्समा समावेश िनुा पदाछ । 

  √ √ 

३३३६० 
बााँडिाड हनु ेप्राकृगतक 
स्रोतको रोर्ल्टी 

३३१६० 

र्समा सकारका कवगिन्न तहहरूबीच बााँडिााँड 
हनु े प्राकृगतक स्रोतको रोर्ल्टी रकम र्समा 
समावेश हनु्छ ।र्समा रकम जम्मा िना 
गमल्दैन। 

√ √ √ 

३३३६१ वन क्षेरको रोर्ल्टी ३३१६१ 

वन तथा वन पैदावार 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 क्षेरबाट 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 हनुे 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 हनु ेराजश्व   

मागथ उल्लेख िएका शीर्ाकहरू बाहेक सरकारका 
तहहरूबीच बााँडिााँड हनु े िरी प्राि हनु े अन्र् 
प्रकारका कर, दस्तरु, शलु्क आदद र्समा समावेश 
हनु्छन ्। र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

३३३९१ 
अन्र् बााँडिााँड हनु ेराजश्व 
संकलन 

 

मागथ उल्लेख िएका शीर्ाकहरू बाहेक सरकारका 
तहहरूबीच बााँडिााँड हनु े ि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 

√   
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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 

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 
समावशे िना गमल्दैन। 

√   

३४११० सम्िाव्र्सम्पजत्त  र्समा सरकारलाइाप्राि हनु े सम्िाव्र् अन्र् सम्पजत्त 
समावेश हनु्छ । र्समा सम्पजत्त समावेश िना 
गमल्दैन। 

√   

३४१११ सम्िाव्र् सम्पजत्त  सरकारबाट सम्पाददत कवगिन्न कार्ाहरूको 
पररणामस्वरूप िकवष्र्मा हनुकुेनै एक वा एकिन्दा 
बढी सम्िाव्र् घटनाक्रमका कारण सरकारलाइा 
सम्पजत्तको रूपमाप्राि हनुे स्ने सम्पजत्तको 
कववरणर्समा समावेश िनुापदाछ । सरकारको 
प्रत्र्क्षगनर्न्रणमा नरहेका अनपेजक्षत तथा र्ोजना 
निररएका काननुी दावीहरू, जमानतहरू तथार्स्तै 
अन्र् कार्ावाट प्राि हनुे सम्पजत्तलाइा सरकारको 
कवत्तीर् कववरणमा खलुासािनुापदाा र्समा समावेश 
िनुापदाछ ।  

√   

३४२०० सम्िाव्र् दाकर्त्व  र्समा सरकार उपर गसजाना हनु े सम्िाव्र् 
दाकर्त्व समावेश हनु्छ । र्समा रकम समावेश 
िना गमल्दैन। 

√   

३४२१० सम्िाव्र् दाकर्त्व  र्समा सरकार उपर गसजाना हनु े सम्िाव्र् 
दाकर्त्व समावेश हनु्छ । र्समा रकम समावेश 
िना गमल्दैन। 

√   

३४२११ सम्िाव्र् दाकर्त्व  सरकारबाट सम्पाददत कवगिन्न कार्ाहरूको पररणाम स्वरूप 
िकवष्र्मा हनुे कुनै एक वा एकिन्दा बढी सम्िाव्र् 
घटनाक्रमका कारण सरकार उपर गसजाना हनुसे्न े
दाकर्त्वको कववरण र्समा समावशे िनुा पदाछ । सरकारको 
दाकर्त्व बढ्न सकन ेतर अनपेजक्षत तथा र्ोजना निररएका 
सम्िाव्र् दाकर्त्व जसलाइा सरकारले व्र्होनुापने हनु 
सक्दछ त्र्स्ता दाकर्त्वलाइा सरकारको कवत्तीर् कववरणमा 
खलुासा िनुा पदाा र्समा समावशे िनुापदाछ ।  

√   

 

२.५ सम्पजत्त तथा दाकर्त्वको मौज्दातको संकेत कववरण र व्र्ातर्ा 

सकेत सम्पजत्त तथा दाकर्त्वको व्र्ातर्ा प्रर्ोि हनु ेतह 
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उपजशर्ाक 

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। 

√ √ √ 

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 

√ √ √ 
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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 लािकेो ि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 नहनु े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 प्रर्ोिहनु ेसवारी साधनहरू र्स अन्तिात 
पदाछन ।र्ो जशर्ाकमा प्रकवष्ट िनुापदैन । 

   

६११२१०१ र्ारजुन्र्सवारीहरूसाधनहरु 

मागनसहरूलाइ एक िाउबाट अको िाउमा लैजानको 
लािी प्रर्ोि हनु ेसवारीसाधनहरूको र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िररन्छ । 

√ √ √ 
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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 
ददन ेि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। √ √ √ 

६११२२२६ सांिीगतक उपकरण सांगितीक उपकरणहरू र्समा प्रकवष्ट िररन्छ। √ √ √ 
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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 हनु े
जनावरजन्र्सम्पगततथा रूख,बाली, तथा कवरूवाबाटप्राि हनु े
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 जिडेा सामानहरु 

सैगनक हातहगतर्ारमा एकपटक मार प्रर्ोिमा आउन े
मालसामन जस्तैगमसाइल, रकेट, बम्व र्स उपजशर्ाकमा 
प्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 
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६१३०००० बहमूुल्र् बस्तहुरु 

र्स अन्तिात त्र्स्ता बहमुलु्र् बस्तहुरू पदाछन जसको 
प्रर्ोि उत्पादनवा उपिोिको लािी िररदैन तर 
िकवष्र्मार्सको बास्तकवक मलु्र् बढ्न ेअनमुान िररन्छ । 
र्स अन्तिात उत्पादनप्रकक्रर्माप्रर्ोि नहनु ेिैरकवगतर् सनु, 
मलु्र्बान धात,ु स्टोन , पने्टीङ, परुाना िरिहना जस्ता 
मालसामनर्समा एकककृत िररन्छ । र्ो जशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररदैन। 

√ √ √ 

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 कुनै 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। 

√ √ √ 
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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। 

√ √ √ 

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 कुनै 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। 

√ √ √ 
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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 । √ √ √ 

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 
गनवगृतिरण प्रर्ोजनको कोर् र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ । 

√ √ √ 

६२१६४११ पेन्सन िण्डमागथको दाबी 
आफ्नैकमाचारीको गनवगृतिरण 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 हनु ेखाताहरु 
अन्र् प्रािी हनु ेखाताहरू र्समा कववरण देखीन्छ। र्स 
जशर्ाकमाप्रकवष्ट िनुापदैन। 

√ √ √ 
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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 

नपेाल राष्ट बैकमा संजचत सम्पगतको रूपमा राजखएको सनु 
तथा IMF को अन्तराकष्ट्रर् संजचत सम्पगतमा राजखएको 
सम्पजत्त र्स अन्तिात पदाछन।र्स जशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िनुापदैन । 

√ √ √ 

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। √ √ √ 
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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 इनटाइटेलमेन्ट र्स 
उपजशर्ाकमाप्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२६३११ गनबगृतिरण अगधकार 
गनवगृतिरण प्रर्ोजनको कोर् र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२६४११ पेन्सन िण्डमागथको दाबी 
आफ्नैकमाचारीको गनवगृतिरण 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 हनु े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। 

√ √ √ 
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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 । √ √ √ 

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 इनटाइटेलमेन्ट र्स 
उपजशर्ाकमाप्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६३१६३११ 
जीवन बीमा र एन्र्टुी 
इनटाईटलमेन्ट 

गनवगृतिरण प्रर्ोजनको कोर् र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६३१६४११ पेन्सन िण्डमागथको दाबी 
आफ्नैकमाचारीको गनवगृतिरण 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। 

√ √ √ 
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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 हनु े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। 

√ √ √ 

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 

नपेाल 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। 

√ √ √ 
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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, मोरिजे 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 । 

√ √ √ 

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 इनटाइटेलमेन्ट र्स 
उपजशर्ाकमाप्रकवष्ट िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२६३११ गनबगृतिरण अगधकार 
गनवगृतिरण प्रर्ोजनको कोर् र्स उपजशर्ाकमा प्रकवष्ट 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२६४११ पेन्सन िण्डमागथको दाबी 
आफ्नैकमाचारीको गनवगृतिरण 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। 

√ √ √ 
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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 प्रदेशनं १ ववराटनगरमहानगरपालिका 80101011 

801 01 प्रदेश नं १ इटहरीउप-महानगरपालिका 80101031 

801 01 प्रदेश नं १ धरानउप-महानगरपालिका 80101032 

801 01 प्रदेश नं १ फुङलिङनगरपालिका 80101101 

801 01 प्रदेश नं १ फफददमनगरपालिका 80101102 

801 01 प्रदेश नं १ ईिामनगरपालिका 80101103 

801 01 प्रदेश नं १ देउमाईनगरपालिका 80101104 

801 01 प्रदेश नं १ माईनगरपालिका 80101105 

801 01 प्रदेश नं १ सूर्योदर्यनगरपालिका 80101106 

801 01 प्रदेश नं १ अर्ुमनधारानगरपालिका 80101107 

801 01 प्रदेश नं १ कन्काईनगरपालिका 80101108 

801 01 प्रदेश नं १ गौरादहनगरपालिका 80101109 

801 01 प्रदेश नं १ दमकनगरपालिका 80101110 

801 01 प्रदेश नं १ ववताममोडनगरपालिका 80101111 

801 01 प्रदेश नं १ भद्रपुरनगरपालिका 80101112 

801 01 प्रदेश नं १ मेचीनगरनगरपालिका 80101113 

801 01 प्रदेश नं १ लशवसताक्षीनगरपालिका 80101114 

801 01 प्रदेश नं १ खााँदवारीनगरपालिका 80101115 

801 01 प्रदेश नं १ चैनपुरनगरपालिका 80101116 

801 01 प्रदेश नं १ धममदेवीनगरपालिका 80101117 

801 01 प्रदेश नं १ पााँचखपननगरपालिका 80101118 

801 01 प्रदेश नं १ मादीनगरपालिका 80101119 
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801 01 प्रदेश नं १ म्र्याङिुङनगरपालिका 80101120 

801 01 प्रदेश नं १ िािीगुरााँसनगरपालिका 80101121 

801 01 प्रदेश नं १ भोर्पुरनगरपालिका 80101122 

801 01 प्रदेश नं १ षडानन्दनगरपालिका 80101123 

801 01 प्रदेश नं १ धनकुटानगरपालिका 80101124 

801 01 प्रदेश नं १ पाख्रिवासनगरपालिका 80101125 

801 01 प्रदेश नं १ महािक्ष्मीनगरपालिका 80101126 

801 01 प्रदेश नं १ इनरुवानगरपालिका 80101127 

801 01 प्रदेश नं १ दहुवीनगरपालिका 80101128 

801 01 प्रदेश नं १ बराहनगरपालिका 80101129 

801 01 प्रदेश नं १ रामधुनीनगरपालिका 80101130 

801 01 प्रदेश नं १ उिामबारीनगरपालिका 80101131 

801 01 प्रदेश नं १ पथरीशननश्चरे नगरपालिका 80101132 

801 01 प्रदेश नं १ बेिवारीनगरपालिका 80101133 

801 01 प्रदेश नं १ रंगेिीनगरपालिका 80101134 

801 01 प्रदेश नं १ रतुवामाईनगरपालिका 80101135 

801 01 प्रदेश नं १ िेटाङनगरपालिका 80101136 

801 01 प्रदेश नं १ सुनवषीनगरपालिका 80101137 

801 01 प्रदेश नं १ सुन्दरहरैचानगरपालिका 80101138 

801 01 प्रदेश नं १ सोिुदधुकुण्डनगरपालिका 80101139 

801 01 प्रदेश नं १ ददक्तेिरुपाकोट मझवुागढीनगरपालिका 80101140 

801 01 प्रदेश नं १ हिेसीतुवाचुङ नगरपालिका 80101141 

801 01 प्रदेश नं १ कटारीनगरपालिका 80101142 

801 01 प्रदेश नं १ चौदण्डीगढीनगरपालिका 80101143 

801 01 प्रदेश नं १ त्रिर्युगानगरपालिका 80101144 

801 01 प्रदेश नं १ बेिकानगरपालिका 80101145 

801 01 प्रदेश नं १ लसद्धधचरणनगरपालिका 80101146 
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801 01 प्रदेश नं १ आठराईत्रिवेणी गाउाँ पालिका 80101301 

801 01 प्रदेश नं १ फक्ताङिुङगाउाँ पालिका 80101302 

801 01 प्रदेश नं १ लमक्वाखोिागाउाँ पालिका 80101303 

801 01 प्रदेश नं १ मेररङदेनगाउाँ पालिका 80101304 

801 01 प्रदेश नं १ मैवाखोिागाउाँ पालिका 80101305 

801 01 प्रदेश नं १ पाधथभरार्याङ्वरक गाउाँ पालिका 80101306 

801 01 प्रदेश नं १ लसददङ्वागाउाँ पालिका 80101307 

801 01 प्रदेश नं १ लसरीर्ङ्घागाउाँ पालिका 80101308 

801 01 प्रदेश नं १ कुम्मार्यकगाउाँ पालिका 80101309 

801 01 प्रदेश नं १ तुम्वेवागाउाँ पालिका 80101310 

801 01 प्रदेश नं १ फािेिुङगाउाँ पालिका 80101311 

801 01 प्रदेश नं १ फाल्गुनन्दगाउाँ पालिका 80101312 

801 01 प्रदेश नं १ लमक्िार्ुङगाउाँ पालिका 80101313 

801 01 प्रदेश नं १ र्याङवरकगाउाँ पालिका 80101314 

801 01 प्रदेश नं १ दहलिहाङगाउाँ पालिका 80101315 

801 01 प्रदेश नं १ चुिाचुिीगाउाँ पालिका 80101316 

801 01 प्रदेश नं १ फाकफोकथमुगाउाँ पालिका 80101317 

801 01 प्रदेश नं १ माईर्ोगमाईगाउाँ पालिका 80101318 

801 01 प्रदेश नं १ माङसेबुङगाउाँ पालिका 80101319 

801 01 प्रदेश नं १ रोङगाउाँ पालिका 80101320 

801 01 प्रदेश नं १ सन्दकपुरगाउाँ पालिका 80101321 

801 01 प्रदेश नं १ कचनकविगाउाँ पालिका 80101322 

801 01 प्रदेश नं १ कमिगाउाँ पालिका 80101323 

801 01 प्रदेश नं १ गौररगंर्गाउाँ पालिका 80101324 

801 01 प्रदेश नं १ झापागाउाँ पालिका 80101325 

801 01 प्रदेश नं १ बाह्रदशीगाउाँ पालिका 80101326 

801 01 प्रदेश नं १ बुद्धशाञ्न्तगाउाँ पालिका 80101327 
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801 01 प्रदेश नं १ हञ्ल्दबारीगाउाँ पालिका 80101328 

801 01 प्रदेश नं १ धचधचिागाउाँ पालिका 80101329 

801 01 प्रदेश नं १ भोटखोिागाउाँ पालिका 80101330 

801 01 प्रदेश नं १ मकािुगाउाँ पालिका 80101331 

801 01 प्रदेश नं १ सभापोखरीगाउाँ पालिका 80101332 

801 01 प्रदेश नं १ लसिीचोङगाउाँ पालिका 80101333 

801 01 प्रदेश नं १ आठराईगाउाँ पालिका 80101334 

801 01 प्रदेश नं १ छथरगाउाँ पालिका 80101335 

801 01 प्रदेश नं १ फेदापगाउाँ पालिका 80101336 

801 01 प्रदेश नं १ मेन्छर्यारे्यमगाउाँ पालिका 80101337 

801 01 प्रदेश नं १ अरुणगाउाँ पालिका 80101338 

801 01 प्रदेश नं १ आमचोकगाउाँ पालिका 80101339 

801 01 प्रदेश नं १ टर्याम्केमैर्युङगाउाँ पालिका 80101340 

801 01 प्रदेश नं १ पौवादङु्मागाउाँ पालिका 80101341 

801 01 प्रदेश नं १ रामप्रसादराई गाउाँ पालिका 80101342 

801 01 प्रदेश नं १ साल्पालसलिछोगाउाँ पालिका 80101343 

801 01 प्रदेश नं १ हतुवागढीगाउाँ पालिका 80101344 

801 01 प्रदेश नं १ शदहदभूलमगाउाँ पालिका 80101345 

801 01 प्रदेश नं १ चौत्रबसेगाउाँ पालिका 80101346 

801 01 प्रदेश नं १ छथरर्ोरपाटी गाउाँ पालिका 80101347 

801 01 प्रदेश नं १ सााँगुरीगढीगाउाँ पालिका 80101348 

801 01 प्रदेश नं १ कोशीगाउाँ पालिका 80101349 

801 01 प्रदेश नं १ गढीगाउाँ पालिका 80101350 

801 01 प्रदेश नं १ देवानगचर्गाउाँ पालिका 80101351 

801 01 प्रदेश नं १ बर्ुमगाउाँ पालिका 80101352 

801 01 प्रदेश नं १ भोक्राहागाउाँ पालिका 80101353 

801 01 प्रदेश नं १ हररनगरगाउाँ पालिका 80101354 
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801 01 प्रदेश नं १ कटहरीगाउाँ पालिका 80101355 

801 01 प्रदेश नं १ कानेपोखरीगाउाँ पालिका 80101356 

801 01 प्रदेश नं १ केराबारीगाउाँ पालिका 80101357 

801 01 प्रदेश नं १ ग्रामथानगाउाँ पालिका 80101358 

801 01 प्रदेश नं १ र्हदागाउाँ पालिका 80101359 

801 01 प्रदेश नं १ धनपािथानगाउाँ पालिका 80101360 

801 01 प्रदेश नं १ बुढीगंगागाउाँ पालिका 80101361 

801 01 प्रदेश नं १ लमक्िार्ुङगाउाँ पालिका 80101362 

801 01 प्रदेश नं १ खुम्वुपासाङल्हामु गाउाँ पालिका 80101363 

801 01 प्रदेश नं १ दधुकोशीगाउाँ पालिका 80101364 

801 01 प्रदेश नं १ थुिुङदधुकोशी गाउाँ पालिका 80101365 

801 01 प्रदेश नं १ नेचासल्र्यानगाउाँ पालिका 80101366 

801 01 प्रदेश नं १ महाकुिुङगाउाँ पालिका 80101367 

801 01 प्रदेश नं १ लिखुवपकेगाउाँ पालिका 80101368 

801 01 प्रदेश नं १ सोपाङगाउाँ पालिका 80101369 

801 01 प्रदेश नं १ ऐसेिुखकम गाउाँ पालिका 80101370 

801 01 प्रदेश नं १ केवपिासगढीगाउाँ पालिका 80101371 

801 01 प्रदेश नं १ खोटेहाङगाउाँ पालिका 80101372 

801 01 प्रदेश नं १ र्न्तेढंुगागाउाँ पालिका 80101373 

801 01 प्रदेश नं १ ददप्रुङचुइचुम्मा गाउाँ पालिका 80101374 

801 01 प्रदेश नं १ रावा वेसीगाउाँ पालिका 80101375 

801 01 प्रदेश नं १ वराहपोखरीगाउाँ पालिका 80101376 

801 01 प्रदेश नं १ साकेिागाउाँ पालिका 80101377 

801 01 प्रदेश नं १ उदर्यपुरगढीगाउाँ पालिका 80101378 

801 01 प्रदेश नं १ ताप्िीगाउाँ पालिका 80101379 

801 01 प्रदेश नं १ रौताहामाईगाउाँ पालिका 80101380 

801 01 प्रदेश नं १ लिम्चुङबुङगाउाँ पालिका 80101381 
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801 01 प्रदेश नं १ ख्रखर्ीदेम्वागाउाँ पालिका 80101382 

801 01 प्रदेश नं १ चम्पादेवीगाउाँ पालिका 80101383 

801 01 प्रदेश नं १ धचशंखुगढीगाउाँ पालिका 80101384 

801 01 प्रदेश नं १ मानेभचर्याङगाउाँ पालिका 80101385 

801 01 प्रदेश नं १ मोिुङगाउाँ पालिका 80101386 

801 01 प्रदेश नं १ लिखुगाउाँ पालिका 80101387 

801 01 प्रदेश नं १ सुनकोशीगाउाँ पालिका 80101388 

801 01 प्रदेश नं १ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, ताप्िेर्ुङ्ग 80101801 

801 01 प्रदेश नं १ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, पााँचथर 80101802 

801 01 प्रदेश नं १ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, इिाम 80101803 

801 01 प्रदेश नं १ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, संखुवासभा 80101804 

801 01 प्रदेश नं १ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, तेह्रथुम 80101805 

801 01 प्रदेश नं १ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, धनकुटा 80101806 

801 01 प्रदेश नं १ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, भोर्पुर 80101807 

801 01 प्रदेश नं १ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, खोटाङ्ग 80101808 

801 01 प्रदेश नं १ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, सोिुखम्बु 80101809 

801 01 प्रदेश नं १ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, ओखिढुङ्गा 80101810 

801 01 प्रदेश नं १ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, उदर्यपुर 80101811 

801 01 प्रदेश नं १ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, झापा 80101812 

801 01 प्रदेश नं १ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, मोरङ्ग 80101813 

801 01 प्रदेश नं १ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, सुनसरी 80101814 

801 02 प्रदेश नं २ वीरगचर्महानगरपालिका 80102011 

801 02 प्रदेश नं २ र्नकपुरउपमहानगरपालिका 80102031 

801 02 प्रदेश नं २ किैर्याउपमहानगरपालिका 80102032 

801 02 प्रदेश नं २ ञ्र्तपुर-लसमराउपमहानगरपालिका 80102033 

801 02 प्रदेश नं २ कचचनरुपनगरपालिका 80102101 

801 02 प्रदेश नं २ खडकनगरपालिका 80102102 
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801 02 प्रदेश नं २ डाक्नेश्वरीनगरपालिका 80102103 

801 02 प्रदेश नं २ रार्ववरार्नगरपालिका 80102104 

801 02 प्रदेश नं २ बोदेबरसाईननगरपालिका 80102105 

801 02 प्रदेश नं २ शम्भुनाथनगरपालिका 80102106 

801 02 प्रदेश नं २ सुरुगांनगरपालिका 80102107 

801 02 प्रदेश नं २ हनुमाननगरकंकालिनी नगरपालिका 80102108 

801 02 प्रदेश नं २ सप्तकोशीनगरपालिका 80102109 

801 02 प्रदेश नं २ कल्र्याणपुरनगरपालिका 80102110 

801 02 प्रदेश नं २ गोिबर्ारनगरपालिका 80102111 

801 02 प्रदेश नं २ धनगढीमाईनगरपालिका 80102112 

801 02 प्रदेश नं २ लमचैर्यानगरपालिका 80102113 

801 02 प्रदेश नं २ िहाननगरपालिका 80102114 

801 02 प्रदेश नं २ लसरहानगरपालिका 80102115 

801 02 प्रदेश नं २ सुखीपुरनगरपालिका 80102116 

801 02 प्रदेश नं २ कर्मन्हानगरपालिका 80102117 

801 02 प्रदेश नं २ क्षक्षरेश्वरनाथनगरपालिका 80102118 

801 02 प्रदेश नं २ गणेशमान–चारनाथनगरपालिका 80102119 

801 02 प्रदेश नं २ धनुषाधामनगरपालिका 80102120 

801 02 प्रदेश नं २ नगराइननगरपालिका 80102121 

801 02 प्रदेश नं २ लमधथिानगरपालिका 80102122 

801 02 प्रदेश नं २ ववदेहनगरपालिका 80102123 

801 02 प्रदेश नं २ सबैिानगरपालिका 80102124 

801 02 प्रदेश नं २ शदहदनगरनगरपालिका 80102125 

801 02 प्रदेश नं २ कमिानगरपालिका 80102126 

801 02 प्रदेश नं २ लमधथिाववहारी नगरपालिका 80102127 

801 02 प्रदेश नं २ हंसपुरनगरपालिका 80102128 

801 02 प्रदेश नं २ गौशािानगरपालिका 80102129 
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801 02 प्रदेश नं २ र्िेश्वरनगरपालिका 80102130 

801 02 प्रदेश नं २ बददमबासनगरपालिका 80102131 

801 02 प्रदेश नं २ औरहीनगरपालिका 80102132 

801 02 प्रदेश नं २ बिवानगरपालिका 80102133 

801 02 प्रदेश नं २ भाँगाहानगरपालिका 80102134 

801 02 प्रदेश नं २ मदटहानीनगरपालिका 80102135 

801 02 प्रदेश नं २ मनरा लससवानगरपालिका 80102136 

801 02 प्रदेश नं २ रामगोपािपुरनगरपालिका 80102137 

801 02 प्रदेश नं २ िोहरपट्टीनगरपालिका 80102138 

801 02 प्रदेश नं २ ईश्वरपुरनगरपालिका 80102139 

801 02 प्रदेश नं २ गोडटैानगरपालिका 80102140 

801 02 प्रदेश नं २ मिंगवानगरपालिका 80102141 

801 02 प्रदेश नं २ िािबन्दीनगरपालिका 80102142 

801 02 प्रदेश नं २ बरहथवानगरपालिका 80102143 

801 02 प्रदेश नं २ बिरानगरपालिका 80102144 

801 02 प्रदेश नं २ बागमतीनगरपालिका 80102145 

801 02 प्रदेश नं २ हररपुरनगरपालिका 80102146 

801 02 प्रदेश नं २ हररवननगरपालिका 80102147 

801 02 प्रदेश नं २ हररपुवामनगरपालिका 80102148 

801 02 प्रदेश नं २ कत्रबिासीनगरपालिका 80102149 

801 02 प्रदेश नं २ गरुडानगरपालिका 80102150 

801 02 प्रदेश नं २ गौरनगरपालिका 80102151 

801 02 प्रदेश नं २ चन्द्रपुरनगरपालिका 80102152 

801 02 प्रदेश नं २ ईशनाथनगरपालिका 80102153 

801 02 प्रदेश नं २ कटहरीर्यानगरपालिका 80102154 

801 02 प्रदेश नं २ गढीमाईनगरपालिका 80102155 

801 02 प्रदेश नं २ गर्ुरानगरपालिका 80102156 
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801 02 प्रदेश नं २ देवाहीगोनाही नगरपालिका 80102157 

801 02 प्रदेश नं २ परोहानगरपालिका 80102158 

801 02 प्रदेश नं २ फतुवाववर्र्यपुर नगरपालिका 80102159 

801 02 प्रदेश नं २ बौधीमाईनगरपालिका 80102160 

801 02 प्रदेश नं २ माधवनारार्यणनगरपालिका 80102161 

801 02 प्रदेश नं २ मौिापुरनगरपालिका 80102162 

801 02 प्रदेश नं २ रार्पुरनगरपालिका 80102163 

801 02 प्रदेश नं २ वनृ्दावननगरपालिका 80102164 

801 02 प्रदेश नं २ कोल्हवीनगरपालिका 80102165 

801 02 प्रदेश नं २ ननर्गढनगरपालिका 80102166 

801 02 प्रदेश नं २ महागढीमाईनगरपालिका 80102167 

801 02 प्रदेश नं २ लसम्रौनगढनगरपालिका 80102168 

801 02 प्रदेश नं २ पचरौतानगरपालिका 80102169 

801 02 प्रदेश नं २ पोखररर्यानगरपालिका 80102170 

801 02 प्रदेश नं २ रार्देवीनगरपालिका 80102171 

801 02 प्रदेश नं २ पसामगढीनगरपालिका 80102172 

801 02 प्रदेश नं २ बहुदरमाईनगरपालिका 80102173 

801 02 प्रदेश नं २ अग्नीसाइरकृष्णासवरन गाउाँ पालिका 80102301 

801 02 प्रदेश नं २ नछन्नमस्तागाउाँ पालिका 80102302 

801 02 प्रदेश नं २ नतरहुतगाउंपालिका 80102303 

801 02 प्रदेश नं २ नतिाठीकोईिाडीगाउंपालिका 80102304 

801 02 प्रदेश नं २ त्रबष्णुपुरगाउाँ पालिका 80102305 

801 02 प्रदेश नं २ रार्गढगाउाँ पालिका 80102306 

801 02 प्रदेश नं २ महादेवागाउाँ पालिका 80102307 

801 02 प्रदेश नं २ रुपनीगाउाँ पालिका 80102308 

801 02 प्रदेश नं २ अनममागाउाँ पालिका 80102309 

801 02 प्रदेश नं २ औरहीगाउाँ पालिका 80102310 
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801 02 प्रदेश नं २ नरहागाउाँ पालिका 80102311 

801 02 प्रदेश नं २ नवरार्पुरगाउाँ पालिका 80102312 

801 02 प्रदेश नं २ बररर्यारपट्टीगाउाँ पालिका 80102313 

801 02 प्रदेश नं २ भगवानपुरगाउाँ पालिका 80102314 

801 02 प्रदेश नं २ िक्ष्मीपुरपतारी गाउाँ पालिका 80102315 

801 02 प्रदेश नं २ ववष्णुपुरगाउाँ पालिका 80102316 

801 02 प्रदेश नं २ सखुवानान्कारकट्टीगाउाँ पालिका 80102317 

801 02 प्रदेश नं २ औरहीगाउाँ पालिका 80102318 

801 02 प्रदेश नं २ र्नकनञ्न्दनीगाउाँ पालिका 80102319 

801 02 प्रदेश नं २ बटेश्वरगाउाँ पालिका 80102320 

801 02 प्रदेश नं २ मुख्रखर्यापट्दटमुसहरलमर्या गाउाँ पालिका 80102321 

801 02 प्रदेश नं २ िक्ष्मीननर्यागाउाँ पालिका 80102322 

801 02 प्रदेश नं २ एकडारागाउाँ पालिका 80102323 

801 02 प्रदेश नं २ वपपरागाउाँ पालिका 80102324 

801 02 प्रदेश नं २ महोत्तरीगाउाँ पालिका 80102325 

801 02 प्रदेश नं २ साम्सीगाउाँ पालिका 80102326 

801 02 प्रदेश नं २ सोनमागाउाँ पालिका 80102327 

801 02 प्रदेश नं २ चक्रघट्टागाउाँ पालिका 80102328 

801 02 प्रदेश नं २ चन्द्रनगरगाउाँ पालिका 80102329 

801 02 प्रदेश नं २ धनकौिगाउाँपालिका 80102330 

801 02 प्रदेश नं २ ब्रह्मपुरीगाउाँ पालिका 80102331 

801 02 प्रदेश नं २ रामनगरगाउाँ पालिका 80102332 

801 02 प्रदेश नं २ ववष्णुगाउाँ पालिका 80102333 

801 02 प्रदेश नं २ दगुामभगवतीगाउाँ पालिका 80102334 

801 02 प्रदेश नं २ आदशमकोटवि गाउाँ पालिका 80102335 

801 02 प्रदेश नं २ करैर्यामाईगाउाँपालिका 80102336 

801 02 प्रदेश नं २ देवतािगाउाँ पालिका 80102337 
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801 02 प्रदेश नं २ परवानीपुरगाउाँ पालिका 80102338 

801 02 प्रदेश नं २ प्रसौनीगाउाँ पालिका 80102339 

801 02 प्रदेश नं २ फेटागाउाँ पालिका 80102340 

801 02 प्रदेश नं २ बारागढीगाउाँ पालिका 80102341 

801 02 प्रदेश नं २ सुवणमगााँउपालिका 80102342 

801 02 प्रदेश नं २ नछपहरमाईगाउाँ पालिका 80102343 

801 02 प्रदेश नं २ र्गरनाथपुरगाउाँ पालिका 80102344 

801 02 प्रदेश नं २ धोबीनीगाउाँ पालिका 80102345 

801 02 प्रदेश नं २ पकाहामनैपुर गाउाँ पालिका 80102346 

801 02 प्रदेश नं २ पटेवामसुगौिी गाउाँ पालिका 80102347 

801 02 प्रदेश नं २ त्रबन्दबालसनीगाउाँ पालिका 80102348 

801 02 प्रदेश नं २ सखुवाप्रसौनी गाउाँ पालिका 80102349 

801 02 प्रदेश नं २ ठोरी (सुवणमपुर) गाउाँ पालिका 80102350 

801 02 प्रदेश नं २ बिान-ववहुिगाउाँ पालिका 80102351 

801 02 प्रदेश नं २ धनौर्ीगाउाँ पालिका 80102352 

801 02 प्रदेश नं २ बसबरीर्यागाउाँ पालिका 80102353 

801 02 प्रदेश नं २ कौडनेागाउाँ पालिका 80102354 

801 02 प्रदेश नं २ पसामगाउाँ पालिका 80102355 

801 02 प्रदेश नं २ र्यमुनामाईगाउाँ पालिका 80102356 

801 02 प्रदेश नं २ ववश्रामपुरगाउाँ पालिका 80102357 

801 02 प्रदेश नं २ कालिकामाईगाउाँ पालिका 80102358 

801 02 प्रदेश नं २ ञ्र्राभवानीगाउाँ पालिका 80102359 

801 02 प्रदेश नं २ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, सप्तरी 80102801 

801 02 प्रदेश नं २ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, लसराहा 80102802 

801 02 प्रदेश नं २ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, धनुषा 80102803 

801 02 प्रदेश नं २ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, महोत्तरी 80102804 

801 02 प्रदेश नं २ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, सिामही 80102805 
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801 02 प्रदेश नं २ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, रौतहट 80102806 

801 02 प्रदेश नं २ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, बारा 80102807 

801 02 प्रदेश नं २ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, पसाम 80102808 

801 03 प्रदेश नं ३ काठमाण्डौंमहानगरपालिका 80103011 

801 03 प्रदेश नं ३ िलितपुरमहानगरपालिका 80103012 

801 03 प्रदेश नं ३ भरतपुरमहानगरपालिका 80103013 

801 03 प्रदेश नं ३ हेटौंडाउप-महानगरपालिका 80103031 

801 03 प्रदेश नं ३ कमिामाईनगरपालिका 80103101 

801 03 प्रदेश नं ३ दधुौिीनगरपालिका 80103102 

801 03 प्रदेश नं ३ मन्थिीनगरपालिका 80103103 

801 03 प्रदेश नं ३ रामेछापनगरपालिका 80103104 

801 03 प्रदेश नं ३ ञ्र्रीनगरपालिका 80103105 

801 03 प्रदेश नं ३ लभमेश्वरनगरपालिका 80103106 

801 03 प्रदेश नं ३ चौतारासागाचोकगढी नगरपालिका 80103107 

801 03 प्रदेश नं ३ मेिम्चीनगरपालिका 80103108 

801 03 प्रदेश नं ३ वाह्रववसेनगरपालिका 80103109 

801 03 प्रदेश नं ३ धुनीबेंसीनगरपालिका 80103110 

801 03 प्रदेश नं ३ नीिकण्ठनगरपालिका 80103111 

801 03 प्रदेश नं ३ ववदरुनगरपालिका 80103112 

801 03 प्रदेश नं ३ बेिकोटगढीनगरपालिका 80103113 

801 03 प्रदेश नं ३ कागेश्वरी–मनोहरानगरपालिका 80103114 

801 03 प्रदेश नं ३ कीनत मपुरनगरपालिका 80103115 

801 03 प्रदेश नं ३ गोकणेश्वरनगरपालिका 80103116 

801 03 प्रदेश नं ३ चन्द्राधगरीनगरपालिका 80103117 

801 03 प्रदेश नं ३ टोखानगरपालिका 80103118 

801 03 प्रदेश नं ३ तारकेश्वरनगरपालिका 80103119 

801 03 प्रदेश नं ३ दक्षक्षणकािीनगरपालिका 80103120 
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801 03 प्रदेश नं ३ नागार्ुमननगरपालिका 80103121 

801 03 प्रदेश नं ३ बुढाननिकण्ठनगरपालिका 80103122 

801 03 प्रदेश नं ३ शंखरापुरनगरपालिका 80103123 

801 03 प्रदेश नं ३ गोदावरीनगरपालिका 80103124 

801 03 प्रदेश नं ३ महािक्ष्मीनगरपालिका 80103125 

801 03 प्रदेश नं ३ चााँगुनारार्यणनगरपालिका 80103126 

801 03 प्रदेश नं ३ भक्तपुरनगरपालिका 80103127 

801 03 प्रदेश नं ३ मध्र्यपुरधथमी नगरपालिका 80103128 

801 03 प्रदेश नं ३ सूर्यमववनार्यकनगरपालिका 80103129 

801 03 प्रदेश नं ३ धुलिखेिनगरपालिका 80103130 

801 03 प्रदेश नं ३ नमोबुद्धनगरपालिका 80103131 

801 03 प्रदेश नं ३ पनौतीनगरपालिका 80103132 

801 03 प्रदेश नं ३ पांचखािनगरपालिका 80103133 

801 03 प्रदेश नं ३ बनेपानगरपालिका 80103134 

801 03 प्रदेश नं ३ मण्डनदेउपुरनगरपालिका 80103135 

801 03 प्रदेश नं ३ थाहानगरपालिका 80103136 

801 03 प्रदेश नं ३ कालिकानगरपालिका 80103137 

801 03 प्रदेश नं ३ खैरहनीनगरपालिका 80103138 

801 03 प्रदेश नं ३ माडीनगरपालिका 80103139 

801 03 प्रदेश नं ३ रत्ननगरनगरपालिका 80103140 

801 03 प्रदेश नं ३ राप्तीनगरपालिका 80103141 

801 
03 

प्रदेश नं ३ गोिन्र्ोरगाउाँ पालिका ८०१०३३०१ 

801 03 प्रदेश नं ३ घ्र्याङिेखगाउाँ पालिका 80103302 

801 
03 

प्रदेश नं ३ तीनपाटनगाउाँ पालिका ८०१०३३०३ 

801 03 प्रदेश नं ३ फफक्किगाउाँ पालिका 80103304 
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801 
03 

प्रदेश नं ३ मररणगाउाँ पालिका ८०१०३३०५ 

801 03 प्रदेश नं ३ सुनकोशीगाउाँ पालिका 80103306 

801 
03 

प्रदेश नं ३ हररहरपुरगढीगाउाँ पालिका ८०१०३३०७ 

801 03 प्रदेश नं ३ उमाकुण्डगाउाँ पालिका 80103308 

801 
03 

प्रदेश नं ३ खााँडादेवीगाउाँ पालिका ८०१०३३०९ 

801 03 प्रदेश नं ३ गोकुिगङ्गागाउाँ पालिका 80103310 

801 
03 

प्रदेश नं ३ दोरम्बागाउाँ पालिका ८०१०३३११ 

801 03 प्रदेश नं ३ लिखुतामाकोशी गाउाँ पालिका 80103312 

801 
03 

प्रदेश नं ३ सुनापनतगाउाँ पालिका ८०१०३३१३ 

801 03 प्रदेश नं ३ कालिन्चोकगाउाँ पालिका 80103314 

801 
03 

प्रदेश नं ३ गौरीशङ्करगाउाँ पालिका ८०१०३३१५ 

801 03 प्रदेश नं ३ तामाकोशीगाउाँ पालिका 80103316 

801 
03 

प्रदेश नं ३ वैतेश्वरगाउाँ पालिका ८०१०३३१७ 

801 03 प्रदेश नं ३ मेिुङ्गगाउाँ पालिका 80103318 

801 
03 

प्रदेश नं ३ ववगुगाउाँ पालिका ८०१०३३१९ 

801 03 प्रदेश नं ३ शैिुङ्गगाउाँ पालिका 80103320 

801 
03 

प्रदेश नं ३ ईन्द्रावतीगाउाँ पालिका ८०१०३३२१ 

801 03 प्रदेश नं ३ र्ुगिगाउाँ पालिका 80103322 

801 
03 

प्रदेश नं ३ त्रिपुरासुन्दरीगाउाँ पालिका ८०१०३३२३ 

801 03 प्रदेश नं ३ पााँचपोखरीथाङपाि गाउाँ पालिका 80103324 

801 
03 

प्रदेश नं ३ बिेफीगाउाँ पालिका ८०१०३३२५ 
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801 03 प्रदेश नं ३ भोटेकोशीगाउाँ पालिका 80103326 

801 
03 

प्रदेश नं ३ लिसंखुपाखरगाउाँ पालिका ८०१०३३२७ 

801 03 प्रदेश नं ३ सुनकोशीगाउाँ पालिका 80103328 

801 
03 

प्रदेश नं ३ हेिम्बुगाउाँ पालिका ८०१०३३२९ 

801 03 प्रदेश नं ३ उत्तरगर्यागाउाँ पालिका 80103330 

801 
03 

प्रदेश नं ३ कालिकागाउाँ पालिका ८०१०३३३१ 

801 03 प्रदेश नं ३ गोसाईंकुण्डगाउाँ पालिका 80103332 

801 
03 

प्रदेश नं ३ नौकुण्डगाउाँ पालिका ८०१०३३३३ 

801 03 प्रदेश नं ३ आमाछोददङमोगाउाँ पालिका 80103334 

801 
03 

प्रदेश नं ३ खननर्याबासगाउाँ पालिका ८०१०३३३५ 

801 03 प्रदेश नं ३ गङ्गार्मुनागाउाँ पालिका 80103336 

801 
03 

प्रदेश नं ३ गर्ुरीगाउाँ पालिका ८०१०३३३७ 

801 03 प्रदेश नं ३ गल्छीगाउाँ पालिका 80103338 

801 
03 

प्रदेश नं ३ ज्वािामखूीगाउाँ पालिका ८०१०३३३९ 

801 03 प्रदेश नं ३ त्रिपुरासुन्दरीगाउाँ पालिका 80103340 

801 
03 

प्रदेश नं ३ थाके्रगाउाँ पालिका ८०१०३३४१ 

801 03 प्रदेश नं ३ नेिावतीगाउाँ पालिका 80103342 

801 
03 

प्रदेश नं ३ बेनीघाटरोराङ्ग गाउाँ पालिका ८०१०३३४३ 

801 03 प्रदेश नं ३ रुवीभ्र्यािी गाउाँ पालिका 80103344 

801 
03 

प्रदेश नं ३ लसद्धिेकगाउाँ पालिका ८०१०३३४५ 

801 03 प्रदेश नं ३ ककनीगाउाँ पालिका 80103346 
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801 
03 

प्रदेश नं ३ फकस्पाङगाउाँ पालिका ८०१०३३४७ 

801 03 प्रदेश नं ३ तादीगाउाँगाउाँ पालिका 80103348 

801 
03 

प्रदेश नं ३ तारकेश्वरगाउाँ पालिका ८०१०३३४९ 

801 03 प्रदेश नं ३ दपु्चेश्वरगाउाँ पालिका 80103350 

801 
03 

प्रदेश नं ३ पचचकन्र्यागाउाँ पालिका ८०१०३३५१ 

801 03 प्रदेश नं ३ मेघाङगाउाँ पालिका 80103352 

801 
03 

प्रदेश नं ३ लिखुगाउाँ पालिका ८०१०३३५३ 

801 03 प्रदेश नं ३ लशवपुरीगाउाँ पालिका 80103354 

801 
03 

प्रदेश नं ३ सुर्यमगढीगाउाँ पालिका ८०१०३३५५ 

801 03 प्रदेश नं ३ कोन्ज्र्योसोमगाउाँ पालिका 80103356 

801 
03 

प्रदेश नं ३ बाग्मतीगाउाँ पालिका ८०१०३३५७ 

801 03 प्रदेश नं ३ महाङ्कािगाउाँ पालिका 80103358 

801 
03 

प्रदेश नं ३ खानीखोिागाउाँ पालिका ८०१०३३५९ 

801 03 प्रदेश नं ३ चौंरीदेउरािीगाउाँ पालिका 80103360 

801 
03 

प्रदेश नं ३ तेमािगाउाँ पालिका ८०१०३३६१ 

801 03 प्रदेश नं ३ बेथानचोकगाउाँ पालिका 80103362 

801 
03 

प्रदेश नं ३ भुम्िुगाउाँ पालिका ८०१०३३६३ 

801 03 प्रदेश नं ३ महाभारतगाउाँ पालिका 80103364 

801 
03 

प्रदेश नं ३ रोशीगाउाँ पालिका ८०१०३३६५ 

801 03 प्रदेश नं ३ ईन्द्रसरोवरगाउाँ पालिका 80103366 

801 
03 

प्रदेश नं ३ कैिाशगाउाँ पालिका ८०१०३३६७ 
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801 03 प्रदेश नं ३ बकैर्यागाउाँ पालिका 80103368 

801 
03 

प्रदेश नं ३ बाग्मतीगाउाँ पालिका ८०१०३३६९ 

801 03 प्रदेश नं ३ लभमफेदीगाउाँ पालिका 80103370 

801 
03 

प्रदेश नं ३ मकवानपुरगढीगाउाँ पालिका ८०१०३३७१ 

801 03 प्रदेश नं ३ मनहरीगाउाँ पालिका 80103372 

801 
03 

प्रदेश नं ३ राञ्क्सराङ्गगाउाँ पालिका ८०१०३३७३ 

801 03 प्रदेश नं ३ इच्छाकामनागाउाँ पालिका 80103374 

801 03 प्रदेश नं ३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, दोिखा 80103801 

801 03 प्रदेश नं ३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, रामेछाप 80103802 

801 03 प्रदेश नं ३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, लसन्धुिी 80103803 

801 03 प्रदेश नं ३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, काभ्रेपिान्चोक 80103804 

801 03 प्रदेश नं ३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, लसन्धुपाल्चोक 80103805 

801 03 प्रदेश नं ३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, रसुवा 80103806 

801 03 प्रदेश नं ३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, नुवाकोट 80103807 

801 03 प्रदेश नं ३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, धाददङ्ग 80103808 

801 03 प्रदेश नं ३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, धचतवन 80103809 

801 03 प्रदेश नं ३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, मकवानपरु 80103810 

801 03 प्रदेश नं ३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, भक्तपुर 80103811 

801 03 प्रदेश नं ३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, िलितपुर 80103812 

801 03 प्रदेश नं ३ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, 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 
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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 

801 ०४ गण्डकी ढोरपाटननगरपालिका 80104124 

801 ०४ गण्डकी बाग्िुङनगरपालिका 80104125 

801 ०४ गण्डकी बेनीनगरपालिका 80104126 

801 ०४ गण्डकी बौदीकािीगाउाँ पालिका 80104301 

801 ०४ गण्डकी बुलिङटारगाउाँ पालिका 80104302 

801 ०४ गण्डकी त्रबनर्यीत्रिवेणी गाउाँ पालिका 80104303 

801 ०४ गण्डकी हुप्सेकोटगाउाँ पालिका 80104304 

801 ०४ गण्डकी अर्ुमनचौपारीगाउाँ पालिका 80104305 
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801 ०४ गण्डकी आाँधधखोिागाउाँ पालिका 80104306 

801 ०४ गण्डकी कािीगण्डकीगाउाँ पालिका 80104307 

801 ०४ गण्डकी फेदीखोिागाउाँ पालिका 80104308 

801 ०४ गण्डकी ववरुवागाउाँ पालिका 80104309 

801 ०४ गण्डकी हररनाशगाउाँ पालिका 80104310 

801 ०४ गण्डकी आाँबुखैरेनीगाउाँ पालिका 80104311 

801 ०४ गण्डकी ऋवषङ्गगाउाँ पालिका 80104312 

801 ०४ गण्डकी नघररङगाउाँ पालिका 80104313 

801 ०४ गण्डकी देवघाटगाउाँ पालिका 80104314 

801 ०४ गण्डकी म्र्याग्देगाउाँ पालिका 80104315 

801 ०४ गण्डकी बञ्न्दपुरगाउाँ पालिका 80104316 

801 ०४ गण्डकी अञ्र्रकोटगाउाँ पालिका 80104317 

801 ०४ गण्डकी आरूघाटगाउाँ पालिका 80104318 

801 ०४ गण्डकी गण्डकीगाउाँ पालिका 80104319 

801 ०४ गण्डकी चुमनुव्रीगाउाँ पालिका 80104320 

801 ०४ गण्डकी धाचेगाउाँ पालिका 80104321 

801 ०४ गण्डकी लभमसेनगाउाँ पालिका 80104322 

801 ०४ गण्डकी शदहद िखनगाउाँ पालिका 80104323 

801 ०४ गण्डकी लसरानचोकगाउाँ पालिका 80104324 

801 ०४ गण्डकी बारपाकसुलिकोट गाउाँ पालिका 80104325 

801 ०४ गण्डकी चामेगाउाँ पालिका 80104326 

801 ०४ गण्डकी नाफुम गाउाँ पालिका 80104327 

801 ०४ गण्डकी नासोङगाउाँ पालिका 80104328 

801 ०४ गण्डकी मनाङददछ र्याङ गाउाँ पालिका 80104329 

801 ०४ गण्डकी कव्िासोथारगाउाँ पालिका 80104330 

801 ०४ गण्डकी दधुपोखरीगाउाँ पालिका 80104331 

801 ०४ गण्डकी दोदीगाउाँ पालिका 80104332 
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801 ०४ गण्डकी मस्र्यामङदीगाउाँ पालिका 80104333 

801 ०४ गण्डकी अन्नपूणमगाउाँ पालिका 80104334 

801 ०४ गण्डकी माछापछेु्रगाउाँ पालिका 80104335 

801 ०४ गण्डकी मादीगाउाँ पालिका 80104336 

801 ०४ गण्डकी रूपागाउाँ पालिका 80104337 

801 ०४ गण्डकी र्िर्िागाउाँ पालिका 80104338 

801 ०४ गण्डकी पैर्यूंगाउाँ पालिका 80104339 

801 ०४ गण्डकी महालशिागाउाँ पालिका 80104340 

801 ०४ गण्डकी मोदीगाउाँ पालिका 80104341 

801 ०४ गण्डकी ववहादीगाउाँ पालिका 80104342 

801 ०४ गण्डकी काठेखोिागाउाँ पालिका 80104343 

801 ०४ गण्डकी तमानखोिागाउाँ पालिका 80104344 

801 ०४ गण्डकी ताराखोिागाउाँ पालिका 80104345 

801 ०४ गण्डकी ननसीखोिागाउाँ पालिका 80104346 

801 ०४ गण्डकी वदढगाडगाउाँ पालिका 80104347 

801 ०४ गण्डकी बरेङगाउाँ पालिका 80104348 

801 ०४ गण्डकी अन्नपूणमगाउाँ पालिका 80104349 

801 ०४ गण्डकी धविाधगरीगाउाँ पालिका 80104350 

801 ०४ गण्डकी मंगिागाउाँ पालिका 80104351 

801 ०४ गण्डकी मालिकागाउाँ पालिका 80104352 

801 ०४ गण्डकी रघुगंगागाउाँ पालिका 80104353 

801 ०४ गण्डकी घरपझोङगाउाँ पालिका 80104354 

801 ०४ गण्डकी थासाङगाउाँ पालिका 80104355 

801 ०४ गण्डकी िो-केदारदामोदरकुण्ड गाउाँ पालिका 80104356 

801 ०४ गण्डकी िोमन्थाङगाउाँ पालिका 80104357 

801 ०४ गण्डकी वाह्रगााँउमुञ्क्तके्षि गाउाँ पालिका 80104358 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, गोरखा 80104801 
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801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, िम्र्ुङ्ग 80104802 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, तनहुाँ 80104803 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, कास्की 80104804 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, मनाङ 80104805 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, मुस्ताङ 80104806 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, पवमत 80104807 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, स्र्याङ्गर्ा 80104808 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, म्र्याग्दी 80104809 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, बाग्िुङ्ग 80104810 

801 ०४ गण्डकी ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, नविपुर 80104811 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बुटविउपमहानगरपालिका 80105031 

801 ०५ प्रदेश नं ५ घोराहीउपमहानगरपालिका 80105032 

801 ०५ प्रदेश नं ५ तुल्सीपुरउपमहानगरपालिका 80105033 

801 ०५ प्रदेश नं ५ नेपािगचर्उपमहानगरपालिका 80105034 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बदमघाटनगरपालिका 80105101 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रामग्रामनगरपालिका 80105102 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सुनविनगरपालिका 80105103 

801 ०५ प्रदेश नं ५ नतिोत्तमानगरपालिका 80105104 

801 ०५ प्रदेश नं ५ देवदहनगरपालिका 80105105 

801 ०५ प्रदेश नं ५ िुञ्म्वनीसांस्कृनतक नगरपालिका 80105106 

801 ०५ प्रदेश नं ५ लसद्धाथमनगरनगरपालिका 80105107 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सैनामैनानगरपालिका 80105108 

801 ०५ प्रदेश नं ५ कवपिवस्तुनगरपालिका 80105109 

801 ०५ प्रदेश नं ५ कृष्णनगरनगरपालिका 80105110 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बाणगंगानगरपालिका 80105111 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बुद्धभुमीनगरपालिका 80105112 

801 ०५ प्रदेश नं ५ महारार्गचर्नगरपालिका 80105113 
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801 ०५ प्रदेश नं ५ लशवरार्नगरपालिका 80105114 

801 ०५ प्रदेश नं ५ भुलमकास्थाननगरपालिका 80105115 

801 ०५ प्रदेश नं ५ लशतगंगानगरपालिका 80105116 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सञ्न्धखकम नगरपालिका 80105117 

801 ०५ प्रदेश नं ५ तानसेननगरपालिका 80105118 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रामपुरनगरपालिका 80105119 

801 ०५ प्रदेश नं ५ मुलसकोटनगरपालिका 80105120 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रेसुंगानगरपालिका 80105121 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रोल्पानगरपालिका 80105122 

801 ०५ प्रदेश नं ५ प्र्यूठाननगरपालिका 80105123 

801 ०५ प्रदेश नं ५ स्वगमद्वारीनगरपालिका 80105124 

801 ०५ प्रदेश नं ५ िमहीनगरपालिका 80105125 

801 ०५ प्रदेश नं ५ कोहिपुरनगरपालिका 80105126 

801 ०५ प्रदेश नं ५ गुिररर्यानगरपालिका 80105127 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ठाकुरबाबानगरपालिका 80105128 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बााँसगढीनगरपालिका 80105129 

801 ०५ प्रदेश नं ५ मधुवननगरपालिका 80105130 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रार्ापुरनगरपालिका 80105131 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बारबददमर्यानगरपालिका 80105132 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सुस्तागाउाँ पालिका 80105301 

801 ०५ प्रदेश नं ५ पाल्हीनन्दनगाउाँ पालिका 80105302 

801 ०५ प्रदेश नं ५ प्रतापपुरगाउाँ पालिका 80105303 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सराविगाउाँ पालिका 80105304 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ओमसनतर्यागाउाँ पालिका 80105305 

801 ०५ प्रदेश नं ५ कन्चनगाउाँ पालिका 80105306 

801 ०५ प्रदेश नं ५ कोटहीमाईगाउाँ पालिका 80105307 

801 ०५ प्रदेश नं ५ गैडहवागाउाँ पालिका 80105308 
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801 ०५ प्रदेश नं ५ मचमवारीगाउाँ पालिका 80105309 

801 ०५ प्रदेश नं ५ मार्यादेवीगाउाँ पालिका 80105310 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रोदहणीगाउाँ पालिका 80105311 

801 ०५ प्रदेश नं ५ शुद्धोधनगाउाँ पालिका 80105312 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सम्मरीमाईगाउाँ पालिका 80105313 

801 ०५ प्रदेश नं ५ लसर्यारीगाउाँ पालिका 80105314 

801 ०५ प्रदेश नं ५ मार्यादेवीगाउाँ पालिका 80105315 

801 ०५ प्रदेश नं ५ र्यसोधरागाउाँ पालिका 80105316 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ववर्र्यनगरगाउाँ पालिका 80105317 

801 ०५ प्रदेश नं ५ शुद्धोधनगाउाँ पालिका 80105318 

801 ०५ प्रदेश नं ५ छिदेवगाउाँ पालिका 80105319 

801 ०५ प्रदेश नं ५ पाख्रणनीगाउाँ पालिका 80105320 

801 ०५ प्रदेश नं ५ मािारानीगाउाँ पालिका 80105321 

801 ०५ प्रदेश नं ५ नतनाउगाउाँ पालिका 80105322 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ननस्दीगाउाँ पालिका 80105323 

801 ०५ प्रदेश नं ५ पूवमखोिागाउाँ पालिका 80105324 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बगनासकािीगाउाँ पालिका 80105325 

801 ०५ प्रदेश नं ५ माथागढीगाउाँ पालिका 80105326 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रम्भागाउाँ पालिका 80105327 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ररब्दीकोटगाउाँ पालिका 80105328 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रैनादेवीछहरा गाउाँ पालिका 80105329 

801 ०५ प्रदेश नं ५ इस्मागाउाँ पालिका 80105330 

801 ०५ प्रदेश नं ५ कािीगण्डकीगाउाँ पालिका 80105331 

801 ०५ प्रदेश नं ५ गुल्मीदरबारगाउाँ पालिका 80105332 

801 ०५ प्रदेश नं ५ चन्द्रकोटगाउाँ पालिका 80105333 

801 ०५ प्रदेश नं ५ छिकोटगाउाँ पालिका 80105334 

801 ०५ प्रदेश नं ५ धुकोटगाउाँ पालिका 80105335 
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801 ०५ प्रदेश नं ५ मदानेगाउाँ पालिका 80105336 

801 ०५ प्रदेश नं ५ मालिकागाउाँ पालिका 80105337 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रुरुगाउाँ पालिका 80105338 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सत्र्यवतीगाउाँ पालिका 80105339 

801 ०५ प्रदेश नं ५ पुथाउत्तरगंगा गाउाँ पालिका 80105340 

801 ०५ प्रदेश नं ५ भूमेगाउाँ पालिका 80105341 

801 ०५ प्रदेश नं ५ लसस्नेगाउाँ पालिका 80105342 

801 ०५ प्रदेश नं ५ त्रिवेणीगाउाँ पालिका 80105343 

801 ०५ प्रदेश नं ५ थवाङगाउाँ पालिका 80105344 

801 ०५ प्रदेश नं ५ पररवतमनगाउाँ पालिका 80105345 

801 ०५ प्रदेश नं ५ माडीगाउाँ पालिका 80105346 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रुन्टीगढीगाउाँ पालिका 80105347 

801 ०५ प्रदेश नं ५ िुङग्रीगाउाँ पालिका 80105348 

801 ०५ प्रदेश नं ५ गंगादेवगाउाँ पालिका 80105349 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सुनछहरीगाउाँ पालिका 80105350 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सुननिस्मनृत गाउाँ पालिका 80105351 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ऐरावतीगाउाँ पालिका 80105352 

801 ०५ प्रदेश नं ५ गौमुखीगाउाँ पालिका 80105353 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ख्रझमरुकगाउाँ पालिका 80105354 

801 ०५ प्रदेश नं ५ नौबदहनीगाउाँ पालिका 80105355 

801 ०५ प्रदेश नं ५ मल्िरानीगाउाँ पालिका 80105356 

801 ०५ प्रदेश नं ५ माण्डवीगाउाँ पालिका 80105357 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सरुमारानीगाउाँ पालिका 80105358 

801 ०५ प्रदेश नं ५ गढवागाउाँ पालिका 80105359 

801 ०५ प्रदेश नं ५ दंगीशरणगाउाँ पालिका 80105360 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बंगिाचुिीगाउाँ पालिका 80105361 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बबईगाउाँ पालिका 80105362 
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801 ०५ प्रदेश नं ५ रार्पुरगाउाँ पालिका 80105363 

801 ०५ प्रदेश नं ५ राप्तीगाउाँ पालिका 80105364 

801 ०५ प्रदेश नं ५ शाञ्न्तनगरगाउाँ पालिका 80105365 

801 ०५ प्रदेश नं ५ खर्ुरागाउाँ पालिका 80105366 

801 ०५ प्रदेश नं ५ र्ानकीगाउाँ पालिका 80105367 

801 ०५ प्रदेश नं ५ डुडुवागाउाँ पालिका 80105368 

801 ०५ प्रदेश नं ५ नरैनापुरगाउाँ पालिका 80105369 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बैर्नाथगाउाँ पालिका 80105370 

801 ०५ प्रदेश नं ५ राप्तीसोनारीगाउाँ पालिका 80105371 

801 ०५ प्रदेश नं ५ गेरुवागाउाँ पालिका 80105372 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बढैर्यातािगाउाँपालिका 80105373 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, नविपरासी 80105801 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, रूपन्देही 80105802 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, कवपिवस्तु 80105803 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, पाल्पा 80105804 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, अघामखााँची 80105805 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, गुल्मी 80105806 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, रूकुमकोट 80105807 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, रोल्पा 80105808 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, प्र्यूठान 80105809 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, दाङ्ग 80105810 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, बााँके 80105811 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, बददमर्या 80105812 

801 ०6 कणामिी छार्यााँनाथरारा नगरपालिका 80106101 

801 ०6 कणामिी ठूिीभेरीनगरपालिका 80106102 

801 ०6 कणामिी त्रिपुरासुन्दरीनगरपालिका 80106103 

801 ०6 कणामिी चन्दननाथनगरपालिका 80106104 
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801 ०6 कणामिी खााँडाचक्रनगरपालिका 80106105 

801 ०6 कणामिी नतिागुफानगरपालिका 80106106 

801 ०6 कणामिी रास्कोटनगरपालिका 80106107 

801 ०6 कणामिी आठत्रबसकोटनगरपालिका 80106108 

801 ०6 कणामिी चौरर्हारीनगरपालिका 80106109 

801 ०6 कणामिी मुलसकोटनगरपालिका 80106110 

801 ०6 कणामिी बागचौरनगरपालिका 80106111 

801 ०6 कणामिी बनगााँडकुवपण्ड ेनगरपालिका 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 चामुण्डात्रबन्द्रासैनी नगरपालिका 80106123 

801 ०6 कणामिी दलु्िुनगरपालिका 80106124 

801 ०6 कणामिी नारार्यणनगरपालिका 80106125 

801 ०6 कणामिी खत्र्याडगाउाँ पालिका 80106301 

801 ०6 कणामिी मुगुमकामामरोंगगाउाँ पालिका 80106302 

801 ०6 कणामिी सोरुगाउाँ पालिका 80106303 

801 ०6 कणामिी काईकेगाउाँ पालिका 80106304 

801 ०6 कणामिी छाकामताङसोङ गाउाँ पालिका 80106305 

801 ०6 कणामिी र्गदलु्िागाउाँ पालिका 80106306 
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801 ०6 कणामिी डोल्पोबुद्ध गाउाँ पालिका 80106307 

801 ०6 कणामिी मुड्केचुिागाउाँ पालिका 80106308 

801 ०6 कणामिी शेफोक्सुन्डो गाउाँ पालिका 80106309 

801 ०6 कणामिी अदानचुिीगाउाँ पालिका 80106310 

801 ०6 कणामिी खापुमनाथगाउाँ पालिका 80106311 

801 ०6 कणामिी चंखेिीगाउाँ पालिका 80106312 

801 ०6 कणामिी तााँर्ाकोटगाउाँ पालिका 80106313 

801 ०6 कणामिी नाम्खागाउाँ पालिका 80106314 

801 ०6 कणामिी सकेगाडगाउाँ पालिका 80106315 

801 ०6 कणामिी लसमकोटगाउाँ पालिका 80106316 

801 ०6 कणामिी कनकासुन्दरीगाउाँ पालिका 80106317 

801 ०6 कणामिी गुदठचौरगाउाँ पालिका 80106318 

801 ०6 कणामिी तातोपानीगाउाँ पालिका 80106319 

801 ०6 कणामिी नतिागाउाँ पालिका 80106320 

801 ०6 कणामिी पातारासीगाउाँ पालिका 80106321 

801 ०6 कणामिी लसरं्ागाउाँ पालिका 80106322 

801 ०6 कणामिी दहमागाउाँ पालिका 80106323 

801 ०6 कणामिी शुभ कालिकागाउाँ पालिका 80106324 

801 ०6 कणामिी नरहररनाथगाउाँ पालिका 80106325 

801 ०6 कणामिी पचािझरनागाउाँ पलिका 80106326 

801 ०6 कणामिी पिातागाउाँ पालिका 80106327 

801 ०6 कणामिी महावैगाउाँ पालिका 80106328 

801 ०6 कणामिी सान्नीत्रिवेणी गाउाँ पालिका 80106329 

801 ०6 कणामिी त्रिवेणीगाउाँ पालिका 80106330 

801 ०6 कणामिी बााँफफकोटगाउाँ पालिका 80106331 

801 ०6 कणामिी सानीभेरीगाउाँ पालिका 80106332 

801 ०6 कणामिी कपुरकोटगाउाँ पालिका 80106333 
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801 ०6 कणामिी कालिमाटीगाउाँ पालिका 80106334 

801 ०6 कणामिी कुमाखगाउाँ पालिका 80106335 

801 ०6 कणामिी छिशे्वरीगाउाँ पालिका 80106336 

801 ०6 कणामिी लसद्धकुमाख गाउाँ पालिका 80106337 

801 ०6 कणामिी त्रिवेणीगाउाँ पालिका 80106338 

801 ०6 कणामिी दामामगाउाँ पालिका 80106339 

801 ०6 कणामिी धचङ्गाडगाउाँ पालिका 80106340 

801 ०6 कणामिी चौकुनेगाउाँ पालिका 80106341 

801 ०6 कणामिी बराहतािगाउाँ पालिका 80106342 

801 ०6 कणामिी लसम्तागाउाँ पालिका 80106343 

801 ०6 कणामिी कुसेगाउाँ पालिका 80106344 

801 ०6 कणामिी र्ुनीचााँदेगाउाँ पालिका 80106345 

801 ०6 कणामिी बारेकोटगाउाँ पालिका 80106346 

801 ०6 कणामिी लशवािर्यगाउाँ पालिका 80106347 

801 ०6 कणामिी गुरााँसगाउाँ पालिका 80106348 

801 ०6 कणामिी ठााँटीकााँधगाउाँ पालिका 80106349 

801 ०6 कणामिी डुगेंश्वरगाउाँ पालिका 80106350 

801 ०6 कणामिी नौमुिेगाउाँ पालिका 80106351 

801 ०6 कणामिी भगवतीमाईगाउाँ पालिका 80106352 

801 ०6 कणामिी भैरवीगाउाँ पालिका 80106353 

801 ०6 कणामिी महाबुगाउाँ पालिका 80106354 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, रूकुम 80106801 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, सल्र्यान 80106802 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, डोल्पा 80106803 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, र्ुम्िा 80106804 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, मुगु 80106805 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, हुम्िा 80106806 
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801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िा समन्वर्य सलमनत, कालिकोट 80106807 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िा समन्वर्य सलमनत, र्ार्रकोट 80106808 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िा समन्वर्य सलमनत, दैिेख 80106809 

801 ०6 कणामिी ञ्र्ल्िा समन्वर्य सलमनत, 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 दटकापुरनगरपालिका 80107104 

801 07 सूदरूपञ्श्चम भर्नीनगरपालिका 80107105 

801 07 सूदरूपञ्श्चम िञ्म्कचुहानगरपालिका 80107106 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ददपार्यिलसिगढी नगरपालिका 80107107 

801 07 सूदरूपञ्श्चम लशखरनगरपालिका 80107108 

801 07 सूदरूपञ्श्चम कमिबर्ारनगरपालिका 80107109 

801 07 सूदरूपञ्श्चम पंचदेविववनार्यक नगरपालिका 80107110 

801 07 सूदरूपञ्श्चम मंगिसेननगरपालिका 80107111 

801 07 सूदरूपञ्श्चम सााँफेवगरनगरपालिका 80107112 

801 07 सूदरूपञ्श्चम त्रिवेणीनगरपालिका 80107113 

801 07 सूदरूपञ्श्चम बडडमालिकानगरपालिका 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 
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801 07 सूदरूपञ्श्चम पुचौडीनगरपालिका 80107123 

801 07 सूदरूपञ्श्चम मेिौिीनगरपालिका 80107124 

801 07 सूदरूपञ्श्चम अमरगढीनगरपालिका 80107125 

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 कैिारीगाउाँ पालिका 80107301 

801 07 सूदरूपञ्श्चम चुरेगाउाँ पालिका 80107302 

801 07 सूदरूपञ्श्चम र्ानकीगाउाँ पालिका 80107303 

801 07 सूदरूपञ्श्चम र्ोशीपुरगाउाँ पालिका 80107304 

801 07 सूदरूपञ्श्चम बदमगोररर्यागाउाँ पालिका 80107305 

801 07 सूदरूपञ्श्चम मोहन्र्यािगाउाँ पालिका 80107306 

801 07 सूदरूपञ्श्चम आदशमगाउाँ पालिका 80107307 

801 07 सूदरूपञ्श्चम के.आई.लस.ंगाउाँ पालिका 80107308 

801 07 सूदरूपञ्श्चम र्ोरार्यिगाउाँ पालिका 80107309 

801 07 सूदरूपञ्श्चम पूवीचौकीगाउाँ पालिका 80107310 

801 07 सूदरूपञ्श्चम बडीकेदारगाउाँ पालिका 80107311 

801 07 सूदरूपञ्श्चम बोगटानगाउाँ पालिका 80107312 

801 07 सूदरूपञ्श्चम सार्यिगाउाँ पालिका 80107313 

801 07 सूदरूपञ्श्चम चौरपाटीगाउाँ पालिका 80107314 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ढकारीगाउाँ पालिका 80107315 

801 07 सूदरूपञ्श्चम तुमामखााँदगाउाँ पालिका 80107316 
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801 07 सूदरूपञ्श्चम बान्नीगढीर्र्यगढ गाउाँ पालिका 80107317 

801 07 सूदरूपञ्श्चम मेल्िेखगाउाँ पालिका 80107318 

801 07 सूदरूपञ्श्चम रामारोशनगाउाँ पालिका 80107319 

801 07 सूदरूपञ्श्चम गौमुिगाउाँ पालिका 80107320 

801 07 सूदरूपञ्श्चम खप्तडछेडदेह गाउाँ पालिका 80107321 

801 07 सूदरूपञ्श्चम र्गन्नाथगाउाँ पालिका 80107322 

801 07 सूदरूपञ्श्चम स्वामीकानत मकखापर गाउाँ पालिका 80107323 

801 07 सूदरूपञ्श्चम दहमािीगाउाँ पालिका 80107324 

801 07 सूदरूपञ्श्चम साईपािगाउाँ पालिका 80107325 

801 07 सूदरूपञ्श्चम केदारस्र्युाँगााँउपालिका 80107326 

801 07 सूदरूपञ्श्चम खप्तडछान्नागााँउपालिका 80107327 

801 07 सूदरूपञ्श्चम छत्रबसपाधथभरागााँउपालिका 80107328 

801 07 सूदरूपञ्श्चम तािकोटगााँउपालिका 80107329 

801 07 सूदरूपञ्श्चम थिारागााँउपालिका 80107330 

801 07 सूदरूपञ्श्चम दगुामथिीगााँउपालिका 80107331 

801 07 सूदरूपञ्श्चम मष्टागाउाँ पालिका 80107332 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ववत्थडधचरगााँउपालिका 80107333 

801 07 सूदरूपञ्श्चम सूमामगाउाँ पालिका 80107334 

801 07 सूदरूपञ्श्चम अवपदहमािगाउाँ पालिका 80107335 

801 07 सूदरूपञ्श्चम दहुुाँगाउाँ पालिका 80107336 

801 07 सूदरूपञ्श्चम नौगाडगाउाँ पालिका 80107337 

801 07 सूदरूपञ्श्चम व्र्यााँसगाउाँ पालिका 80107338 

801 07 सूदरूपञ्श्चम मामामगाउाँ पालिका 80107339 

801 07 सूदरूपञ्श्चम मालिकार्ुमनगाउाँ पालिका 80107340 

801 07 सूदरूपञ्श्चम िेकमगाउाँ पालिका 80107341 

801 07 सूदरूपञ्श्चम डीिासैनीगाउाँ पालिका 80107342 

801 07 सूदरूपञ्श्चम दोगडाकेदारगाउाँ पालिका 80107343 
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801 07 सूदरूपञ्श्चम पंचेश्वरगाउाँ पालिका 80107344 

801 07 सूदरूपञ्श्चम लशवनाथगाउाँ पालिका 80107345 

801 07 सूदरूपञ्श्चम लसगासगाउाँ पालिका 80107346 

801 07 सूदरूपञ्श्चम सुनमर्यागाउाँ पालिका 80107347 

801 07 सूदरूपञ्श्चम अर्र्यमेरुगाउाँ पालिका 80107348 

801 07 सूदरूपञ्श्चम आलितािगाउाँ पालिका 80107349 

801 07 सूदरूपञ्श्चम गन्र्यापधुरागाउाँ पालिका 80107350 

801 07 सूदरूपञ्श्चम नवदगुामगाउाँ पालिका 80107351 

801 07 सूदरूपञ्श्चम भागेश्वरगाउाँ पालिका 80107352 

801 07 सूदरूपञ्श्चम बेिडााँडीगाउाँ पालिका 80107353 

801 07 सूदरूपञ्श्चम िािझाडीगाउाँ पालिका 80107354 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, बार्ुरा 80107801 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, बझाङ 80107802 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, डोटी 80107803 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, अछाम 80107804 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, दाचुमिा 80107805 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, बैतडी 80107806 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, डडिेधुरा 80107807 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, कंचनपुर 80107808 

801 07 सूदरूपञ्श्चम ञ्र्ल्िासमन्वर्य सलमनत, कैिािी 80107809 

 

स्थानीर् तहको कार्ाक्रम संकेतको लागि प्रत्रे्क 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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Vfftf ;"rL / ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgdf ;"rgf ;~rf/ 

k|0ffnLsf] pkof]u ;DaGwL ;d:of / ;dfwfgsf pkfox? 

e]ifk|;fb e't]{n  

! ljifo k|j]z 

;fj{hlgs vr{, k|flKt tyf o; pk/sf] pQ/bfloTj ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgsf] cleGg 

c+ux? x'g . ;/sf/n] hgtfsf] nflu hlt klg sfd ub{5 ;a} ;fj{hlgs vr{sf]  dfWodaf6 

g} ub{5 . ;fj{hlgs vr{ dfq xf]Og /fh:j / C0f ;d]tsf] k|flKt k|rlnt sfg"gsf] kl/wLleq 

/x]/ ug'{ kb{5 . ;du|df ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgdf ;+nUgdf ;a} kIfdf hjfkmb]xLtf 

/xg' kb{5 .  ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgsf tLg dxTjk"0f{ cfofddf ;fj{hlgs vr{, /fh:j 

jf ;|f]t kl/rfng / hjfkmb]lxtf /xG5g\ . cfhsf] o'udf ;fj{hlgs hLjgdf o:tf] 

hjfkmb]lxtfsf] k|j{4gsf clgjfo{ zt{sf ?kdf /x]sf] 5 . ;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, @)&^_ 

 

o; n]vdf Vfftf ;"rLsf] kl/ro, Vfftf ;"rLsf tTjx?, Vfftf ;"rLsf kmfObfx?, Vfftf ;"rLsf 

;d:ofx? / ;dfwfgsf pkfox?, dxfn]vf lgoGqs sfof{non] k|of]udf NofPsf ;"rgf 

k|ljwLdf cfwfl/t k|0ffnLx?, cGo lgsfoaf6 k|of]udf NofOPsf ;fj{hlgs ljQLo 

Joj:yfkg;DaGwL k|0ffnLx?, ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg ;"rgf k|ljlw pkof]usf 

pknAwLx? tyf ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg ;DaGwL k|0ffnLdf b]lvPsf ;d:of / 

;dfwfgsf pkfox? h:tf ljifoj:t' ;d]l6Psf 5g\ . 

 

@ Vfftf ;"rL 

@=! Vfftf ;"rLsf] kl/ro 

vftf ;"rL n]vfkfngsf] ;a} eGbf cfwf/e"t cfjZos tTj xf] . of]hgf, ah]6, n]vfs+g, 

k|ltj]bg tyf ljZn]if0fsf] d"n cfwf/ xf] . o;n] s:tf sf/f]af/x? sxfF s;/L Jojl:yt ?kdf 

/flvPsf] x'G5 ? ;f] ;DaGwdf JofVof ub{5 . ;fy;fy} o;n] sf/f]af/x?nfO{ tLgsf] k|s[lt x]/L 

ljleGg ju{df jlu{s/0f ;d]t ub{5 .  o:tf] jlu{s/0fn] sf/f]af/sf] ljleGg kIfnfO{ phfu/ 

ug]{ ub{5 . h;sf] pbfx/0fsf ?kdf sf/f]af/ cfDbfgL;Fu ;DalGwt jf vr{;Fu, cfDbfgL / 

vr{sf] >f]t s] x'g], cfDbfgL / vr{ s'g lgsfon] ug]{ h:tf ljifox?nfO{ ;d]l6Psf] x'G5  .  

s'g} klg ;+u7g jf ;/sf/n] ljQLo tyf cfly{s Joj:yfkgsf nflu k|of]udf Nofpg] lglZrt 

tfls{s ;+/rgfo'St ;+s]t -vftf_x?sf] ;"rL g} vftf ;"rL xf] . o;df sf/f]af/x?nfO{ ljleGg 

cfwf/ zLif{s, d"n zLif{s, zLif{s tyf pkzLif{sx?df jlu{s/0f ul/G5 . Toltdfq xf]Og 

tLgsf :ki6 / kl/eflift ?kdf JofVof ;d]t ul/G5 .  
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“Vfftf ;"rL” eGgfn] vr{, /fh:j tyf ljQLo Joj:yf / bft[ lgsfosf] ;+s]t ;DaGwL 

juL{s/0f ;+s]tnfO{ ;Demg'k5{ . o;n] ;/sf/sf] ah]6 th'{df, sfof{Gjog, n]vfs+g, ljZn]if0f, 

k|ltj]bg ug{ tf]lsPsf] cg'bfg ;+s]t, cfwf/ lzif{s, d"n zLi{fs tyf ;f]sf] juL{s/0f / 

JofVof ;d]tnfO{ a'emfpF5 . -g]kfn ;/sf/sf] n]vf lgb]{lzsf, @)&#, !=@ r_ g]kfn ;/sf/n] 

tLg} txsf ;/sf/sf nflu vftf ;"rLsf ?kdf Plss[t cfly{s ;+s]t tyf jlu{s/0f / 

JofVof, @)&$ tof/ u/L @)&$ sflt{s ! ut]b]lv  nfu' u/]sf] klg g]kfn ;/sf/n] cfly{s 

jif{ @)&%/ &^ b]lv tyf ;ft} k|b]z tyf &%# :yfgLo txdf cfly{s jif{ @)&%/ &^ nfu' 

ePsf] lyof] . tyflk o;sf Joj:yfx? ;+3Lo Joj:yf cg's'n x'g g;s]sf] / cGt/f{li6«o d'b|f 

sf]ifsf] ;/sf/L ljQ tYofs+ lgb]{lzsf, @)!$ -IMF, Government Finance Statistics 

Manuual 2014 _ cg's'n x'g g;s]g . 

 

ljQLo ;+3Lotf sfof{Gjog ug]{ ;Gbe{df /fli6«o k|fs[lts >f]t tyf ljQ cfof]usf ;'emfjx?, 

cGt/f{li6«o d'b|f sf]ifsf] @)!( km]j|c/Ldf ePsf] ld;gsf] k|ltj]bgdf lbOPsf ;'emfjx?, 

;Dklt tyf bfloTjsf] df}Hbftsf] cj:yfsf nflu gofF ;+s]tx? yk ug'{kg]{ cj:yf / cGo 

ljleGg ;/f]sf/jfnfx?sf] ;'emfjx? ;d]t ;d]6]/ @)&^ h]i7 !% ut] Plss[t cfly{s ;+s]t 

tyf jlu{s/0f / JofVof, @)&$ sf] bf]>f] ;+;f]wg, @)&^ dxfn]vf k/LIfsaf6 :jLs[t eO{ 

cfly{s jif{ @)&^/ && b]lv tLg} txsf ;/sf/df nfu' ul/of] .  

 

Vfftf ;"rLnfO{ cfly{s ;+s]t tyf jlu{s/0f / JofVofsf ?kdf ;d]t kl/eflift ug]{ ul/G5 . 

cfly{s ;+s]tdf /fh:j, vr{ tyf ljQLo Joj:yfsf lzif{ssf jlu{s/0f / JofVof a'em\g] 

ul/G5 . t/ o;n] ;/sf/sf sfof{Tds jlu{s/0f, sfo{qmdut jlu{s/0f, >f]tut jlu{s/0f / 

;+u7gfTds jlu{s/0f dfq xf]Og . a}+sx? / ltgsf vftfx?, ;Dklt / bfloTj nufot 

;/sf/L lx;fa lstfj;Fu ;a} lsl;dsf jlu{s/0f / tLgsf JofVofx? ;d]l6Psf x'G5g\ . 

 

@=@ Vfftf ;"rL / cfly{s ;+s]t (COA) sf tTjx?  

cGt/f{li6«o d'b|f sf]ifsf] ;/sf/L ljQ tYofs+ lgb]{lzsf, @)!$ cg';f/ Vfftf ;"rLdf lgDg 

lnlvt kIfx?df Go"gtd ?kdf cfly{s ;+s]tx?sf]f jlu{s/0f / JofVof cfjZos /xG5 . 

h;nfO{ vftf ;"rLsf tTjsf ?kdf kl/eflift ul/G5 . o;df ;+u7gfTds, sfo{qmd, cfly{s, 

>f]tut tyf ;/sf/L sfof{Tds jlu{s/0f h:tf s'/fx? ;d]l6Psf x'G5g\ .  
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;+u7gfTds jlu{s/0fdf s]Gb|Lo lgsfob]lv cfwf/e"t ?kdf /fh:j ;+sng ug]{ / vr{ 

lgsfox? / tLgsf] ;+u7gfTds ;f]kfgsf] >[vnfnfO{ :ki6 / kl/eflift ?kdf jlu{s/0f / 

JofVof ul/Psf] x'G5 . x/]s sfof{nonfO{ lrgfpgsf nflu sfo{no sf]8 lbOG5 . g]kfn 
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;/sf/sf lgsfox?sf] sfof{no sf]8 k|bfg ug{ sfo{ cy{ dGqfnon] ub{5 . k|b]zsf xsdf 

;DalGwt cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqfnon] Plss[t cfly{s ;+s]t tyf jlu{s/0f / 

JofVof, @)&$ sf] bf]>f] ;+;f]wg, @)&^ cg';f/ x'g] u/L Joj:yfkg ug{ ;Sb5g\ . :yfgLosf 

xsdf xfn cy{ dGqfnon] k|bfg u/]s} sfo{fno sf]8 k|of]u eO{ /x]sf] eP klg cfjZostf 

cg';f/ tof/ ug{ ;Sb5g\ . 

sfo{qmd jlu{s/0fdf x/]s sfo{qmdsf nflu ah]6 pklzif{s gDa/ lbOPsf] x'G5 . o:tf] 

pklzif{sdf ljleGg of]hgfx? /xg ;Sb5g\ . To;l/ g} x/]s of]hgfsf x/]s s[ofsnfk ;d]t 

sfo{qmd jlu{s/0fleq /x]sf] x'G5 .  

cfly{s jlu{s/0fdf /fh:j, vr{, ljQLo Joj:yf vr{ h:tf ljifosf] :ki6 / kl/eflift ?kdf 

jlu{s/0f / JofVof ul/Psf] x'G5 . >f]tut jlu{s/0fdf cGtl/s jf afXo >f]t jlu{s/0f 

ul/Psf] x'G5 . o;df bftf / e'StfgL ljlwsf] klg jlu{s/0f / JofVof ul/Psf] x'G5 . 

jlu{s/0fsf] z'?df ! eP /fh:j, @ eP rfn' vr{, # ePdf ;Dklt tyf bfloTj / To;df klg 

#! k'FhLut vr{, #@ ;Dklt / ## eP bfloTj;Fu ;DalGwt jlu{s/0f / JofVof ;dfj]z ePsf] 

x'G5 . 

;/sf/L sfof{Tds jlu{s/0fnfO{ Classification of Function of Government, CoFoG sf 

?kdf jlu{s/0f / JofVof ul/Psf] x'G5 . o;df ;/sf/sf !) lsl;dsf sfo{ x'G5g\ . h;df 

;fdfGo ;fj{hlgs ;]jf -&)!_, /Iff -&)@_, ;fj{hlgs zflGt ;'/Iff -&)#_, cfly{s dfldnf -

&)$_, jftfj/0f ;+/If0f -&)%_, cfjf; tyf ;fd'bflos ;'ljwf -&)^_, :jf:Yo -&)&_, 

dgf]/+hg ;+s[lt tyf wd{ -&)*_, lzIff -&)(_ / ;fdflhs ;'/Iff -&!)_ /xG5g\ . -See: IMF, 

GFS manual 2014 Table A8.6, page: 395 _ 

@=# Vfftf ;"rL / cfly{s ;+s]t (COA) sf kmfObfx?  

c;n vftf ;"rLsf] k|of]uaf6 sf/f]af/x?sf] n]vfs+g tyf k|ltj]bgnfO{ j:t'lgi7 agfpF5 . 

ltg} txsf ;/sf/df Pp6} vftf ;"rLsf] k|of]u ePsfn] tLgsf n]vfs+g tyf k|ltj]bgdf 

Ps?ktf sfod ePsf] 5 . ltg} txsf ;/sf/sf] Plss[t k|ltj]bg tof/ ug{ ;Dej ePsf] 5 

. xfn g]kfnn] k|of]udf NofPsf] vftf cGt/f{li6«o d'b|f sf]ifsf] ;/sf/L ljQ tYofs+ lgb]{lzsf, 

@)!$ cg"?k ePsfn] g]kfndf ltg} txsf ;/sf/n] u/]sf] sf/f]af/x? cGt/f{li6«o ?kdf 

t'ngf of]Uo ePsf] 5 . o;af6 ;/sf/n] kf/blz{tf sfod ug{ ;xof]u k'u]sf] 5 . 

@=$ Vfftf ;"rL / cfly{s ;+s]t (COA) sf ;d:ofx?  

xfn g]kfndf k|of]udf /x]sf] vftf ;"rLsf ;d:ofx?nfO{ lgDg lnlvt ?kdf k|:t't ul/Psf] 5 

. 

 != cGt/f{li6«o d'b|f sf]ifsf] ;/sf/L ljQ tYofs+ lgb]{lzsf, @)!$ sf] k"0f{ ?kdf 

sfof{Gjog x'g] u/L tof/ gePsf]  
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@= g]kfndf n]vfk|0ffnL gubdf cfwfl/t ePsf] t/ vftf ;"rL d"ne"t ?kdf k|f]befjL 

pGd'v ePsfn] sfof{Gjogdf hl6ntf /x]sf] 5 . 

#= Classification of Function of Government, CoFoG cg';f/sf] jlu{s/0f ul/P 

klg sfof{Gjogsf nflu ;f] cg'?k lqmofsnfkx? kl/eflift gx'Fbf ;f] cg';f/ k|ltj]bg ug{ 

s7LgfO{ ePsf] 5 . 

$= vftf ;"rLsf ;DaGwdf o;sf k|of]ustf{x?df g} hfgsf/Lsf] cefj /x]sf] 5 . 

o;n] sfof{Gjogdf yk ;d:of kl//x]sf] 5 . 

%= ljBfyL{x?, zf]wstf{x?, lzIfs tyf k|fWofksx?df ;d]t hfgsf/L g/xbfF o; 

;DaGwL 1fgsf] bfo/f cfjZos ?kdf lj:tf/ x'g g;s]sf] 5 . 

^= nlIft ;d"x jlu{s/0f gePsfn] ljleGg nlIft ju{ cg';f/sf n]vfs+g tyf 

k|ltj]bg tof/ ug{ g;lsg] cj:yf /x]sf] 5 . h:t} ul/j ju{, n}lus, nf]kf]Gd'v hflt, 

ls;fg, k]zfut ju{x?, lbuf] ljsf; nIodf cfwfl/t jlu{s/0f cflb . 

&= vftf ;"rL l56f]l56f] kl/jt{g x'gfn] k|ltj]bg k|f0ffnL g} cl:y/ x'G5 . g]kfn o; 

ljifodf sdhf]/ b]lvPsf] 5 .  

@=% Vfftf ;"rL / cfly{s ;+s]t (COA) sf ;d:of ;dfwfgsf pkfox?  

vftf ;"rLsf ;DaGwdf b]lvPsf ;d:ofx?sf] ;dfwfgsf pkfox?nfO{ lgDg lnlvt ?kdf 

k|:t't ul/Psf] 5 . 

!= g]kfnn] k|of]udf Nofpg ;Sg] tyf Nofpgkg]{ ;a} ljifoj:t'x? cGt/f{li6«o d'b|f sf]ifsf] 

;/sf/L ljQ tYofs+ lgb]{lzsf, @)!$ cg'?k x'g] u/L ;f]sf]  k"0f{ ?kdf sfof{Gjog nflu 

vftf ;"rL / Plss[t cfly{s ;+s]t tyf jlu{s/0f / JofVofdf kl/dfh{g nfu' ug]{ . 

@= cGt/f{li6«o d'b|f sf]ifsf] ;/sf/L ljQ tYofs+ lgb]{lzsf, @)!$ k|f]befjL n]vfk|0ffnL cg's'n 

ePsfn] ;f] tkm{ hfgsf nflu g]kfnsf] n]vfk|0ffnL gubdf cfwfl/taf6 k|f]befjL 

n]vfk|0ffnLdf ?kfGt/0fsf nflu dxTjk"0f{ kxn sbdL lng'kg]{ b]lvPsf] 5 .  

#= Classification of Function of Government, CoFoG cg';f/sf] jlu{s/0f cg'?k 

sfof{Gjogsf nflu ;f] cg'?ksf] lqmofsnfkx?sf] jlu{s/0f -Chart of Activities_ nfu' ug'{kg]{  

. 

$= vftf ;"rLsf ;DaGwdf o;sf k|of]ustf{x?, ljBfyL{x?, zf]wstf{x?, lzIfs tyf 

k|fWofksx? nufot ;a} kIfdf vftf ;"rLsf ;DaGwdf /x]sf] hfgsf/Lsf] cefjnfO{ cGTo 

ug{ tflnd sfo{qmdx? ;~rfng ug'{kg]{ b]lvPsf] 5 . o;nfO{ yk k|efjsf/L agfpg ljBfno 

tyf sn]hsf kf7\oqmddf ;dfj]z u/L yk kxn ug{kg]{ b]lvG5 . o; sfo{sf nflu a|f];/, 

kDk]6 / xft] k'l:tsfx? 5kfO{ u/L k|rf/k|;f/ ug'{kg]{ b]lvG5 . cfd;~rf/ dfWodsf] k|of]u 
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u/L >Jo tyf b[io ;fdu|Lsf] k|sfzg tyf k|zf/0f u/L ;a} kIfdf o; ljifodf hfgsf/L 

k|bfg ug'{kb{5 . 

%= ;a} lsl;dsf nlIft ;d"xsf] k|ltlglwTj ug]{ u/L ;f] cg'?k jlu{s/0f ug'kb{5 .  

^= vftf ;"rL l56f]l56f] kl/jt{g ug'{ x'b}g . cGt/f{li6«o dfgfsx?df x'g] kl/jt{gsf sf/0f 

km]/abn cfjZos ePdf dfu cg';f/sf Go"gtd dfq kl/jt{g ug'{kb{5 .  

@=^ cGt/f{li6«o d'b|f sf]ifsf] ;/sf/L ljQ tYofs+ lgb]{lzsf, @)!$ cg';f/ ;+3Lo 

Joj:yfdf k|ltj]bg k|0ffnL 

 

#= dxfn]vf lgoGqs sfof{non] k|of]udf NofPsf ;"rgf k|ljwLdf cfwfl/t k|0ffnLx? 

;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 . 
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xfn ljsf; ul/Psf k|:t't ;"rgf k|ljwLdf cfwf/lt k|0ffnLx?sf] ;DaGwdf o; n]vdf rrf{ 

ul/Psf] 5 . 

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 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_ 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 
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(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 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 Pkm 6L s'n 

Psfp06k]oL  

r]s 

axfs 

r]s 

O Pkm 

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 
6,34,861 0 59,49,585 65,84,446 9.64 0.00 90.36 100 

>f]t : dxfn]vf lgoGqs sfof{no 

 

-v_ /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 
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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 61,26,166 11,81,611 7,39,263 80,47,040 76.13 14.68 9.19 
100 

>f]t : dxfn]vf lgoGqs sfof{no 

-3_ sDKo"6/s[t ;/sf/L n]vfk|0ffnL-Computerized Government Accounting System 

CGAS)  

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 . 

-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 . 
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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 .  



373 
 

 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 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] 

.  

          

$=;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg ;"rgf k|ljlw pkof]usf pknAwLx? 

$=! ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg ;DaGwL k|0ffnLx? cGt/ cfa4 

;"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 . 

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 . tyfkL o;sf nflu 

;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg ;DaGwL k|0ffnLx? cfk;df cfa4 ug{ yflnPsf] 5 . o;sf 

nflu ul/Psf k|of;x? klg ;fy{s b]lvPsf 5g\ .  
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-s_  ah]6, lgsf;f tyf vr{ k|0ffnLx? cGt/ cfa4 (LMBIS-TSA-CGAS Integration) 

ah]6 sfof{Gjog;Fu ;DalGwt k|0ffnLx? cGt/ cfa4 (LMBIS-TSA-CGAS Integration) 

ePsf 5g\ .  

 

-v_ 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) 

;/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 .  

 

-u_ tLg} txsf] ;/sf/sf] Plss[t k|ltj]bgsf nflu k|0ffnLx? cGt/ cfa4 (CGAS-

SuTRA-PAMS-TSA-FMIS’ System Integration) 

tLg} txsf] ;/sf/sf] Plss[t ljQLo k|ltj]bg tof/ ug]{ Pp6f r'gf}ltk"0f{ sfo{ xf] .  o;sf 

nflu b'O{ txdf k|0ffnLx? cfj4 ul/Psf] 5 . Pp6f ;/sf/sf] k|ltj]bgsf nflu Ps vfnsf] 

System Integration /x]sf] 5 eg] tLg} txsf] ;/sf/sf nflu csf]{ vfnsf] System 

Integration /x]sf] 5 . t/ :yfgLo txsf] cfkm\gf] dfq nflu SuTRA cfkm}df k|ltj]bg ub{5 

5'6\6} Integration cfjZos kb}{g .  

 -c_ Pp6f ;/sf/sf] k|ltj]bgsf nflu System Integration  



375 
 

 

-c_ tLg} txsf ;/sf/sf] k|ltj]bgsf nflu System Integration 

 

-3_ sfo{;~rfng:t/sf k|0ffnLx?;Fu cGo ;fGb{les k|0ffnLx?sf] cGt/ cfa4 

(CGAS/RMIS-EPF’System/ CIT’System/IP MSystem System Integration) 

ca sfo{ ;~rfng:t/sf k|0ffnLx?df cGo ;fGb{les k|0ffnLx?sf] cGt/ cfa4 klg z'? 

ul/Psf] 5 . CGAS df sd{rf/L ;~ro sf]if, gful/s nufgL sf]if tyf lgj[Qe/0f sfo{fnosf 

k|0ffnLx? System Integration eO{;s]sf] 5 . ca g]kfn 6]lnsd, g]kfn ljB't k|flws/0f 

tyf ;/sf/L s/ e'StfgLsf nflu ;DalGwt k|0ffnL Integration eO{/x]sf] 5 . To;l/ g} 

RMIS df ljleGg /fh:j cfh{g ug]{ ljefu jf dGqfnosf k|0ffnLx?, a}+lsu+ k|0ffnLx?, cGo 

ljB'tLo e'StfgL k|bfossf k|0ffnLx?sf] System Integration eO{;s]sf] 5 . ;fy} of] qmd 

lg/Gt/ hf/L /x]sf] 5 . 

 

 

$=@ Multiple Data Center sf] :yfkgf / ;~rfng 

;]jfsf lg/Gt/tf / u'0f:tl/otf tyf ;"/Iff sfod ug{ x]6f}8fdf Data recovery Center 

:yfkgf u/L :jrflnt agfpg Network virtualization sf dfWodaf6 Multiple Data 

Center sf ?kdf ljsf; ul/Psf] 5 . 

$=# n]vf k|0ffnLdf ?kfGt/0f  

ljutdf ^) jif{b]lv vr{ lzif{s / >f]tsf cfwf/df n]vfkfng ul//x]sf]df cfly{s jif{ @)&& 

/&* b]lv CGAS, TSA / SuTRA nfO{ s[ofsnfkdf cfwfl/t n]vf (Activities Based 
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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 . 

 

$=$ g]kfn ;/sf/ / k|b]z ;/sf/sf sf/f]af/df ljB'tLo dfWodsf] pkof]u 

CGAS k|0ffnLaf6 vr{ n]vL sl/a # nfv lghfdtL, ;]gf, k|x/L nufotsf tna eQf 

nufotsf ;'ljwf jfktsf] /sd 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 . ;a} lsl;dsf Joj;flos If]qsf] 

e'StfgLdf ljB'tLo dfWodaf6 ug{ clgjfo{ ul/Psf] 5 . 

$=% :yfgLo txsf sf/f]af/df ljB'tLo dfWodsf] pkof]u 

:yfgLo txsf sf/f]af/df ljB'tLo dfWodsf] pkof]usf nflu SuTRA df vr{ nufotsf 

e'StfgLdf EFT nfO{ z'?cft ul/Psf] 5 . Onfdsf] ;'of]{bo gu/kflnsf / kfNkfsf] tfg;]g 

gu/kflnsf u/L @ gu/kflnsfaf6 SuTRA dfkm{t z'? ul/Psf] 5 . o;nfO{ o; cfly{s 

jif{leq ;a} :yfgLo txdf nfu' ug]{ nIo /x]sf] 5 . 

%= ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg ;DaGwL k|0ffnLdf b]lvPsf ;d:of / ;dfwfgsf 

pkfox? 

cem} klg ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgdf k|of]u x'g] w]/} 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 

k'/f ug{ k/]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 . Plss[t ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnL ljsf; ug]{ 

jf df}h'bfdf 5l/P/ /x]sf k|0ffnLx?nfO{ Plss/0f ug]{ eGg] ljifodf lg0f{o u/L cufl8 

a9g'kg]{ 5 . t;y{ o;sf nflu dWosfn / tTsfndf ug'{kg]{ kxnx?  Jojl:yt ?kdf 

lng cfjZos ePsf] 5 .  

 ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgdf k|of]u x'g] w]/} k|0ffnLx? cfk;df cfa4 ul/P 

klg tL ;a} k|0ffnLx? plts} ljZjf;gLo ?kdf ljsl;t ePsf 5}gg\ . tL s'g} 

Ps k|0ffnL ca?4 ePdf ;f]sf] c;/ k/L ;a} ;]jf /f]lsg] vt/f /x]sf] 5 . 

o:tf] cj:yfdf j}slNks Joj:yfx? tof/L ug'{kg]{ x'G5 . ;f] Joj:yf x'g 

g;s]df ;DalGwt ;a} k|0ffnLsf ;~rfnsx? ;d:ofsf] cf/f]k Ps csf{df 

bf]iff/f]k0f ug]{ cj:yf l;h{gf x'G5 . 
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 ;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkgdf k|of]u x'g] w]/} k|0ffnLx? cfk;df cfa4 

ePsfn] tLgsf] Data Governance r'gf}ltk"0f{ /x]sf] 5 . o;sf nflu 

cfjZos ;+oGq lgdf{0f u/L ;f] ;DaGwL tof/L ug'{kg]{ x'G5 . 

 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 . o;sf nflu ;s/fTds k|f]T;fxg tyf 

gs/fTds b0bfTds b'j} vfnsf kxnx? cufl8 kb{5 . 

 :yfgLo txsf /fh:j sf/f]af/df ljB'tLo dfWodsf] pkof]usf nflu SuTRA 

df /fh:j ;+sngdf EBT nfO{ a9jf lbg'kg]{ ePsf] 5 . 

 sl/a #( ljBfnodf sfo{/t lzIfsx?sf] tna / #$ nfv ^& xhf/ 

;fdflhs ;'/Iff eQfsf nfeu|fxLnfO{ ljB'tLo e'StfgL k|s[ofdf ;fd]n u/fpg] 

r'gf}ltk"0f{ lhDd]af/L /x]sf] 5 .  

 g]kfn ;/sf/ s]Gb|Lo tna e'StfgL k|0ffnL (Central Payrool Module) tof/ 

u/L nfu" ug{ cfjZos 5 . To;/L g} ;ft} k|b]z ;/sf/df nflu ;d]t 

k|b]z:t/sf] 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 Tax Calculator)  /fh:jsf] df]8\o'n yk ug'{ kb{5 . SuTRA df 

Day close and EFT Module nfO{ k|efjsf/L ?kdf ;a} :yfgLo txdf nfu" 

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 .  
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oL ;a} sfo{x?df 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 . ;~rfngdf NofOPsf k|0ffnLx?sf] ;]jfsf] 

u'0f:tl/otf ;a} eGbf dxTjk"0f{ ljifo xf] . 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 

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/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, -@)&$_ ah]6 th'{df lbUbz{g, @)&$, sf7df08f} . 

g]kfn ;/sf/, cy{ dGqfno, dxfn]vf lgoGqs sfof{no, -@)&#_, Psn sf]if vftf ;~rfng  

lgb]{lzsf, @)&#, sf7df08f} . 

-@)&#_, g]kfn ;/sf/sf] n]vf lgb]{lzsf, @)&#, sf7df08f} . 

-@)&^_, bf]>f] ;+;f]wg, Plss[t cfly{s ;+s]t tyf jlu{s/0f / JofVof, @)&$,   

sf7df08f} . 

g]kfn ;/sf/, sfg'g lstfj Joj:yf ;ldlt, -@)&^_ cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo 

pQ/bfloTj  

P]g, @)&^, sf7df08f} . 

   -@)&&_, 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} . 
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e't]{n, e]ifk|;fb -@)&*_, dxfn]vf lgoGqs sfof{no : ;"rgf k|ljlwsf] k|of]un] ;fj{hlgs 

ljQLo Joj:yfkgdf ?kfGt/0f, uGtJo cfly{s ;'zf;g, sf7df08f} . 

;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{no, ljB'tLo v/Lb k|0ffnL ;~rfng lgb]{lzsf, @)&$,  

sf7df08f} . 
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"सरकारी कारोबार निरे्दशिका, २०७६" बमोशि स्थािीय तहको सरकारी कारोबार 
सञ्चालि तथा व्यवसस्थानि सम्बन्धी मुख्य व्यवस्थाहरु 

 

िेनालको िासकीय स्वसरुनमा आएको नररवसततिसँगै संघ, प्ररे्दि र स्थािीय गरी तीिैं तहका 
लानग अिकुुल हिुे गरी सरकारी कारोबारको बैंङ्किङ क्षेत्रमार्त त स्नार्दि गिुतनिे कायत बै्ानिक र 
आधनुिक ढंगबाट व्यवसस्थानि गिे उदे्दश्यले िेनाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार निरे्दशिका, 
२०७१ खारेि गरी महालेखा नियन्त्त्रक कायातलयको सहमनतमा "सरकारीकारोबार निरे्दशिका, 
२०७६" नमनत २०७६ असोि १७ बाट लाग ुगरेको छ । उक्त सन्त्र्दर्तमा िेनाल राष्ट्र बैंक, 

बैंङ्ककङ कायातलय, सरकारी लेखा र्ाँटको नत्र संख्या स.ले.३/म.ले.नि.का./२५/०७६/७७, नमनत 
२०७६/०७/०१ को नत्रबाट "सरकारी कारोबार निरे्दशिका, २०७६" ले प्रर्ावस नािे सरकारी 
निकायहरुको सरकारी कारोबार स्बन्त्धी महालेखा नियन्त्त्रक कायातलयबाट यसअशघ र्एका 
नररनत्र, निरे्दिि र कायतङ्कवसनध आदर्द समेतमा वसततमाि सरकारी कारोबार निरे्दशिका, २०७६ अिरुुन 
मेल खािे गरी व्यवसस्थानिको लानग अिरुोध र्ई आएकोर नमनत २०७६/०८/०६को िेनाल 
सरकार अथत मन्त्त्रीस्तरीय निर्तयािसुार सरकारी कारोबार निरे्दशिका, २०७६ अिसुार स्थािीय 
तहको सरकारी कारोबार व्यवसशस्थत गित तननसल बमोशिम गिुत गराउि ुहिु अिरुोध छ ।  

 

१. सरकारी कारोबारमा प्रयोग हिु ेखाताहरु : - 

िेनाल सरकारको निरे्दिि अिसुार बैंकहरुमा खोनलिे तीिै तह (िेनाल सरकार, प्ररे्दि 
सरकार र स्थािीय तह) का खाताहरुलाई मूलतः सािेनतक रुनमा क्रमिः "क", "ख" र "ग" गरी 
तीि समूहमा ङ्कवसर्ािि गररएको छ । सािेनतक अक्षरको आधारबाट िै िेनाल सरकार, प्ररे्दि 
सरकार र स्थािीय तहका खाताहरु छुङ्कििे गरी खाताको िीर्तक अगाडी उनरोक्त सािेनतक 
अक्षरहरु अनिवसायत रुनमा प्रयोग गिुतनिे व्यवसस्थासरकारी कारोबार निरे्दशिका, २०७६ ले गरेको 
छ। स्थािीय तहको सरकारी कारोबारमा प्रयोग हिुे "ग" समहुका खाताहरुको ङ्कवसवसरर् यस 
प्रकार रहेको छ ।  

 

२. स्थािीय तह खाताहरु तथा सञ्चालि ङ्कवसनध :- 

  

“ग” खाता स्बन्त्धी सरकारी कारोबार गित स्वसीकृनत प्राप्त बैंक िाखाहरुले स्थािीय तह 
अन्त्तगतत महािगरनानलका, उन-महािगरनानलका, िगरनानलका र गाँउनानलकाको आनथतककारोबार 
सञ्चालि गित नि्ि बमोशिमको स्थािीय तह “ग” समहुको खाताहरु स्बशन्त्धत कोर् तथा लेखा 
नियन्त्त्रक कायातलयबाट नसर्ाररस तथा र्दस्तखत प्रमाशर्तर्ई आएननछ खोली दर्दि ुनर्दतछ । 
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स्थािीय तहमा नि्िािसुार खाताहरु रहिे छि:् 

ग-1 स्थािीयतह रािस्वस खाता  

 ग-1.1 आन्त्तररक रािश्व खाता  

 ग-1.2 बाँडर्ाँडबाट प्राप्त रािश्व खाता  

 ग-1.3 आन्त्तररक अिरु्दाि खाता  

 ग-1.4 वैसरे्दशिक सहायता अिरु्दाि खाता  

 ग-1.5 ङ्कवसत्तीय व्यवसस्था तथा ऋर्  खाता  

  ग-1.5.1 सेयर नबक्री प्रानप्त  

  ग-1.5.2 ऋर् (साँवसा) ङ्कर्तात प्रानप्त  

  ग-1.5.3 आन्त्तररक ऋर् प्रानप्त  

  ग-1.5.4 वैसरे्दशिक ऋर् प्रानप्त  

ग-2 स्थािीय तह खर्त खाता  

 ग-2.1 र्ाल ुखर्त खाता – ङ्कवसिोर वसर्त  

 ग-2.2 र्ाल ुखर्त खाता – िोर वसर्त  

 ग-2.3 नुिँीगत खर्त खाता – ङ्कवसिोर वसर्त  

 ग-2.4 नुिँीगत खर्त खाता – िोर वसर्त  

 ग-2.5 ङ्कवसत्तीय व्यवसस्था खर्त खाता – ङ्कवसिोर वसर्त  

 ग-2.६ ङ्कवसत्तीय व्यवसस्था खर्त खाता – िोर वसर्त  

 ग-2.7 ङ्कवसङ्कवसध खर्त खाता  

ग-3 स्थािीय तह धरौटी खाता  

ग-४ स्थािीय तह कोर् खाता  

 ग-४.1 स्थािीय तह संशर्त कोर् खाता  

ग-५ स्थािीय तह ङ्कवसङ्कवसध कोर् खाता  

 ग-5.1 स्थािीय तह ङ्कवसङ्कवसध कोर् खाता  

ग-6 स्थािीय तह ङ्कवसर्ाज्य कोर् खाता  

 ग-6.1 स्थािीय तह ङ्कवसर्ाज्य कोर् खाता  

ग-7 स्थािीय तह आकशस्मक कोर् खाता   

 ग-7.1 स्थािीय तह आकशस्मक कोर् खाता  

 ग-7.2 स्थािीय तह प्रकोन व्यवसस्थानि कोर् खाता  
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ग-8 स्थािीय तह बैंकगत ङ्कहसाब नमलाि खाता  

२.1. ग-1 स्थािीय तह रािस्वस खाताहरु :- 

स्थािीय तहले प्राप्त गिे सबै प्रकारका रािस्वस, अिरु्दाि तथा ङ्कवसत्तीय व्यवसस्था बानतको 
रकमहरु िरुुमा यस समहु अन्त्तगततकास्बशन्त्धत खातामा ि्मा गिुत नर्दतछ । यी खाताहरु रकम 
ि्मा गित मात्र नमल्िे तर खर्त लेख्न िनमल्िे खाता (Nonoperative Accounts ) हिु ् । यी 
खाताहरुको लानग रे्कबकु िारी गिुत हुँरै्दि ।यस अन्त्तगततका खाताहरुबाट स्बशन्त्धत स्थािीय 
तहको अनधकारप्राप्त खाता सञ्चालकहरुको संयकु्त र्दस्तखत रहेकोबैंक आरे्दि बमोशिम 
आवसश्यकतािसुारस्थािीय सशञ्चत कोर् खातामा रकमट्रान्त्सर्र गिुत नर्दतछ ।आनथतक वसर्तको 
अन्त््यमा ग-१ अन्त्तगततका खाताहरुमा रहेका मौज्र्दात िनु्त्य हिुे गरी यी खाताहरुबाट रकम ग-
4.1 स्थािीय तह सशञ्चत कोर् खातामा ट्रान्त्सर्र गरी ङ्कहसाब नमलाि गिुत नर्दतछ । यी 
खाताहरुको सञ्चालकको रुनमा स्बशन्त्धत स्थािीय तहका कायतकारी प्रमखु र आनथतक प्रिासि 
िाखाको प्रमखु रहिेछि ्। 

२.2. ग-1.1 आन्त्तररक रािस्वस खाता :- 

स्थािीय तहले प्राप्त गिे प्रर्नलत रािस्वस संकेत अिसुार स्नरु्त कर (रािस्वस संकेत ११ 
बाट सरुु हिुे रािस्वस िीर्तकहरु) तथा अन्त्य रािश्व(रािस्वस संकेत १४ बाट सरुु हिु े
रािस्वसिीर्तकहरु) यस खातामा ि्मा गिुत नर्दतछ । साथै, स्थािीय तहलाई बेरुिू तथा गत 
वसर्तको िगर्द मौज्र्दात तथा अन्त्य प्रानप्त वसानत प्राप्त हिुे (रािस्वस संकेत १५ बाट िरुु हिुे रािस्वस 
िीर्तकहरु) स्नरु्त रकम समेत यसै खातामा ि्मा गिुत नर्दतछ ।प्रर्नलत कािूि बमोशिम स्थािीय 
तहकोक्षेत्रानधकारनर्त्र रहेका रािस्वसका स्रोतहरुबाट प्राप्त हिुे रािस्वस रकम यस खातामा ि्मा 
गिुत नर्दतछ ।यस खाताअन्त्तगतत रकम संकलि हिुे रािस्वस िीर्तकहरु यस प्रकार रहेका छि ्।  

रािस्वस िीर्तकहरु: 

रािश्व संकेत रािश्व िीर्तक 

११३१३ एकीकृतस्नशत्त कर 

११३१४ र्नूमकर/मालनोत 

११३२१ घरवसहाल कर 

११३२२ वसहालङ्कवसटौरी कर 

११४५२ नवुसातधारसेवसाको उनयोगमा लाग्िे कर 

११४७९ अन्त्यमिोरन्त्िि कर 

११६११ व्यवससायले र्कु्तािी गिे  

११६२१ 
व्यवससायवसाहेकअन्त्यले र्कु्तािी गिे 
कर 

रािश्व संकेत रािश्व िीर्तक 

११६३१ 
कृङ्कर् तथानििुन्त्य व्यवससायको 
कारोबारमा लाग्िे कर 

११६३२ अखेटोनहारमालाग्िे कर 

११६९१ अन्त्य कर 

१४१११ ङ्कवसशत्तयनिकायबाट प्राप्त व्याि 

१४११२ व्यानारीकनिकायबाट प्राप्त व्याि 

१४११३ औद्यौनगकनिकायबाट प्राप्त व्याि 

१४११४ सेवसामलुकनिकायबाट प्राप्त व्याि 

१४११९ अन्त्यनिकायबाट प्राप्त व्याि 
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रािश्व संकेत रािश्व िीर्तक 

१४१२१ ङ्कवसत्तीयनिकायबाट प्राप्त लार्ांि 

१४१२२ व्यानाररकनिकायबाट प्राप्त लार्ांि 

१४१२३ औद्यौनगकनिकायबाट प्राप्त लार्ांि 

१४१२४ सेवसामलुकनिकायबाट प्राप्त लार्ांि 

१४१२९ अन्त्यनिकायबाट प्राप्त लार्ांि 

१४१५१ 
सरकारीस्नत्तीको बहालबाट प्राप्त 
आय 

१४१९१ नयतटििलु्क 

१४१९२ नर्दयात्रािलु्क 

१४२११ कृङ्कर्उ्नार्दिको नबक्रीबाट प्राप्त रकम 

१४२१२ 
सरकारीस्नशत्तको नबक्रीबाट प्राप्त 
रकम 

१४२१३ अन्त्यनबक्रीबाट प्राप्त रकम 

१४२१६ नििी धारावसानतको िलु्क 

१४२१७ 
िहर तथाकुलो उनयोग वसानतको 
िलु्क 

१४२१८ ङ्कवसद्यतुसेवसा िलु्क 

१४२१९ अन्त्य सेवसािलु्क तथा नबक्री 

१४२२१ न्त्याङ्कयकर्दस्तरु 

१४२२३ शिक्षाक्षेत्रको आ्र्दािी 

१४२२४ नररक्षािलु्क 

१४२२५ यातायातक्षेत्रको आ्र्दािी 

१४२२९ अन्त्यप्रिासनिक सेवसा िलु्क 

१४२४१ नाङ्ककत ङिलु्क 

१४२४२ िक्सानासर्दस्तरु 

१४२४३ नसर्ारीसर्दस्तरु 

१४२४४ व्यशक्तगतघटिा र्दतात र्दस्तरु 

१४२४५ िाताप्रमाशर्त र्दस्तरु 

१४२४९ अन्त्यर्दस्तरु 

१४२५३ व्यावससायरशिषे्ट्रिि र्दस्तरु 

१४२५४ रेनडयो एर्एम संर्ालि र्दस्तरु 

रािश्व संकेत रािश्व िीर्तक 

१४२६२ ङ्कवसद्यतुस्वसन्त्धी र्दस्तरु 

१४२६३ िलश्रोतस्वसन्त्धीअन्त्य र्दस्तरु 

१४२६५ अन्त्यक्षेत्रको आय 

१४३११ न्त्याय र्दण्डिररवसािा र िर्त 

१४३१२ प्रिासनिकर्दण्ड िररवसािा र िर्त 

१४३१३ धरौटीसर्दरस्याहा 

१४४११ र्ालहुस्तान्त्तरर् 

१४४२१ नुशँिगतहस्तान्त्तरर् 

१४५११ बीमा र्दावसीप्राप्ती 

१४५२१ प्रर्दरु्र्नियन्त्त्रर् िलु्क 

१४५२९ अन्त्यरािश्व 

१४५३१ 
सरकारी घरिग्गा गडुङ्कवसल नबक्रीबाट 
प्राप्त रकम 

१४६११ व्यवससायकर 

१५१११ बेरुि ु

१५११२ निकासाङ्कर्तात 

१५११३ अिरु्दािङ्कर्तात 
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मानथ उल्लेशखत रािस्वस िीर्तकहरुको वसगीकरर् र व्याख्या तथा अन्त्य व्यवसस्था िेनाल सरकारले 
स्वसीकृनत गरेकोप्रर्नलत एकीकृत आनथतक संकेत तथा वसगीकरर् र व्याख्याबमोशिम हिुेछ। 

(हाल सशञ्चत कोर्को स्नूर्त आ्र्दािी मध्ये आन्त्तररक रािश्व वसानतको रकम एकीि गरी यस 
खाताको कारोबारमा समावेसि गिुत नर्दतछ ।) 

२.3. ग-1.2 बाडँर्ाडँबाट प्राप्त रािस्वस खाता :- 

अन्त्तर सरकारी ङ्कवसत्त व्यवसस्थानि ऐि,2047 को र्दर्ा 5, 6र ७ को व्यवसस्था बमोशिम 
स्थािीय तहलाई रािस्वस बाँडर्ाँड नश्चात प्राप्त हिुे रकम यस खातामा ि्मा गिुत 
नर्दतछ । िेनाल सरकारबाट प्राप्त हिुे मूल्यअनर्वसङृ्कि कर तथा आन्त्तररक उ्नार्दिमा सिलि 
र्एको अन्त्तिलु्क बाँडर्ाँड गरी स्थािीय तहमा नठाइएको रकम, प्राकृनतक स्रोतको उनयोगमा 
सिलि हिुे रोयल्टी बाँडर्ाँड गरी स्थािीय तहमा नठाइएको रकम, प्ररे्दि तहबाट यातायात 
क्षेत्रमा संकलि हिुे रािस्वस बाँडर्ाँड गरी स्थािीय तहमा नठाएको रकम, घरिग्गा रशिषे्ट्रसि 
र्दस्तरु बाँडर्ाँड गरी स्थािीय तहलाई प्राप्त रकम तथा स्थािीय तह आरै्ले सिलि गरी 
बाँडर्ाँड नश्चात प्राप्त गिे रािस्वस रकमलाई यस खातामा बाँडर्ाँड र्ईप्राप्त हिुेस्बशन्त्धत रािस्वस 
िीर्तकमा लेखािि गरी ि्मा गिुत नर्दतछ ।यस खातामाअन्त्तगतत संकलि हिुबेाँडर्ाड र्ई आउि े
रािस्वस िीर्तकहरु यस प्रकार रहेका छि ्।  

रािस्वस िीर्तकहरु :-  

रािस्वस संकेत रािश्व िीर्तक 

११३१५ घर िग्गारशिस्टे्रिि र्दस्तरु 

११४११ 
बाँडर्ाँडर्ई प्राप्त हिुे मूल्य अनर्वसङृ्कि  
कर 

११४२१ बाँडर्ाँडर्ई प्राप्त हिुे अन्त्तिलु्क 

११४५६ बाँडर्ाँडबाटप्राप्त हिुे सवसारी साधि कर 

११४७१ बाँडर्ाँडबाटप्राप्त हिुे मिोरन्त्िि कर 

११४७२ बाँडर्ाँडबाटप्राप्त हिुे ङ्कवस्ानि कर 

१४१५३ बाँडर्ाँडर्ई प्राप्त वसि रोयल्टी 

१४१५४ 
बाँडर्ाँडर्ई प्राप्त खािी तथा खनिि 
स्बन्त्धी रोयल्टी 

१४१५५ 
बाँडर्ाँडरै् प्राप्त िलश्रोत स्बन्त्धी 
रोयल्टी 

१४१५६ 
बाँडर्ाँडरै् प्राप्त ङ्कवसद्यतु स्बन्त्धी 
रोयल्टी 

१४१५७ 
बाँडर्ाँडरै् प्राप्त र्दहत्तर वसहत्तर 
ङ्कवसक्रीबाट प्राप्त हिुे आय 

१४१५८ 
बाँडर्ाँडरै् प्राप्त नवसततारोहर् वसानतको 
रोयल्टी 

१४१५९ अन्त्यश्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी 

१४१९१ नयतटििलु्क 
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मानथ उल्लेशखत रािस्वस िीर्तकहरुको वसगीकरर् र व्याख्या तथा अन्त्य व्यवसस्था िेनाल सरकारले 
स्वसीकृत गरेकोप्रर्नलत एकीकृत आनथतक संकेत तथा वसगीकरर् र व्याख्या बमोशिम हिुेछ । 

(हाल सशञ्चत कोर्को स्नूर्त आ्र्दािी मध्ये बाँडर्ाँडबाट प्राप्त रािस्वसवसानतको रकम एकीि गरी 
यस खाताको कारोबारमा समावेसि गिुत नर्दतछ ।) 

२.4. ग-1.३ आन्त्तररक अिरु्दाि खाता :- 

स्थािीय तहले िेनाल सरकार, प्ररे्दि सरकार तथा अन्त्य स्थािीय तह तथा अन्त्य स्वसरे्दिी 
संस्था वसा व्यशक्तबाट प्राप्त गिे स्नरु्त अिरु्दाि यस खातामा ि्मा गिुत नर्दतछ । िेनाल 
सरकारबाट प्राप्त हिुे ङ्कवसत्तीय समािीकरर् अिरु्दाि, ससतत अिरु्दाि, समनरुक अिरु्दाि, तथा ङ्कवसिेर् 
अिरु्दाि, प्ररे्दि सरकारबाट प्राप्त हिुे ङ्कवसत्तीय समािीकरर् अिरु्दाि, ससतत अिरु्दाि, समनरुक 
अिरु्दाि, तथा ङ्कवसिेर् अिरु्दाि र अन्त्य स्थािीय तहबाट प्राप्त हिुे ससतत अिरु्दाि, समनरुक अिरु्दाि 
तथा ङ्कवसिेर् अिरु्दाि वसानतको मलु िीर्तक १३००० अन्त्तगततका रािस्वस िीर्तकहरुको रकम यो 
खातामा ि्मा गिुत नर्दतछ ।बैंक र्ौर्र र्रेर मात्र यस खातामा रकम ि्मा गिुत नर्दतछ । यस 
खातामाअन्त्तगतत संकलि हिुेआन्त्तररक अिरु्दाि अन्त्तगततकारािस्वस िीर्तकहरु यस प्रकार रहेका 
छि ्।  

रािस्वस िीर्तकहरु :-  

रािश्व संकेत रािश्व िीर्तक 

१३३११ समानिकरर्अिरु्दाि र्ाल ु

१३३१२ िसततअिरु्दाि र्ाल ु

१३३१३ िसततअिरु्दाि नुशँिगत 

१३३१४ नबिेर्अिरु्दाि र्ाल ु

१३३१५ नबिेर्अिरु्दाि नुशँिगत 

१३३१६ समनरुकअिरु्दाि र्ाल ु

रािश्व संकेत रािश्व िीर्तक 

१३३१७ समनरुकअिरु्दाि नुशँिगत 

१३३१८ अन्त्यअिरु्दाि र्ाल ु

१३३१९ अन्त्यअिरु्दाि नुशँिगत 

१३४११ अन्त्यसंस्थागत आन्त्तररक अिरु्दाि 

१३४१२ अन्त्य व्यशक्तगत आन्त्तररक अिरु्दाि 

 

मानथ उल्लेशखत रािस्वस िीर्तकहरुको वसगीकरर् र व्याख्या तथा अन्त्य व्यवसस्था िेनाल सरकारले 
स्वसीकृत गरेकोप्रर्नलत एकीकृत आनथतक संकेत तथा वसगीकरर् र व्याख्या बमोशिम हिुेछ । 

(हाल सशञ्चत कोर्को स्नूर्त आ्र्दािी मध्ये आन्त्तररक अिरु्दािवसानतको रकम एकीि गरी यस 
खाताको कारोबारमा समावेसि गिुत नर्दतछ ।) 

२.5. ग-1.4 वैसरे्दशिक सहायता अिरु्दाि खाता :- 
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िेनाल सरकारको स्वसीकृनतमाबहनुक्षीयतथा दिनक्षीय रुनमासोझै स्थािीय तहलाई प्राप्त 
वैसरे्दशिक सहायता बानतको रकम यस खातामा ि्मा गिुत नर्दतछ । तर िेनाल सरकारले प्राप्त 
गरी स्थािीय तहलाई उनलब्ध गराएको अिरु्दािको रकम र्िे यसमा ि्मा गिुत हुँरै्दि ।यस 
खातामासंकलि हिुेवैसरे्दशिक सहायता अिरु्दािअन्त्तगततकारािस्वस िीर्तकहरु यस प्रकार रहेका छि ्
।  

रािस्वस िीर्तकहरु :-  

रािश्व 
संकेत 

रािश्व िीर्तक 

१३१११ दिनक्षीय वैसरे्दशिक र्ाल ुअिरु्दाि 

१३१२१ दिनक्षीय वैसरे्दशिक नुंशिगत अिरु्दाि 

१३२११ 
अन्त्तराङ्कष्ट्रय अन्त्तर सरकारी संस्थाबाट 
प्राप्त र्ाल ुअिरु्दाि 

१३२१२ 
अन्त्तराङ्कष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त 
र्ाल ुअिरु्दाि 

१३२२१ 
अन्त्तराङ्कष्ट्रय अन्त्तरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त 
नुशँिगत अिरु्दाि 

१३२२२ 
अन्त्तराङ्कष्ट्रय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त 
नुशँिगत अिरु्दाि 

१३२३१ अन्त्य वैसरे्दशिक र्ाल ुअिरु्दाि 

१३२४१ अन्त्य वैसरे्दशिक नुशँिगत अिरु्दाि 

 

मानथ उल्लेशखत रािस्वस िीर्तकहरुको वसगीकरर् र व्याख्या तथा अन्त्य व्यवसस्था िेनाल सरकारले 
स्वसीकृनत गरेकोप्रर्नलत एकीकृत आनथतक संकेत तथा वसगीकरर् र व्याख्या बमोशिम हिुेछ । 

(हाल सशञ्चत कोर्को स्नूर्त आ्र्दािी मध्ये वैसरे्दशिक सहायता अिरु्दाि वसानतको रकम एकीि 
गरी यस खाताको कारोबारमा समावेसि गिुत नर्दतछ ।) 

२.6. ग-1.5 ङ्कवसत्तीय व्यवसस्था तथा ऋर् खाता  :- 

िेनाल सरकारको स्वसीकृनतमा स्थािीय तहले ङ्कवसनर्न्न आयोििमा लगािी गरेको िेयर 
नबक्री वसानत प्राप्त हिुे रकम तथा अन्त्य आन्त्तररक तथा बाह्य ऋर्को ङ्कर्तात र्कु्तािी वसानतको 
रकम यस समहुकोस्बशन्त्धतखातामा ि्मा गिुत नर्दतछ । यस खाता अन्त्तगतत आवसश्यकता 
अिसुार नि्िािसुारका खाताहरु खोल्ि सङ्ककन्त्छ । यी खाताहरुमा आनथतक वसर्तको अन्त््यमा 
रहेको मौज्र्दात रकम ियाँ आ.वस.को श्रावसर् १ गते ग-४.१ स्थािीय तह सशञ्चत कोर् खातामा 
ट्रान्त्सर्र गिुत  
नर्दतछ । 

(हाल सशञ्चत कोर्को स्नूर्त आ्र्दािी मध्ये ङ्कवसत्तीय व्यवसस्था तथा ऋर् वसानतको रकम एकीि 
गरी यस खाताको कारोबारमा समावेसि गिुत नर्दतछ ।) 
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२.7. ग-1.5.1 सेयर नबक्री प्रानप्त :- 

यो खाता प्र्येक स्थािीय तहको िाममा उक्त स्थािीय तहको सशञ्चत कोर् खाता रहेको 
वसाशर्ज्य बैंकमा खोनलन्त्छ ।यस खातामा स्थािीय तहले ङ्कवसनर्न्न निकाय, संस्थाि तथा सँगठिमा 
आफ्िो क्षेत्रानधकार नर्त्र रही गररएको िेयर लगािी वसानतको रकम ङ्कर्तात र्कु्तािी प्राप्त हुँर्दा 
ि्मा गिुत नर्दतछ ।  

२.8. ग-1.5.2 ऋर् (सावँसा) ङ्कर्तात प्रानप्त :- 

यो खाता प्र्येक स्थािीय तहको िाममा उक्त स्थािीय तहको सशञ्चत कोर् खाता रहेको 
वसाशर्ज्य बैंकमा खोनलन्त्छ । यस खातामा स्थािीय तहले ङ्कवसनर्न्न निकाय, संस्थाि तथा संगठि 
तथा योििाहरुमा आफ्िो क्षेत्रानधकार नर्त्र रही गररएको ऋर् लगािी वसानतको रकमको साँवसा 
ङ्कर्तात र्कु्तािी प्राप्त हुँर्दा ि्मा गिुत नर्दतछ ।  

२.9. ग-1.5.3 आन्त्तररक ऋर् प्रानप्त :- 

यो खाता प्र्येक स्थािीय तहको िाममा उक्त स्थािीय तहको सशञ्चत कोर् खाता रहेको 
वसाशर्ज्य बैंकमा खोनलन्त्छ । अन्त्तर सरकारी ङ्कवसत्त व्यवसस्थानि ऐि, २०७४ बमोशिम िेनाल 
सरकारको सहमनतमा स्थािीय तहले आफ्िो क्षेत्रानधकार नर्त्र रही ङ्कवसनर्न्न उनकरर् मार्त त 
उठाएको आन्त्तररक ऋर्को रकम यो खातामा ि्मा गिुत नर्दतछ ।  

२.10. ग-1.5.4 वैसरे्दशिक ऋर् प्रानप्त :- 

यो खाता प्र्येक स्थािीय तहको िाममा उक्त स्थािीय तहको सशञ्चत कोर् खाता रहेको 
वसाशर्ज्य बैंकमा खोनलन्त्छ ।अन्त्तर सरकारी ङ्कवसत्त व्यवसस्थानि ऐि, २०७४ बमोशिम िेनाल 
सरकारको स्वसीकृनतमा सोझैप्राप्त हिुे वैसरे्दशिक ऋर् वसानतको रकम यो खातामा ि्मा गिुत  

नर्दतछ ।  

२.11. ग-2 स्थािीय तह खर्त खाताहरु :- 

स्थािीय तहको खर्तको लानग रे्दहायका कायतसञ्चालि स्तरका खाताहरु खोल्ि ुनर्दतछ । यी 
खाताहरु आनथतक बर्तर्री(साथै आनथतक बर्त समाप्त र्एको ३० दर्दिस्म साट्ि बाँकी रे्क साट्िे 
प्रयोििको लानग मात्र)निरन्त्तर र्ाल ुरहन्त्छि ्र वसर्तको अन्त््यमा िनु्त्य गरी(साट्ि बाँकी रे्कको 
रकममात्रखातामाबाँकी राखी) आगामी(िोर र्ए ङ्कवसिोर र ङ्कवसिोर र्ए िोर) आनथतकवसर्तको लानग 
िवसीकरर् गरेर मात्र सञ्चालि गररन्त्छि ्।सामान्त्यतया यस समूह अन्त्तगततका खाताहरुमा रकम 
ि्मा गित नमल्रै्दि । तर, कारर्वसि नेश्की खर्त प्रर्दाि र्एको रकम वसा अन्त्य खर्त र्एको रकम 
ङ्कर्तात हिु आएमा आनथतक बर्त िसङ्ककँरै्द ्यस्तो रकम उक्त खातामा ि्मा गित सङ्ककिेछ । साथै 
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यस अन्त्तरगतका खाताहरुमा स्थािीय सशञ्चत कोर् खाताबाट मात्र रकम ट्रान्त्सर्र गरी आ्र्दािी 
गित सङ्ककन्त्छ ।स्थािीय तहले आफ्िो बिेट कायतक्रम र सशञ्चत कोर्को मौज्र्दात हेरी यस 
समहुका खातामा रकम ट्रान्त्सर्र गिुत नर्दतछ ।  

 

२.12. ग-2.1 र्ाल ुखर्त खाता - ङ्कवसिोर वसर्त तथा ग-2.2 र्ाल ुखर्त खाता -िोर वसर्त :- 

स्थािीय तहले र्ाल ुप्रकृनतको खर्तको लानग ग-2.1 र्ाल ुखर्त खाता - ङ्कवसिोर वसर्त तथा 
ग-2.2 र्ाल ुखर्त खाता-िोर वसर्त गरी र्दईुवसटा र्ाल ुखर्त खाता खोल्ि ुनर्दतछ । उक्त खाताहरु 
मध्ये ग-2.1 र्ाल ुखर्त खाता - ङ्कवसिोर वसर्त नबक्रम स्बत अिसुार ङ्कवसिोर वसर्तको लानग तथा ग-
2.2 र्ाल ुखर्त खाता-िोर वसर्त नबक्रम स्बत अिसुार िोर वसर्तको लानग प्रयोग गिुत नर्दतछ ।  

यी खाताहरुमा सशञ्चत कोर्को अवसस्था, बिेट तथा कायतक्रम हेरी आवसश्यकता 
अिसुार(सामान्त्यतया एक र्ौमानसक अवसनधनर्त्र उक्त र्ौमानसकको लानग गररएको व्यय अिमुाि 
बराबरको रकममा ििाघ्िे गरी) सशञ्चत कोर् खाताबाट ट्रान्त्सर्र गिुत नर्दतछ । सामान्त्यतया यी 
खातामा रकम ि्मा गित नमल्रै्दि । तर, कारर्वसि नेश्की खर्त प्रर्दाि र्एको रकम वसा अन्त्य 
रकम ङ्कर्तात हिु आएमा आनथतक बर्त िसङ्ककँरै्द ्यस्तो रकम उक्त खातामा ि्मा गित सङ्ककिेछ । 
र्ाल ुआनथतक बर्तको असार मसान्त्तमा यस्ता खाताहरुमा बाँकी रहेको रकम मध्ये सितत अिरु्दाि, 
ङ्कवसिेर् अिरु्दाि र समनरुक अिरु्दािबाट प्राप्त रकम स्बशन्त्धत सरकारलाई ङ्कर्तात गित रे्क िारी 
गिुत नर्दतछ र्िे समािीकरर् अिरु्दाि, रािस्वस बाँडर्ाँड,र आन्त्तररक स्रोत,ऋर्लगायतबाट प्राप्त 
रकम सशञ्चत कोर्मा ङ्कर्तात नठाउि ुनर्दतछ ।  

साथै, कुिै आनथतक वसर्तको असार मसान्त्त ननछ सो आनथतक वसर्तमा र्ाल ु रहेको (ङ्कवसिोर 
वसर्तको लानग ग-2.३ र िोर वसर्तको लानग ग-2.४) खर्त खातामा कुिै ननि रकम ि्मा गित 
नमल्रै्दि । वसाशर्ज्य बैंकले यो खातामा रहेको रकम मध्धे स्बशन्त्धत स्थािीय तहले िारी गरेको 
रे्कको र्कु्तािी गरी हरेक दर्दि उक्त खातामा र्एको खर्त/ि्मा तथा र्कु्तािीको ङ्कवसवसरर् 
स्बशन्त्धत बैंकको प्रधाि कायातलय मार्त त िनेाल राष्ट्र बैंकको बैंङ्ककङ्ग कायातलय, सरकारी 
लेखार्ाँटलाई स.का.र्ा.िं. १ मा प्रनतवेसर्दि गिुत नर्दतछ । 

यस्ता खाताहरुबाट िारी र्एका रे्कहरु अको आनथतक वसर्तको श्रावसर् मङ्कहिामा ३० दर्दि 
्यार्द नर्त्र साङ्कटिे प्रयोििका लानग अशघल्लो आनथतक वसर्तको लानग प्रयोग र्एको खाताबाट िै 
कारोबार गिुत नर्दतछ र्िे र्ाल ुआनथतक वसर्तको कारोबारको लानग सो आनथतक वसर्त नबक्रम स्बत 
अिसुार िोर वसा ङ्कवसिोर वसर्त िे हो सोही बमोशिमको खातामा कारोबार गिुत नर्दतछ । उर्दाहरर्का 
लानग आनथतक वसर्त २०७६/७७ लाई उक्त आनथतक वसर्तको समाप्ती २०७७ असारमा हिुे र्एको 
ले ङ्कवसिोर वसर्त तथा आनथतक वसर्त २०७७/०७८ लाई उक्त आनथतक वसर्तको समाप्ती २०७८ 
असारमा हिुे र्एको ले िोर वसर्त मािी सोही बमोशिम कारोबार गिुत नर्दतछ ।  
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(हाल स्थािीय तहको र्ाल ुखर्त खातामा रहेको रकम यस (ग-2.1 र्ाल ुखर्त खाता - ङ्कवसिोर 
वसर्त तथा ग-2.2 र्ाल ुखर्त खाता - िोर वसर्त) खातामा ट्रान्त्सर्र गिुत नर्दतछ ।) 

२.13. ग-2.3 नुिँीगत खर्त खाता - ङ्कवसिोर वसर्त तथा ग-2.4 नुिँीगत खर्त खाता - िोर वसर्त :- 

स्थािीय तहको नुशँिगत प्रकृनतको खर्तको लानग ग-2.3 नुिँीगत खर्त खाता - ङ्कवसिोर वसर्त 
तथा ग-2.4 नुिँीगत खर्त खाता - िोर वसर्त गरी र्दईुवसटा नुिँीगत खर्त खाता खोल्ि ुनर्दतछ । 
उक्त खाताहरु मध्ये ग-2.3 नुिँीगत खर्त खाता - ङ्कवसिोर वसर्त नबक्रम स्बत अिसुार ङ्कवसिोर 
वसर्तको लानग तथा ग-2.4 नुिँीगत खर्त खाता - िोर वसर्त नबक्रम स्बत अिसुार िोर वसर्तको 
लानग प्रयोग गिुत नर्दतछ ।  

सशञ्चत कोर्को अवसस्था, बिेट तथा कायतक्रम हेरीआवसश्यकता अिसुार(सामान्त्यतया एक 
र्ौमानसक अवसनधनर्त्र नुशँिगततर्त  गररएको व्यय अिमुाि बराबरको रकममा ििाघ्िे गरी)सशञ्चत 
कोर् खाताबाट यी खाताहरुमा रकम ट्रान्त्सर्र गिुत नर्दतछ ।सामान्त्यतया यी खातामा रकम ि्मा 
गित नमल्रै्दि । तर, कारर्वसि नेश्की खर्त प्रर्दाि र्एको रकम वसा अन्त्य रकम ङ्कर्तात हिु आएमा 
आनथतक बर्त िसङ्ककँरै्द ्यस्तो रकम उक्त खातामा ि्मा गित सङ्ककिेछ । र्ाल ुआनथतक वसर्तको 
असार मसान्त्तमा यस्ता खाताहरुमा बाँकी रहेको रकम मध्ये सितत अिरु्दाि, ङ्कवसिेर् अिरु्दाि र 
समनरुक अिरु्दािबाट प्राप्त रकम स्बशन्त्धत सरकारलाई ङ्कर्तात गित रे्क िारी गिुत नर्दतछ र्िे 
समािीकरर् अिरु्दाि, रािस्वस बाँडर्ाँड,र आन्त्तररक स्रोत,ऋर्लगायतबाट प्राप्त रकम सशञ्चत 
कोर्मा ङ्कर्तात नठाउि ुनर्दतछ । 

साथै, कुिै आनथतक वसर्तको असार मसान्त्तननछ सो आनथतक वसर्तमा र्ाल ु रहेको (ङ्कवसिोर 
वसर्तको लानग ग-2.३ र िोर वसर्तको लानग ग-2.४) मा कुिै ननि रकम ि्मा गित नमल्रै्दि 
।वसाशर्ज्य बैंकले यो खातामा रहेकोरकममध्धे स्बशन्त्धत स्थािीय तहले िारी गरेको रे्कको 
र्कु्तािी गरी हरेक दर्दि उक्त खातामा र्एको खर्त / ि्मा तथा र्कु्तािीको ङ्कवसवसरर् स्बशन्त्धत 
बैंकको प्रधाि कायातलयमार्त त िेनाल राष्ट्र बैंकको बैंङ्ककङ्ग कायातलय, सरकारी लेखार्ाँटलाई 
स.का.र्ा.िं. १ मा प्रनतवेसर्दि गिुत नर्दतछ ।  

यस्ता खाताहरुबाट िारी र्एका रे्कहरु अको आनथतक वसर्तको श्रावसर् मङ्कहिामा ३० दर्दि 
्यार्द नर्त्र साङ्कटिे प्रयोििका लानग अशघल्लो आनथतक वसर्तको लानग प्रयोग र्एको खाताबाट िै 
कारोबार गिुत नर्दतछ र्िे र्ाल ुआनथतक वसर्तको कारोबारको लानग सो आनथतक वसर्त नबक्रम स्बत 
अिसुार िोर वसा ङ्कवसिोर वसर्त िे हो सोही बमोशिमको खातामा कारोबार गिुत नर्दतछ । उर्दाहरर्का 
लानग आनथतक वसर्त २०७६/७७ लाई उक्त आनथतक वसर्तको समाप्ती २०७७ असारमा हिुे र्एकोले 
ङ्कवसिोर वसर्त तथा आनथतक वसर्त २०७७/७८ लाई उक्त आनथतक वसर्तको समाप्ती २०७८ असारमा 
हिुे र्एको ले िोर वसर्त मािी सोही बमोशिम कारोबार गिुत नर्दतछ । 
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(हाल स्थािीय तहको नुिँीगत खर्त खातामा रहेको रकम यस (ग-2.3 नुिँीगत खर्त खाता - 
ङ्कवसिोर वसर्त तथा ग-2.4 नुिँीगत खर्त खाता - िोर वसर्त) खातामा ट्रान्त्सर्र गिुत नर्दतछ ।) 

 

२.14. ग-2.5 ङ्कवसत्तीय व्यवसस्था खर्त खाता - ङ्कवसिोर वसर्त तथा ग-2.६ ङ्कवसत्तीय व्यवसस्था खर्त खाता 
- िोर वसर्त :- 

स्थािीय तहले ङ्कवसत्तीय व्यवसस्थानि गिे प्रयोििका खर्त लेख्नका लानग ग-2.5 ङ्कवसत्तीय 
व्यवसस्था खर्त खाता - ङ्कवसिोर वसर्त तथा ग-2.६ ङ्कवसत्तीय व्यवसस्था खर्त खाता - िोर वसर्त गरी 
र्दईुवसटा ङ्कवसत्तीय व्यवसस्था खर्त खाता खोल्ि ु नर्दतछ । उक्त खाताहरु मध्ये ग-2.5 ङ्कवसत्तीय 
व्यवसस्था खर्त खाता - ङ्कवसिोर वसर्त  नबक्रम स्बत ङ्कवसिोर वसर्तको लानग तथा ग-2.६ ङ्कवसत्तीय 
व्यवसस्था खर्त खाता -िोर वसर्त नबक्रम स्बत िोर वसर्तको लानग प्रयोग गिुत नर्दतछ । स्थािीय 
तहले िेनाल सरकारको स्वसीकृनतमा नलएको ऋर्को साँवसा र्कु्तािी गर्दात यस खाताबाट र्कु्तािी 
गिुत नर्दतछ । स्थािीय तहले ऋर्को साँवसा र्कु्तािीको र्कु्तािी कायततानलका अिसुार बिेट 
व्यवसस्था गरी सोही अिसुार सशञ्चत कोर्बाट यस खातामा ट्रान्त्सर्र गिुत नर्दतछ । कुिै आनथतक 
वसर्तको असार मसान्त्तननछ सो आनथतक वसर्तमा र्ाल ुरहेको (नबिोर वसर्तको लानग ग-2.5 र िोर 
वसर्तको लानग ग-2.६)  खातामा कुिै ननि रकम ि्मा गित नमल्रै्दि । यो खाता रहेको रकम 
मध्येवसाशर्ज्य बैंकले स्बशन्त्धत स्थािीय तहले िारी गरेको रे्कको र्कु्तािी गरी हरेक दर्दि उक्त 
खातामा र्एको खर्त / ि्मा तथा र्कु्तािीको ङ्कवसवसरर् स्बशन्त्धत बैंकको प्रधाि कायातलयमार्त त 
िेनाल राष्ट्र बैंकको बैंङ्ककङ्ग कायातलय, सरकारी लेखार्ाँटलाई स.का.र्ा.िं. १ मा प्रनतवेसर्दि गिुत 
नर्दतछ ।  

यस्ता खाताहरुबाट िारी र्एका रे्कहरु अको आनथतक वसर्तको श्रावसर् मङ्कहिामा ३० दर्दि 
्यार्द नर्त्र साङ्कटिे प्रयोििका लानग अशघल्लो आनथतक वसर्तको लानग प्रयोग र्एको खाताबाट िै 
कारोबार गिुत नर्दतछ र्िे र्ाल ुआनथतक वसर्तको कारोबारको लानग सो आनथतक वसर्त नबक्रम स्बत 
अिसुार िोर वसा ङ्कवसिोर वसर्त िे हो सोही बमोशिमको खातामा कारोबार गिुत नर्दतछ । उर्दाहरर्का 
लानग आनथतक वसर्त २०७६/७७ लाई उक्त आनथतक वसर्तको समाप्ती २०७७ असारमा हिुे र्एको 
ले ङ्कवसिोर वसर्त तथा आनथतक वसर्त २०७७/७८ लाई उक्त आनथतक वसर्तको समाप्ती २०७८ असारमा 
हिुे र्एको ले िोर वसर्त मािी सोही बमोशिम कारोबार गिुत नर्दतछ ।  

(हाल स्थािीय तहको ङ्कवसत्तीय व्यवसस्था खर्त खातामा रहेको रकम यस (ग-2.5 ङ्कवसत्तीय व्यवसस्था 
खर्त खाता - ङ्कवसिोर वसर्त तथा ग-2.६ ङ्कवसत्तीय व्यवसस्था खर्त खाता - िोर वसर्त) खातामा ट्रान्त्सर्र 
गिुत नर्दतछ ।) 

मानथ उल्लशखत ६ वसटै खर्त खाताहरुबाट असार मसान्त्त स्ममा काङ्कटएका रे्कहरु 
रे्कको ्यार्द रहेस्म यस र्कु्तािी गिे प्रयोििका लानग स्बशन्त्धत स्थािीय तहले असार 



391 

मसान्त्तस्म काङ्कटएका र्कु्तािी हिु बाँकी रे्कको अिसुरु्ी ४२ र्ारम िं १ बमोशिमको ङ्कवसवसरर् 
स्बशन्त्धत बैकलाई श्रावसर् ३ गते नर्त्र उनलब्ध गराउि ु नर्दतछ । यसरी प्राप्त हिु आएको 
ङ्कवसवसरर् बमोशिमका रे्कहरुलाई मात्र उक्त आनथतक वसर्तका लानग र्कु्तािी दर्दि नमल्िे गरी 
स्बशन्त्धत बैंकको प्रर्ालीमा प्रङ्कवसङ्कि गिुत नर्दतछ । यस्ता ६ प्रकारका खाताबाट िारी र्एका सबै 
रे्कको साङ्कटिे नमनत समाप्त र्एननछ बाँकी रहेको रकम सशञ्चत कोर्मा र्दाशखला गिुत नर्दतछ ।  

२.15. ग-2.7 ङ्कवसङ्कवसध खर्त खाता :- 

मानथ उल्लेख गररएका बाहेक अन्त्य स्वसरे्दिी वसा ङ्कवसरे्दिी निकायबाट ङ्कवसिेर्प्रयोििका लानग 
प्राप्त हिुे रकम ि्मा गित यस प्रकृनतको खाताको व्यवसस्था गररएको हो । स्थािीय तहको 
िाममा बिेट बाङ्कहरका रकम कुिै माध्यमबाट प्राप्त हिु आएमा ्यस्तो रकम ि्मा गित र रे्क 
िारी गरी खर्त गित यो खाता खोल्ि ुनर्दतछ ।यो खाता स्थािीय तहको लानग कायतसञ्चालि कोर् 
सरहको ङ्कवसङ्कवसध प्रानप्त तथा र्कु्तािी प्रयोििको लानग खोनलएको खाताहो । 

तर ङ्कवसगतमा िेनाल राष्ट्रबैंकबाट िारी सरकारी कारोबार निरे्दशिका, २०७१ 
बमोशिमस्थािीय तहमा ङ्कवसनर्न्न उदे्दश्यको लानग खोनलएकाग.५ समूहका (ग.५.१ रे्दशख ग.५.९ 
स्मका ९ प्रकारका) कमतर्ारी कल्यार् कोर्,ममतत संर्ार कोर्, …लगायतका खाताहरु र्िे यो 
समूहको खाता अन्त्तगतत नरै्दि ।्यस्तो प्रयोििको लानग सरकारी कारोबार निरे्दशिका, २०७६ 
बमोशिम ग-5.1 समूहको स्थािीय तह ङ्कवसङ्कवसध कोर् खाता अन्त्तरगतका खाताहरु खोल्ि ुनर्दतछ । 

(ङ्कवसगतमा स्थािीय तहमायस प्रकारको ङ्कवसङ्कवसध खर्त खाता रहेको र्एमा उक्त खातामा रहेको रकम 
यस (ग-2.7 ङ्कवसङ्कवसध खर्त खाता) खातामा ट्रान्त्सर्र गिुत नर्दतछ ।) 

२.16. ग-3 स्थािीय तह धरौटी खाता :- 

स्थािीय तह अन्त्तगततका कायातलयहरुको कामको नसलनसलामा धरौटी, िमाित, अिेि मिी 
र काििु बमोशिम धरौटी ि्मा गिुतनिे अन्त्य रकमहरु ि्मा गित यो खाता खोल्िनुछत । यस 
खाताबाटधरौटी ङ्कर्तात स्बशन्त्धत नक्षलाई वसा सरर्दस्याहा गर्दात(आन्त्तररक रािस्वस खातामा रकम 
ि्मा गर्दात) रे्कमार्त त मात्र र्कु्तािी गित सङ्ककन्त्छ। सो बाहेक अन्त्य खाताहरुमा ि्मा हिुे गरी 
यस खाताबाट रकम र्कु्तािी गित सङ्ककँरै्दि । 

तर, र्लुवसि रकम ि्मा र्एको अवसस्थामा स्बशन्त्धत स्थािीय तहको नत्रसङ्कहत रे्क 
र्कु्तािीको लानग प्राप्त र्एमा रे्क मार्त त र्कु्तािी गित सङ्ककन्त्छ । धरौटी खातामा ि्मा गररएको 
रकम ङ्किि िहिुे र्एकोले प्र्येक आनथतक वसर्तको लानग छुिै खाता खोल्ि ुनरै्दि । 

 

२.17. ग-४ स्थािीय तह कोर् खाता :- 

ग-४.1 स्थािीय तह सशञ्चत कोर् खाता :- 
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यो खाता स्बशन्त्धत स्थािीय तहको स्नूर्त आ्र्दािी / खर्तको शस्थनत रे्दशखिे केन्त्रीय मलु 
खाता हो । स्थािीय तहलाई िेनाल सरकार र प्ररे्दि सरकारबाट प्राप्त हिुे अिरु्दाि तथा अन्त्य 
ििुसकैु स्रोतबाट प्राप्त हिुे आ्र्दािी रकम यस खातामा ि्मा गिुत नर्दतछ ।यस खातमा ग.१ 
समहुकास्बशन्त्धत खाताहरु(ग-1.1 आन्त्तररक रािश्व खाता,  ग-1.2 बाँडर्ाँडबाट प्राप्त रािश्व 
खाता, ग-1.3 आन्त्तररक अिरु्दाि खाता, ग-1.4 वैसरे्दशिक सहायता अिरु्दाि खातार ग-1.5 
ङ्कवसत्तीय व्यवसस्था तथा ऋर् खाताहरु)बाट रकम ट्रान्त्सर्र र्ई आएमा ि्मा गिुत नर्दतछ । 
तरअवस उप्रान्त्तग.१ समहुकायस्ता ङ्कवसनर्न्न खाताहरुमा ि्मा हिु ु निे रकम सोझै यस ग-४.1 
स्थािीय तह सशञ्चत कोर् खातामा ि्मा गिुत हुँरै्दि । स्थािीय सशञ्चत कोर्मासर्ाले स्वसीकृत 
गरेको बिेट बाङ्कहरका आ्र्दािी प्राप्त र्एमा ङ्कवसङ्कवसध खाताहरु (ग.२.७ ङ्कवसङ्कवसध खर्त खाता वसा 
ग.५.१ ङ्कवसङ्कवसध कोर् समूहकाखाता)मा आ्र्दािी गरी सोही खाताबाट खर्त लेख्न ुनर्दतछ । 

यसस्थािीय तह सशञ्चत कोर् खाताबाट स्थािीय तहलाई बिेटबाँडर्ाँडतथा स्वसीकृत 
कायतक्रम अिसुार कायत सञ्चालिको लानग आवसश्यक निे रकम ग-2.१ वसा ग-2.२, ग-2.३ वसा 
ग-2.४ र ग-2.५ वसा ग-2.६ खातामा निकासा दर्दि ुवसा ट्रान्त्सर्र गिुत नर्दतछ ।यस खाताको 
सञ्चालि रे्क मार्त त गिुत हुँरै्दि ।  

स्थािीय सशञ्चत कोर् खाताबाटरकम ट्रान्त्सर्र गर्दातखाता सञ्चालकको रुनमा रहेका 
स्बशन्त्धत स्थािीय तहका कायतकारी प्रमखु र आनथतक प्रिासि िाखाको संयकु्त र्दस्तखतको बैंक 
आरे्दि बमोशिम रकम ट्रान्त्सर्र गररदर्दि ुनर्दतछ । 

स्थािीय तह सशञ्चत कोर् खाता एक स्थािीय तहको लानग एउटा मात्रहिु ु 

नर्दतछ । ङ्कवसगतमा ङ्कवसङ्कवसध कारर्ले र्रक-र्रक बैंक वसा एउटै बैंकमा ननि एकर्न्त्र्दा बढी 
स्थािीय सशञ्चत कोर् खाता रहेको र्एमा महालेखा नियन्त्त्रक कायातलयको सहमनतमा िेनाल राष्ट्र 
बैंकबाट स्वसीकृत प्राप्त बैंकमा एउटा मात्र स्थािीय सशञ्चत कोर् खाता राखी त्काल अन्त्य 
स्थािीय सशञ्चत कोर् खातामा रहेको मौज्र्दात ट्रान्त्सर्र गरी बन्त्र्द गिुत नर्दतछ ।  

२.18. ग-५ स्थािीय तह ङ्कवसङ्कवसध कोर् खाता :- 

ग-5.1 स्थािीय तह ङ्कवसङ्कवसध कोर् खाता :- 

स्थािीय तहमा ङ्कवसनर्न्न उदे्दश्यको लानगिेनाल राष्ट्रबैंकबाट िारी र्एको सरकारी कारोबार 
निरे्दशिका, २०७१ बमोशिम यसअशघ खोनलएकातननसल बमोशिमका ग.५ङ्कवसङ्कवसध कोर् 
समूहकास्बशन्त्धतखाताहरु यस ग-5.1 स्थािीय तह ङ्कवसङ्कवसध कोर् खाता समहु अन्त्तगतत खोनलएको 
मानििेछ ।यसअशघ खोनलएका खाताहरुमा रहेको मौज्र्दात रकम यस निरे्दशिका बमोशिम खोनलिे 
खाताहरु र्ए सोही खातामार िर्एमा ग-४.१ स्थािीय तह सशञ्चत कोर् खाता वसा स्बशन्त्धत 
खाता(िस्तै साङ्कवसकको ग-5.४ समूहको प्रकोन व्यवसस्थानि कोर् खाता हाल यस निरे्दशिका 
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बमोशिम ग-७.२ स्थािीय तह प्रकोन व्यवसस्थानि कोर् खातामा)मा ट्रान्त्सर्र गरी उक्त खाताहरु 
त्काल बन्त्र्द गिुत/गराउि ुनर्दतछ । 

 कमतर्ारी कल्यार् कोर् खाता (साङ्कवसकको ग-5.1) 

 ममतत संर्ार कोर् खाता(साङ्कवसकको ग-5.२) 

 स्थािीय ङ्कवसकास घु् ती कोर् खाता(साङ्कवसकको ग-5.३) 

 प्रकोन व्यवसस्थानि कोर् खाता(साङ्कवसकको ग-5.४) 

 मािवस संसाधि ङ्कवसकास कोर् खाता(साङ्कवसकको ग-5.५) 

 वसातावसरर् ङ्कवसकास कोर् खाता(साङ्कवसकको ग-5.६) 

 गररवसी निवसारर् तथा सामाशिक नररर्ालि कोर् खाता(साङ्कवसकको ग-5.७) 

 मङ्कहला तथा वसाल ङ्कवसकास कोर् खाता(साङ्कवसकको ग-5.८) 

 स्थािीय ङ्कवसकास कोर् कायतक्रम संर्ालि खाता(साङ्कवसकको ग-5.९) 

 

ग-5.1 स्थािीय तह ङ्कवसङ्कवसध कोर् खाता अन्त्तगतत मानथ उल्लेशखत यसअशघ खोनलएका 
खाताहरु बाहेक अन्त्य खाताहरु खोल्ि आवसश्यक नरेमा स्थािीय तहको नररर्द्को निर्तय र 
महालेखा नियन्त्त्रक कायातलयको स्वसीकृनत आवसश्यक नर्दतछ । यी खाताहरु निरन्त्तर र्ाल ु 

रहन्त्छि ्। तर, निशश्चत उदे्दश्य नरुा र्ए ननछ यो समहु अन्त्तगततको कुिै खाता आवसश्यक िनिे 
र्एमा स्बशन्त्धत स्थािीय तहको अिरुोधमा कोर् तथा लेखा नियन्त्त्रक कायातलयको नसर्ाररस 
प्राप्त र्ए ननछ सो खाता बन्त्र्द गरी यसमा रहेको रकम ग-४.१ स्थािीय तह सशञ्चत कोर् खातामा 
ट्रान्त्सर्र गररदर्दि ुनर्दतछ ।  

२.19. ग-6 स्थािीय तह ङ्कवसर्ाज्य कोर् खाता :- 

ग-6.1 स्थािीय तह ङ्कवसर्ाज्य कोर् खाता :- 

स्थािीय तहमा सिलि हिुे बाँडर्ाँड गिुतनिे रािस्वसबाँडर्ाँड हिु ु अगावैस यस खातामा 
ि्मा गिुत नर्दतछ ।स्थािीय तहले बाँडर्ाँड हिुनुिे रािश्वनियमािसुार स्थािीय तह तथा 
स्बशन्त्धत प्ररे्दिका लानग बाँडर्ाँडर्एननछ(गरी)स्बशन्त्धत तहकोस्बशन्त्धत खातामा रकम ि्मा 
गिे प्रयोििको लानगमात्र यस खाताबाट खर्त गररिेछ। यसङ्कवसर्ाज्य कोर्खातामा संकलि 
हिुेरािस्वस िीर्तकहरु यस प्रकार रहेका छि ्। यस खाताबाट रे्कमार्त त रकम ट्रान्त्सर्र गिुत 
नर्दतछ । यस खाताको सञ्चालि प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत र आनथतक प्रिासि िाखा प्रमखुको 
संयकु्त र्दस्तखतबाट हनु्त्छ । 

रािस्वस िीर्तकहरु :-  
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रािश्व संकेत रािश्व िीर्तक 

३३३४२ मिोरन्त्िि कर 

३३३४३ ङ्कवस्ानि कर 

३३३४४ घर िग्गा रशिषे्ट्रिि िलु्क 

३३३६६ र्दहत्तर बहत्तर िलु्क 

33391 अन्त्य बाँडर्ाँड हिुे रािश्व संकलि 
 

मानथ उल्लेशखत रािस्वस िीर्तकहरुको वसगीकरर् र व्याख्या तथा अन्त्य व्यवसस्था िेनाल सरकारले 
स्वसीकृनत गरेकोप्रर्नलत एकीकृत आनथतक संकेत तथा वसगीकरर् र व्याख्या बमोशिम हिुेछ । 

(हालस्म स्थािीय तहको ङ्कवसर्ाज्य कोर् ग.४.२ समूहमा रहेको रकम यस (ग-6.1 स्थािीय तह 
ङ्कवसर्ाज्य कोर् खाता) खातामा ट्रान्त्सर्र गिुत नर्दतछ ।) 

२.20. ग-7 स्थािीय तह आकशस्मक कोर् खाता :- 

यस समूह अन्त्तगततका खाताहरु स्थािीय तहमा हिुे आनतकानलि, आकशस्मक कायतवसा 
प्रकोन व्यवसस्थानि स्बन्त्धी कायतका लानग प्राप्त रकम ि्मा गिुत प्रयोग गिुत नर्दतछ । यस समहु 
अन्त्तगतत नि्ि र्दईु प्रकारका खाता खोल्ि सङ्ककन्त्छ ।  

ग-7.1 स्थािीय तह आकशस्मक कोर् खाता  

यो खाता स्थािीय तहमा हिुे आनतकानलि वसा आकशस्मक कायतका लानग प्राप्त रकम 
ि्मा गित प्रयोग गिुत नर्दतछ । यसमा स्थािीय तहले बिेट व्यवसस्था गरी बाङ्कर्तक रुनमा केही 
रकम ि्मा गित सक्िेछि ् र उक्त रकम आकशस्मक तथा आनतकानलि अवसस्थामा मात्र खर्त 
गित  
सङ्ककिेछ । यसरी खर्त र्एको रकम सामान्त्य नररशस्थनतमा र्ङ्ककत एनछी स्थािीय तहले सोधर्िात 
गिुत नर्दतछ । यस खातालाई कायतसञ्चालि स्तरको खाताको रुनमा प्रयोग गित सङ्ककन्त्छ । यस 
समूहको खाताको सञ्चालि गर्दातस्थािीय तहको प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत र आनथतक प्रिासि 
िाखा प्रमखुको संयकु्त र्दस्तखतबाट गिुत नर्दतछ ।  

(हाल स्थािीय तहमा आकशस्मक कोर्(ग.४.३ समूहको)खातामा रकम रहेको र्ए सो रकम ग-
7.1 स्थािीय तह आकशस्मक कोर् खाता) खातामा ट्रान्त्सर्र गिुत नर्दतछ ।) 

ग-7.2 स्थािीय तह प्रकोन व्यवसस्थानि कोर् खाता  

यो खाता स्थािीय तहमा हिुे प्रकोन व्यवसस्थानि स्बन्त्धी कायतका लानग प्राप्त रकम 
ि्मा गित प्रयोग गिुत नर्दतछ । यो खाता स्थािीय तह ङ्कवसनर्द व्यवसस्थाि सनमनतका आनथतक 
ङ्कक्रयाकलानहरु व्यवसशस्थत गित प्रयोग गिुत नर्दतछ । यस खातालाई कायतसञ्चालि स्तरको खाताको 
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रुनमा प्रयोग गित सङ्ककन्त्छ । यस समूहको खाताको सञ्चालि गर्दात स्थािीय तहको प्रमखु 
प्रिासकीय अनधकृत र आनथतक प्रिासि िाखा प्रमखुको संयकु्त र्दस्तखतबाट गिुत नर्दतछ । 

(हाल स्थािीय तहमा प्रकोन व्यवसस्थानि खातामा रकम रहेको र्ए ग-7.2 स्थािीय तह प्रकोन 
व्यवसस्थानि कोर् खातामा ट्रान्त्सर्र गिुत नर्दतछ ।) 
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२.21. ग-8 स्थािीय तह बैंकगत ङ्कहसाब नमलाि खाता :- 

स्थािीय तहको सरकारी कारोबार गिे बैंकसँग रै्दनिक ङ्कहसाबनमलाि गिे प्रयोििका लानग 
यस अन्त्तगतत रे्दहाय बमोशिमको एउटा ङ्कहसाबनमलाि खाता रहन्त्छ । यो खाता बैंकले ङ्कहसावस 
नमलाि प्रयोििका लानग प्रयोग गिुत नर्दतछ । 

ग-8.१ स्थािीय तह बैंकगत ङ्कहसाब नमलाि खाता :- 

िेनाल सरकारको सशञ्चत कोर् खाता रहेको िेनाल राष्ट्र बैंकको बैंङ्ककङ्ग कायातलयमा 
स्थािीय तहको "ग" वसगतका खाताहरु सञ्चालि गित स्वसीकृनत प्राप्त प्र्येक बैंकको िाममा बैंकगत 
स्थािीय तह ङ्कहसाब नमलािखाता खोल्ि ुनर्दतछ । रै्दनिक रुनमा स्नरु्त "ग" वसगतका खाताहरुमा 
कुल ि्मा / खर्त र्एको रकमको ङ्कवसवसरर् अिसुरु्ी १ मा र्एको स.का.र्ा.िं. १बमोशिम इमेल 
मार्त त वसाशर्ज्य बैंकको केन्त्रीय कायातलयले बैंङ्ककङ्ग कायातलय सरकारी लेखा र्ाँटमा नठाउि ु
नर्दतछ । साथै, उक्त ङ्कवसवसरर् िेनाल राष्ट्र बैंकको SIS  कायातन्त्वसयि नश्चात र्ि े SIS मार्त त 
नठाउि ु निेछ । यसरी बैंकले नठाएको ङ्कवसवसरर्को आधारमा बैंङ्ककङ्ग कायातलयमा रहेको 
स्बशन्त्धत वसाशर्ज्य बैंकको बैंकखाता खर्त/ि्मा गरी रै्दनिकरुनमा यस अन्त्तगतत रहेको बैंकगत 
स्थािीय तह ङ्कहसाब नमलाि खातामा ि्मा / खर्त लेखािि गिुत नर्दतछ ।  

प्र्येक मङ्कहिा ङ्कवसतेको १० कायतदर्दि नर्त्र रै्दनिक रुनमा बैकहरुलाई सोधर्िात दर्दइएको वसा 
बैंकहरुबाट शखशर्एको रकम वसाशर्ज्य बैंकहरुबाट प्राप्त अिसुरु्ी १३ स.का.र्ा.िं. ६ प्रनतवेसर्दिसँग 
मानसक नर्डाई ङ्कहसाब नमलाि गरी अद्यावसनधक गिुत नर्दतछ ।  
 

३.  रािस्वस तथा सरकारी खाता सञ्चालि स्बन्त्धी व्यवसस्था :- 

३.1. रािस्वस िीर्तक वसनगतकरर् :-  

सामान्त्य रुनमा रािस्वस िीर्तक र्न्नाले आधार िीर्तक, मलु िीर्तक र उन िीर्तक समेत 
बशुझन्त्छ। रािस्वस संकेत ि्वसरको अन्त््यमा ३ वसटा िनु्त्य र्एका रािस्वस िीर्तकलाई आधार 
िीर्तक , संकेत ि्वसरको अन्त््यमा २ वसटा िनु्त्य र्एका रािस्वस िीर्तकलाई मलु िीर्तक, संकेत 
ि्वसरको अन्त््यमा एउटा मात्र िनु्त्य र्एका रािस्वस िीर्तकलाई िीर्तक र अन्त््यमा १ रे्दशख ९ 
स्म अंक र्एका रािस्वस िीर्तकलाई उनिीर्तक र्निन्त्छ । रािस्वस रकम उन िीर्तकमा मात्र 
ि्मा गित नमल्छ । िस्तै १११११, ११११२,११४४१,१३१११, १४१११, ३३३१५, 
१५१११ आदर्द।  

११ बाट सरुु र्एका रािस्वस मलु िीर्तक र उनिीर्तकहरु कर रािस्वसका उनिीर्तकहरु 
हिु ् । १३ बाट सरुु र्एका रािस्वस मलु िीर्तक र उनिीर्तकहरु अिरु्दाि रािस्वसका 
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उनिीर्तकहरु हिु ्।१४ बाट सरुु र्एका रािस्वस मलु िीर्तक र उनिीर्तकहरु अन्त्य रािस्वसका 
उनिीर्तकहरु हिु ् ।१५ बाट सरुु र्एका रािस्वस उनिीर्तकहरु बेरुि(ु15111),निकासा 
ङ्कर्तात(15112),अिरु्दाि ङ्कर्तात(15113) उनिीर्तकहरु हिु ्।यी िीर्तकमा ि्मा र्एको रािस्वस 
स्बशन्त्धत तहको सरकारको रािस्वस तथा अिरु्दाि खातामा ि्मा गिुत नर्दतछ । ३३ बाट िरुु 
र्एका रािस्वस मलु िीर्तक, िीर्तक र उन िीर्तकहरु बाँडर्ाँड हिु रािस्वसका उनिीर्तकहरु 
रहेका छि।् यस उनिीर्तकमा ि्मा र्एका रािस्वस रकम स्बशन्त्धत तहको ङ्कवसर्ाज्य कोर्मा 
ि्मा गिुत नर्दतछ। रािस्वस िीर्तकको वसगीकरर् र व्याख्या तथा अन्त्य व्यवसस्था िेनाल सरकारले 
स्वसीकृनत गरेको एकीकृत आनथतक संकेत तथा वसगीकरर् र व्याख्या बमोशिम हिुेछ ।  

३.2. रािस्वस र्ौर्र :-  

स्थािीय तहको रािस्वस खातामा ि्मा हिुे रािस्वस र्ौर्र अिसूुर्ी २४ मा उल्लेशखत 
िमिुा बमोशिम २ प्रनत हिुेछ । यसलाई र्दाशखला र्ारम (Deposit Slip) र्नििेछ । र्दाशखला 
र्ारम छनाई गर्दात ८ अंकको र्ारम ि्वसर रहिे गरी छनाई गिुत निेछ । रािस्वस रकम ि्मा 
गिे व्यशक्त वसा संस्थाले सो र्ौर्रमा उल्लेख र्एका सबै ङ्कवसवसरर् र्री तोकीएको बैंकमा ि्मा 
गिुत निेछ । बैंकले रकम बझुीनलई सहीछान गरेनछी मात्र सो छनाई प्रनत र्ौर्र प्रमाशर्त  

हिुेछ ।  

रािस्वस र्ौर्रमा उल्लेशखत ङ्कवसवसरर् र्िे तररका  

 

क्र.सं. ङ्कवसवसरर् व्याख्या 

१ 
रािस्वस खाता 
रहेको बैंकको िाम 

र्ौर्र छनाएको बैंकको िाम प्रिसँग छाङ्कनएको हिुनुिे । 

२ खाता िं बैंकमा रहेको रािस्वस खाता ि्बर प्रस्टसँग छाङ्कनएको हिुनुिे । 

३ र्दाशखला र्ारम 
(Deposit Slip) िं 

र्दाशखला र्ारम र्र्दात र्ौर्र ि्बर छाङ्कनएको र्ौर्र मात्र प्रयोग 
गिे।  

४ नमनत बैंकमा रकम ि्मा गरेको दर्दिको नमनत लेख्न े। 

५ 
रािस्वस सिलि 
र्एको प्ररे्दि 

प्राकृनतक स्रोतको उययोगमा लाग्िे रोयल्टी वसानतको रािस्वसको 
हकमा यो महल अनिवसायत खलुाउि ुनिेछ ।   

६ शिल्ला  
प्राकृनतक स्रोतको उययोगमा लाग्िे रोयल्टी वसानतको रािस्वसको 
हकमा यो महल अनिवसायत खलुाउि ुनिेछ ।   

७ स्थािीय तह 
प्राकृनतक स्रोतको उययोगमा लाग्िे रोयल्टी वसानतको रािस्वसको 
हकमा यो महल अनिवसायत खलुाउि ुनिेछ ।   

८ प्रयोिि 
के प्रयोििको लानग रािस्वस र्दाशखला गररएको हो, सो उल्लेख 
गिुत निेछ ।  
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९ कायातलय कोड रािस्वस र्दाशखला हिुे स्थािीय तहको कोड ि्बर लेख्न ुनर्दतछ ।  
१० कायातलयको िाम रािस्वस र्दाशखला हिुे स्थािीय तहको िाम र ठेगािा लेख्न ुनर्दतछ  

११ रािस्वस िीर्तक िं 
िेनाल सरकार एकीकृत आनथतक सिेत तथा वसगीकरर् र 
व्याख्याले वसगीकरर् गरे अिसुार ि्मा गिे रािस्वस उनिीर्तक 
लेख्न ुनर्दतछ ।   

१२ 
र्दाशखला र्एको 
रकम रु बिमा र 
अक्षरमा 

नछानडबाट क्रम नमलाई अि लेख्न े कोठाहरुमा अिबाट र 
अक्षरमा लेख्ननुिे कोठामा अक्षरमा लेख्न ुनर्दतछ ।  

१३ आय वसर्त 
यसमा ििु आनथतक वसर्तको रािस्वस बझुाउि ुनिे हो सोही आनथतक 
वसर्त लख्नुत नर्दतछ ।  

१४ स्रोतमा कर किी 
यसमा करर्दाताको आयकर वसानत ि्मा गित लागेको रकम 
स्रोतमा अनिम किी (TDS) हो होईि सो कोठामा शर्न्त्ह लगाउि ु
नर्दतछ ।  

१५ र्कु्तािीको प्रकार 
यसमा रािस्वस र्दाशखला िगर्द,रे्क,ङ्कवसद्यतुीय ट्रान्त्र्रवसा अन्त्य कुि 
माध्यामबाट हो सोमा शर्न्त्ह लगाउि ुनर्दतछ ।  

१६ रे्क / ड्राफ्ट िं यसमा रािस्वस र्दाशखला रे्कबाट र्एमा रे्क िं लेख्न ुनर्दतछ ।  

१७ 
िारी गिे बैंक र 
िाखा  

यसमा रािस्वस र्दाशखला रे्कबाट र्एमा रे्क िारी गिे बैकको 
िाम र िाखा समेत उल्लेख गिुत नर्दतछ ।  

१८ 
र्दाशखला गिे र्मत 
/ व्यशक्तको िाम 

यसमा रािस्वस र्दाशखला गिे र्मत वसा व्यशक्तको िाम लेख्न ुनर्दतछ  

१९ 
ठेगािा / र्ोि िं 
समेत 

यसमा रािस्वस र्दाशखला गिे र्मत वसा व्यशक्तको ठेगाि र र्ोि िं 
लेख्न ुनर्दतछ ।  

२०  भ्याट / प्याि िं 
यसमा रािस्वस र्दाशखला गिे र्मत वसा व्यशक्तको भ्याटमा समेत र्दतात 
र्एकोमा भ्याट िं र सो िर्एमा प्याि ि्बर लेख्न ुनर्दतछ ।  

 

३.3. रािस्वस रकम ि्मा गर्दात ध्याि दर्दिनुिे कुरा  :-  

 रािस्वस रकम ि्मा गर्दात अिसुरु्ी २४ अिसुारको सक्कलै र्दईु प्रनत र्ौर्र र्िुत नर्दतछ । 
यस्तो र्ौर्रलाई र्दाशखला र्ारम (Deposit Slip) र्निन्त्छ । रािस्वस रकम ि्मा गिे 
व्यशक्त वसा संस्थाले सो र्ौर्रमा उल्लेख र्एका सबै ङ्कवसवसरर् र्री तोङ्ककएको बैंकमा रकम 
ि्मा गिुत नर्दतछ । र्दवैुस प्रनत र्ौर्रमा ८ अंकको एउटै ि्वसर छाङ्कनएको हिु ुनर्दतछ । 
एउटै र्ौर्रको ङ्कवसनर्न्न प्रनतहरुमा ि्वसर िछाङ्कनएको वसा ि्बर र्रक नरेको र्ौर्रबाट 
रािस्वस रकम बशुझनलि ुहरैु्दि ।  

 करर्दाता / सेवसािाही / ि्मा कतातले रािस्वस रकम र्दाशखला गर्दात ििु स्थािीय तहबाट 
सेवसा नलिनुिे वसा र्रर्ारक गराउिनुिे हो सोही स्थािीय तहमा तोङ्ककए बमोशिम िगरै्द वसा 
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सोही स्थािीय तहको िाममा लेखाङकि हिुे गरी सरकारी कारोबार गिे बैंकमा 
खोनलएको रािस्वस खातामा रकम ि्मा गिुत नर्दतछ ।  

 ि्मा तातले रािस्वस खातामा रकम ि्मा गरेको नमनतले एक बर्त नर्त्र स्बशन्त्धत स्थािीय 
तहबाट सेवसा नलई सक्िनुिेछ । यदर्द सेवसा नलि िर्ाहेमा ्यस्तो रकम ि्मा गरेको र 
सेवसा िनलएको प्रमार् सङ्कहत एक वसर्त नर्तै्र ि्मा र्एको स्थािीय तहमा रकम ङ्कर्तातको 
लानग निवेसर्दि दर्दिनुिेछ । एक वसर्त िाघी नेि हिु आएको र्ौर्र सेवसा नलिे वसा रकम 
ङ्कर्तातको प्रयोििको लानग मान्त्य हिुे छैि । 

 करर्दाता वसा सेवसािाहीले कुिै स्थािीय तहको िाममा रािस्वस खातामा ि्मा गरेको 
रकमको र्ौर्र हराएमा, िि र्एमा वसा र्ोरी र्एमा ििु स्थािीय तहको िाममा रकम 
ि्मा र्एको हो सोही स्थािीय तहमा निवेसर्दि दर्दि ु निेछ । सो निवेसर्दिको आधारमा 
स्थािीय तहले उक्त र्ौर्र स्थािीय तहमा अगानड िै नेि रै् सकेको छ / छैि 
अनर्लेखबाट िाँर् गरी एकल रािस्वस खातामा उक्त निवेसर्दककतातबाट रकम ि्मा र्ए / 

िर्एको यङ्ककि गरी रािस्वस व्यवसस्थानि सरु्िा प्रर्ालीमा र्एको अनर्लेखको आधारमा 
प्रनतनलनी र्ौर्र तयार गररदर्दि ुनिेछ । 

३.4. रािस्वस र्ौर्र प्रमाशर्त गररदर्दि े:- 

रािस्वस संकलि गिे बैंकले रािस्वस र्ौर्रमा उल्लेशखत सबै ङ्कवसवसरर् र्ित लगाई रकम 
वसशुझनलि ुनर्दतछ । यसरी रकम वसशुझनलए ननछ ि्मा हिु आएको रािश्व रकम िाँर् गरी एक 
प्रनत र्ौर्र ि्माकतातलाई उनलब्ध गराउि ुनिेछ र अको प्रनत र्ौर्र बैंकले आरै् राख्ननुिेछ । 
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३.5. र्ौर्र हराएमा वसा िि र्एमा प्रनतनलङ्कन दर्दि े:-  

करर्दाता वसा सेवसािाहीलेरािस्वस खातामा ि्मा गरेको रकमको र्ौर्र हराएमा, िि र्एमा 
वसा र्ोरी र्एमा स्थािीय तहमानिवेसर्दि दर्दि ुनिेछ । सो निवेसर्दिका आधारमा स्थािीय तहले उक्त 
र्ौर्र कायातलयमा अगानड िै नेि र्ईसकेको छ / छैि अनर्लेखबाट िाँर् गरी बैंक स्टेटमेन्त्टको 
अनर्लेखको आधारमा प्रनतनलङ्कन र्ौर्र तयार गरर दर्दि ुनिेछ । 

३.6. र्ौर्रमा उल्लेशखत ङ्कवसवसरर् संिोधि गिे :-  

बैंकले र्ौर्रमा र्एको ङ्कवसवसरर् संिोधि गिुतनरेको खण्डमा रकम र नमनत बाहेकका अन्त्य 
ङ्कवसवसरर्हरुस्थािीय निकाय स्वसयंले संिोधि गित सक्िेछ ।  

३.7. रै्दनिक बैंक स्टेटमेण्ट उनलब्ध गराउि े:-  

रािस्वस कारोबारको अिसुरु्ी १८ अिसुारको रै्दनिक रािस्वसको स्टेटमेण्ट रकम ि्मा 
र्एको स्थािीय तहको िाम र कोड ि्बर अिसुारका प्र्येक स्थािीय तहहरुलाई बैंकले 
उनलब्ध गराउि ुनर्दतछ।  

३.8. रािस्वस खातामा ि्मा र्एको रकम ङ्कर्तात िहिु े:-  

रािस्वस खाता ि्मा खाता र्एकोले यो खातामा कुिै व्यशक्त क्निी, संघ संस्था, 
कायातलयबाट ि्मा र्एको रकम ङ्कर्तात र्कु्तािी दर्दि नमल्रै्दि । तर, सोही दर्दि सेवसा िनलईकिै 
ङ्कर्तात गिुत निे र्एमा बैंकले कारोबार बन्त्र्द गिुत अगावैस सेवसा नलए / िनलएको यङ्ककि गरी सेवसा 
िनलएको निशश्चत र्एमा र्दोश्रो प्रनत र्ौर्र शखर्ी स्बशन्त्धत वसाशर्ज्य बैंक आरै्ले ङ्कर्तात गिुत  
निेछ । कारोबार बन्त्र्द रै्सकेको अवसस्थामा र्िे स्बशन्त्धत रािस्वस आिति गिे स्थािीय तहले 
रािस्वस खाताबाट ङ्कर्तात गिे िर्ई रािस्वस ङ्कर्तातको कारवसाही अशघ बढाई सो को आधारमा खर्त 
खाताबाट ङ्कर्तात गिुत निेछ । 

३.9. खाता सञ्चालक तथा र्दस्तखत िमिुा प्रमाशर्त गिे :-  

स्थािीय तहको स्नूर्त खाताहरु सञ्चालिको लानग क्तीमा र्दईु ििा आनधकाररक 
सञ्चालक हिु िरुरी हनु्त्छ । खाता सञ्चालकको र्दस्तखत िमिुा काडत स्बशन्त्धतस्थािीय तहको 
सरकारी कारोबार गिे बैंकले माग गिुत नर्दतछ । माग गररएको र्दस्तखत िमिुा काडत सोही 
शिल्लाको कोर् तथा लेखा नियन्त्त्रक कायातलयका प्रमखुबाट प्रमाशर्त गररएको हिु ु नर्दतछ । 
खाता सञ्चालक नररवसतति गिुत नरेमा मानथ लेशखएका अनधकारीहरुबाट प्रमाशर्त गररएको र्दस्तखत 
िमिुा काडत निु: प्राप्त गिुत निेछ ।  
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३.10. रे्क ङ्कवसतरर् गिे र रे्कको अवसनध :-  

खाता सञ्चालकहरुको अिरुोधमा प्र्येक खाताको लानग बैंकले छ्ट्िाछुिै रे्क बकु ङ्कवसतरर् 
गिुत नर्दतछ । बैंकबाट ङ्कवसतरर् गररएको रे्कबकुको ि्बर स्बशन्त्धत खातामा स्नि बशुझिे गरी 
र्ढाउि ु नर्दतछ । सरकारी कोर्बाट र्कु्तािीको लानग शखशर्एको रे्कको र्कु्तािी अवसनध 
स्बशन्त्धत स्थािीय तहले रे्क िारी गरेको नमनतले ३० दर्दि स्म मात्र हिुेछ । उक्त ्यार्द 
िाघी आएको रे्कको र्कु्तािी दर्दि नमल्रै्दि । िस्तै: कुिै रे्क आनथतक वसर्तको असार मसान्त्तको 
दर्दि काङ्कटएको रे्क साउि २९ गतेस्म मात्र र्कु्तािी दर्दि सङ्ककन्त्छ ।  

३.11. स्थािीय तहको खाताबाट रकम र्कु्तािी स्बन्त्धी व्यवसस्था :-  

रे्कबाट रकम र्कु्िािी स्बन्त्धी व्यवसस्था :- 

स्थािीय तहको सरकारी खाताहरुबाट रकम र्कु्तािी गर्दात A/C Payee रे्क मार्त त 
र्कु्तािी दर्दिनुिेछ । तर, ङ्कवसर्िे नररशस्थतीमा स्बशन्त्धत स्थािीय तहले ङ्कवसर्िे कारर् उल्लेख 
गरी Bearerसमेत िारी गित सक्िेछ ।  

३.12. स्थािीय तहको सरकारी कारोबार गिे बैंकहरुले गिुतनिे कायत :-  

िेनाल राष्ट्र बैंक लगायत सरकारी कारोबारको स्वसीकृनत नलई कारोबार गिे स्नरु्त "क" 

वसगतका वसाशर्ज्य बैंकहरुले आ-आफ्िो बैंकमा खाता रहेका स्थािीय तहका सबै प्रकारका 
खाताहरुको स्टेटमेण्ट हेित मात्र सङ्ककिे गरी इन्त्टरिेट बैंङङ्ककङ्गमा View only Access को 
व्यवसस्था नमलाउि ुनिेछ ।  

३.13. रकम ि्मा गर्दात प्रयोग गिे र्ौर्र :-  

स्थािीय तहका अन्त्य खाताहरुमा रकम ि्मा गित र्दईु प्रनत र्ौर्र (अिसुरु्ी २७ 
अिसुारको) प्रयोग गिुत निेछ । 

३.14. बिेट खर्त खाताको रकम धरौटी खातामा साित िनमल्ि े:-  

बिेट खर्त खाताहरुमा रहेको मौज्र्दात रकम ग-३ धरौटी खातामा साित नमल्रै्दि । तर, 
स्बशन्त्धत स्थािीय तहबाट ठेकर्दारको रनिङ नबलको किा धरौटी रकम ि्मा गिुत निे र्िी 
स्बशन्त्धत खाताको रे्क सङ्कहत खाता सञ्चालकहरुको र्दस्तखत साथ नत्र प्राप्त र्एमा ग-३ धरौटी 
खातामा साित सङ्ककिेछ ।  

३.15. सरकारी खाताको ङ्कवसवसरर् (स्टेटमेण्ट) दर्दि े:-  
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स्बशन्त्धत बैंकले मानथ उल्लेख गररएका स्थािीय तहका स्नरु्त सरकारी खाताहरुको 
मानसक ङ्कवसवसरर् (स्टेटमेण्ट) मङ्कहिा नबतेको ५ कायत दर्दि नर्त्र अनर्लेख प्रयोििको लानग 
स्बशन्त्धत स्थािीय तहलाई उनलब्ध गराउि ु नर्दतछ । उनरोक्त मानसक ङ्कवसवसरर् र्रक नरेमा 
स्बशन्त्धत स्थािीय तहले स्बशन्त्धत बैंकलाई अङ्कवसल्ब िािकारी दर्दई यङ्ककि गिुत नर्दतछ । कुिै 
स्थािीय तहलाई मङ्कहिाको बीर्मा बैंक ङ्कवसवसरर् (स्टेटमेण्ट) आवसश्यक नरेमा वसा नङ्कहले नठाई 
सङ्ककएको ङ्कवसवसरर् निु: माग र्एमा स्बशन्त्धत स्थािीय तहहरुबाट नत्रिारा अिरुोध र्ई आएमा 
माग र्एको ङ्कवसवसरर् उनलब्ध गराउि ुनिेछ ।  

३.16. स्थािीय तहहरुबाट र्ारम िं १ प्राप्त  गिे :- 

स्बशन्त्धत स्थािीय तहहरुले असार मसान्त्तस्म काटेका रे्कहरुमध्ये र्कु्तािी हिु बाँकी 
रे्कको ङ्कवसवसरर्अिसुरु्ी ३६ अिसुारको र्रम िं १ तयार गरी स्बशन्त्धत बैंकहरुमा श्रावसर् ३ 
गते नर्त्र नगु्िे गरी नठाउि ुनिेछ । यसरी प्राप्त हिु आएको ङ्कवसवसरर् बमोशिमका रे्कहरुलाई 
मात्र उक्त आ.वस.का लानग र्कु्तािी दर्दि नमल्िे गरी स्बशन्त्धत बैंकको प्रर्ालीमा प्रङ्कवसि गिुत  
नर्दतछ ।  

३.17. अशघल्लो आनथतक वसर्तको रे्क र्कु्तािी गिे :-  

अशघल्लो आनथतक वसर्तको आर्ाढ मसान्त्तस्ममा स्थािीय तहहरुको खाताबाट र्कु्तािी हिु े
गरी काङ्कटएका रे्कहरु मध्ये र्कु्तािी हिु बाँकी रे्कहरुको र्कु्तािी अशघल्लो आ.वस.िोर वसर्त वसा 
ङ्कवसिोर वसर्त मध्ये ििु हो सोङ्कह खाताबाट श्रावसर् २९ गते वसा रे्क िारी नमनतको ३० दर्दि ििु 
घटी हनु्त्छ सोही दर्दिस्म र्कु्तािी दर्दि ुनिेछ । श्रावसर् ३ गतेननछ र्कु्तािीको लानग नेि हिु 
आएका रे्कहरुको हकमा स्थािीय तहबाट प्राप्त र्एको र्ारम िं १ मा समावेसि र्एका 
रे्कहरुको मात्र र्कु्तािी दर्दि नमल्िेछ ।  

३.18. खर्त खाताको बाङ्कर्तक ङ्कहसाब नमलाि गिे :-  

बिेट खर्त खाता श्रावसर् २९ गते स्म मात्र र्ाल ुरहिेछ । श्रावसर् ३० गतेको दर्दि 
अशघल्लो आ.वस.मा सञ्चालिमा रहेका खर्त खातामा रहेको कुल खर्तलाई सरकारी कायतलय 
अन्त्तगतका खर्त खाताहरु बन्त्र्द गिे ङ्कवसनध बमोशिम स्थािीय तहको सरकारी कारोबार गिे वसाशर्ज्य 
बैंकका िाखाहरुले आफ्िो बैंकको केन्त्रीय कायातलयमा ट्रान्त्सर्र गिे र केन्त्रीय कायातलयले 
आफ्िो िाखाहरुबाट वसाङ्कर्तक ङ्कहसाब नमलाि गरेको रकम केन्त्रीय कायातलय शस्थत सरकारी 
कायातलयमा ङ्कहसाब नमलाि खातामा ट्रान्त्सर्र गरी बाङ्कर्तक ङ्कहसाब नमलाि गिुत नर्दतछ । यसरी 
बाङ्कर्तक ङ्कहसाब नमलाि गरेको रकम स.का.र्ा.िं. १ मा समावेसि गिुत हरैु्दि । यसरी ङ्कहसाब 
नमलाि गरी सकेननछ उक्त खाताहरुमा कुिै रकमको गलत कारोबार र्एको नाईएमा वसा खर्त 
रकम र्रक रे्दशखि आएमा ्यस्ता रकमको हकमा महालेखा नियन्त्त्रक कायातलयबाट नवुसत 
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स्वसीकृनत नलई मात्र ङ्कहसाब नमलाि गिुत नर्दतछ । तर, श्रावसर् ३० गते खाता बन्त्र्दी गिुत अगावैस 
्यस्तो गल्ती र्एको रकम रे्ला नरेमा आन्त्तररक ङ्कहसाब नमलाि गित सङ्ककिेछ ।  
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३.19. खाता हेित दर्दि े:- 

मानथ लेशखए बमोशिमका स्थािीय तहका सबै ङ्ककनसमका सरकारी खाताहरु महालेखा 
नियन्त्त्रक कायातलय र कोर् तथा लेखा नियन्त्त्रक कायातलयका प्रमखु, प्ररे्दि लेखा नियन्त्त्रक 
कायातलयका अनधकृत कमतर्ारी वसा अन्त्य अशख्तयार प्राप्त अनधकारीले हेित र्ाहेमा वसा नििको 
आरे्दिमा उक्त कायातलयबाट प्रमाशर्त गररएको नररर्यनत्र नलई आउिे अनधकृत कमतर्ारीलाई हेित 
दर्दि ु 
निेछ ।  

४.   नियनमत ङ्कवसवसरर् नेि गिे  :- 

बैंकहरुले नछटो छररतो र र्रनर्दो साधि िारा तोङ्ककएको निकायमा निदर्दति ढाँर्ा 
अिसुारको सरकारी खाता कारोबारको ङ्कवसवसरर् तोङ्ककएको समयनर्त्र अनिवसायत रुनमा नठाउि ु 
नर्दतछ ।  

४.1. रै्दनिक ङ्कवसवसरर् :- 

सरकारी कारोबार गिे वसाशर्ज्य बैंकहरुलेरे्दहायबमोशिमको रै्दनिककारोबार ङ्कवसवसरर् नठाउि ु
निेछ ।  

सरकारी कारोबार गिे वसाशर्ज्य बैंकका केन्त्रीय कायातलयहरुले आफ्िो िाखाहरुले ग 
समहुमको खातामा गरेको सरकारी कारोबारको अिसुरु्ी १ बमोशिमको एकीकृत रै्दनिक ङ्कवसवसरर् 
तयार गरी िेनाल राष्ट्र बैंक, बैंङ्ककङ्ग कायातलय, सरकारी लेखा र्ाँटको इमेल ठेगािा 
centacc@nrb.org.np मा कारोबार र्एको र्ोनलनल्ट मध्यान्त्ह १२ बिे नर्त्र नठाउि ुनिेछ।  

४.2. मानसक ङ्कवसवसरर् :- 

सरकारी कारोबार गिे बैंकहरले रे्दहाय बमोशिमका मानसक कारोबारको ङ्कवसवसरर् नठाउि ु
निेछ ।  

 सरकारी कारोबार गिे वसाशर्ज्य बैंकका केन्त्रीय कायातलयले आफ्िो सरकारी कारोबार गिे 
िाखाहरुले गरेको सरकारी कारोबारको अिसुरु्ी ३ अिसुारको  स.का.र्ा.िं. २ तयार 
गरी मङ्कहिा नबतेको ३ कायतदर्दि नर्त्र िेनाल राष्ट्र बैंक, सरकारी लेखा र्ाँटको इमेल 
ठेगािा centacc@nrb.org.np मा नठाउि ुनिेछ ।  

 सरकारी कारोबार गिे वसाशर्ज्य बैंकका िाखाले अिसुरु्ी १३ बमोशिमको स.का.र्ा.िं. ६ 
स्थािीय तहको खाताको ङ्कवसवसरर् िेनाल राष्ट्र बैंक, बैंङ्ककङ्ग कायातलय, सरकारी लेखा र्ाँट, 
स्बशन्त्धत शिल्लाको कोर् तथा लेखा नियन्त्त्रक कायातलय, महालेखा नियन्त्त्रक कायातलय 
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र आफ्िो केन्त्रीय कायातलयमा मङ्कहिा ङ्कवसतेको ३ दर्दि नर्त्र नठाउि ु निेछ । साथै, 
नछटोछररतो लानग उनरोक्त ङ्कवसवसरर्हरु इमेल मार्त त समेत नठउि ुनिेछ ।  

४.3. स.का.र्ा.िं. ६ स्थािीय तह ग समहु खाताको मौज्र्दात ङ्कवसवसरर् :- 

अिसुरु्ी १३ अिसुारको ६.५.३ स्थािीय तहको ग-१ रे्दशख ग-७ समहु स्मका खाताको 
कारोबारको ङ्कवसवसरर् र्ारम हो । यो र्ारमको अशघल्लो मङ्कहिास्मको मौज्र्दात महलमा 
अशघल्लो मङ्कहिा स्मको बाँकी रकम राख्न ुनर्दतछ । मङ्कहिा र्ररको खर्त महलमा ्यस मङ्कहिको 
कुल खर्त र ि्मा तर्त  सोङ्कह मङ्कहिाको कुल ि्मा रकम स्बशन्त्धत िीर्तकको हरर्मा तल 
मानथ िनिे गरी एउटै हरर्मा उल्लेख गिुत नर्दतछ । यस मङ्कहिाको बाँकी मौज्र्दात महलमा 
अशघल्लो मङ्कहिास्मको बाँकी रकममा र्ाल ुमङ्कहिको खर्त रकमलाई घटाउिे र ि्मा रकमलाई 
िोड गरी उल्लेख गिुत नर्दतछ । आन्त्तररक ङ्कहसाब नमलाि वसानत यस मङ्कहिमा र्एको खर्त / 
ि्मालाई सोङ्कह महलमा रे्दखाउि ु नर्दतछ । र्ारमको अशन्त्तम तल्लो हरर् कुल ि्मामा सबै 
महलको िोड रकम उल्लेख गिे र ्यसरी लेशखएका िोड रकम ठाडो र तेस्रो र्दवैुस तर्त बाट 
नमल्ि ुनिेछ ।  

४.4. वसाङ्कर्तक ङ्कवसवसरर् :-  

सरकारी कारोबार गिे बैंक िाखाहरुले रे्दहायका खाताको वसाङ्कर्तक ङ्कवसवसरर् तयर गरी 
िेनाल राष्ट्र बैंक, बैंङ्ककङ्ग कायातलयको सरकारी लेखा र्ाँट, स्बशन्त्धत कोर् तथा लेखा नियन्त्त्रक 
कायातलय, प्ररे्दि लेखा नियन्त्त्रक कायातलय वसा अन्त्तगतत इकाईहरुमा र महालेखा नियन्त्त्रक 
कायातलयमा नठाउि ुनिे छ ।  

४.5. साप्ताङ्कहक तथा मानसक मौज्र्दात ङ्कवसवसरर् :-  

िेनाल सरकारको केन्त्रीय कोर्को शस्थनत स्बन्त्धी िािकारी यथा समयमा प्राप्त गिे 
प्रयोिको लानग प्र्येक िकु्रवसारस्मको साप्ताङ्कहक मौज्र्दात ङ्कवसवसरर् आउँर्दो आईतवसार तथा प्र्येक 
मङ्कहिाको मसान्त्तको मौज्र्दात ङ्कवसवसरर् अको मङ्कहिाको १ गते स.का.र्ा.िं. ७ अिसुरु्ी १४ मा 
दर्दइएको िमिुा अिसुार सरकारी कारोबार गिे वसाशर्ज्य बैंकको केन्त्रीय कायातलयले एकीकृत 
रुनमा तयार गरी िेनाल राष्ट्र बैंक, बैंङ्ककङ्ग कायातलयको सरकारी लेखा र्ाँटमा इमेल मार्त त 
नठाउि ुनिेछ । ्यस्तै महालेखा नियन्त्त्रक कायातलयले समेत प्र्येक िकु्रवसारस्मको साप्ताङ्कहक 
तथा प्र्येक मङ्कहिाको अशन्त्तम दर्दि स्मको मानसक श्रोतगत खर्तको ङ्कवसवसरर् एकीकृत रुनमा 
िेनाल राष्ट्र बैंक, बैंङ्ककङ्ग कायातलयको सरकारी लेखा र्ाँटलाई साप्ताङ्कहक ङ्कवसवसरर् आउँर्दो 
आईतवसार स्ममा तथा मानसक ङ्कवसवसरर् अको मङ्कहिको १ गतेस्ममा नठाउि ुनिेछ ।  

४.6. अन्त्य ङ्कवसवसरर् माग गित सक्ि े:-  
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िेनाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्त्रक कायातलय, प्ररे्दि लेखा नियन्त्त्रक कायातलय वसा कोर् 
तथा लेखा नियन्त्त्रक कायातलयले आवसश्यकता अिसुारको थन ङ्कवसवसरर् माग गित सक्िेछि ् । 
्यसरी माग गररएको ङ्कवसवसरर्हरु सरकारी कारोबार गिे वसाशर्ज्य बैंकहरुले निधातररत समयनर्त्र 
तयार गरी नठाउि ुनिेछ ।  

५.  वसाशर्ज्य बैंकका िाखाहरुमार्त त र्एका सरकारी कारोबारको लेखाकंि र ङ्कहसाब नमलाि ङ्कवसनध 

५.1. वसाशर्ज्य बैंकले रै्दनिक र मानसक ङ्कहसाब नमलािका लानग प्रनतवेसर्दि नठाउि ुनिे व्यवसस्था  

स.का.र्ा.िं. १ को व्यवसस्था :- 

सरकारी कारोबार गिे वसाशर्ज्य बैंकका िाखाहरुले प्र्येक दर्दि गरेको सरकारी 
कारोबारको लेिरे्दिको ङ्कहसाब नमलाि रै्दनिक रुनमा केन्त्रीय स्तरमा गिुत नर्दतछ । ्यसको लानग 
सरकारी कारोबारमा संलग्ि वसाशर्ज्य बैंकका केन्त्रीय कायातलयका िाखाहरुबाट प्र्येक दर्दिको 
कारोबारको ङ्कवसवसरर् प्राप्त गरी वसा आफ्िो कोर बैंङ्ककङ्ग प्रर्ाली मार्त त अिसुरु्ी १ को ढाँर्ामा 
Excel Format मा एकीकृत स.का.र्ा.िं. १तयार गरी कारोबार र्एको र्ोनलनल्ट मध्यान्त्ह १२ 
बिेनर्त्रमा िेनाल राष्ट्र बैंक, बैङ्ककङ्ग कायातलय, सरकारी लेखा र्ाँटको इमेल ठेगािा 
centacc@nrb.org.np मा नठाउि ुनिेछ ।  

मानसक वसा वसाङ्कर्तक ङ्कहसाब नमलािको नसलनसलामा र्एका आन्त्तररक कारोबार ङ्कहसाब 
नमलािको लानग मात्र र्एको हुँर्दा ती रकम स.का.र्ा.िं. १मा उल्लेख गित नमल्रै्दि । िस्तै: कुिै 
मङ्कहिाको अन्त््य ननछ मानसक ङ्कहसाब अको मङ्कहिाको १ गते वसा वसाङ्कर्तक ङ्कहसाब नमलाको हकमा 
श्रावसर् १ गतेका दर्दि अशघल्लो मङ्कहिा वसा आनथतक वसर्तको रािस्वस एवंस बेरुि ुखाताको मौज्र्दात 
प्रधाि कायातलय / केन्त्रीय कायातलयमा ट्रान्त्सर्र गर्दातको रकम, श्रावसर् २९ गते नश्चात स्वसशन्त्धत 
खर्त खाताहरुमा रहेको खरु्द खर्त रकम प्रधाि कायातलय / केन्त्रीय कायातलयमा ट्रान्त्सर्र गर्दातको 
कारोबार स.का.र्ा.िं. १मा उल्लेख गित नमल्रै्दि ।यसैगरी  कायातलय र स्थािीय निकायका 
खाताहरुङ्कवसर् गल्तीको कारर्ले रकमान्त्तर गर्दात गररएको खर्त / ि्मा कारोबारलाई ननि 
स.का.र्ा.िं. १मा उल्लेख गित नमल्रै्दि । 

यस बैंकको Supervisory Information System-SIS लाग ुर्ए नश्चात सरकारी कारोबारको 
स.का.र्ा.िं. १प्रनतवेसर्दि SIS मा तानलका १ बमोशिम प्रनतवेसर्दि गिुत नर्दतछ । तानलका १ मा र्रेर 
नठाएको ङ्कवसवसरर्मा कुिै गल्ती र्एमा तालीका २ मा वसास्तङ्कवसक हिुनुिे खर्त र ि्मा र्दवैुस 
खण्डमा र्री निु: नठाउि ुनर्दतछ । यसरी तानलका १ र तानलका २ बाट प्रनतवेसर्दि गरेननछ मात्र 
सरकारी कारोबार गिे बैंक सँग रै्दनिक खरु्द लेिरे्दिको कारोबार हिुेछ ।  

५.2. स.का.र्ा.िं. २ को व्यवसस्था :- 
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स.का.र्ा.िं. १ को आधारमा गरेको लेिरे्दि कारोबार रकम दठक र्ए/िर्एमा, कुिै 
गल्ती वसा ङ्कवसवसरर् छुट र्एमा ङ्कहसाब नमलाि गित अिसरु्ी ३ अिसुारको स.का.र्ा.िं. २ को 
व्यवसस्था र्एको हो । स्बशन्त्धत बैंकको केन्त्रीय कायातलयले आफ्िो सबै सराकारी कारोबार गिे 
बैंक िाखाहरुको अिसुरु्ी ३ बमोशिमको एकीकृत स.का.र्ा.िं. २ Excel Format तयार गरी 
िेनाल राष्ट्र बैंक, बैङ्ककङ्ग कायातलय, सरकारी लेखा र्ाँटको इमेल ठेगािा centacc@nrb.org.np मा 
नठाउि ु निेछ ।यसरी स.का.र्ा.िं. २ तयार गर्दात कुल खर्त र ि्मा रािस्वस खाताका लानग 
स.का.र्ा.िं.३,  सरकारी कायातलयका खाताको लानग स.का.र्ा.िं.५ र स्थािीय तह खाताको लानग 
स.का.र्ा.िं.६ सँग नर्डाि हिुे गरी नठाउि ुनिेछ ।  

५.3. रै्दनिक सोधर्िात लेिरे्दि ङ्कहसाब स्बन्त्धी व्यवसस्था :-  

सरकारी कारोबार गिे वसाशर्ज्य बैंकका केन्त्रीय कायातलयले सरकारी कारोबार गिे आफ्िो 
सबै िाखाहरुबाट बाँडर्ाँड हिुे र िहिुे रािस्वस खाता, स्थािीय तह "ग" समहुखाताको रै्दनिक 
कारोबारको रकम समावेसि गरी अिसुरु्ी १ बमोशिमको रै्दनिक कारोबारको ङ्कवसवसरर् 
स.का.र्ा.िं.१िेनाल राष्ट्र बैंक, बैङ्ककङ्ग कायातलय, सरकारी लेखा र्ाँटको इमेल ठेगािा 
centacc@nrb.org.np मा कारोबार र्एको र्ोनलनल्ट मध्यान्त्ह १२ बिेनर्त्र नठाउि ुनिेछ ।उक्त 
अिसुरु्ी १ बमोशिमको स.का.र्ा.िं.१ को ङ्कवसवसरर् प्राप्त गरेनश्चात सरकारी लेखा र्ाँटले उक्त 
ङ्कवसवसरर्को आधारमा रे्हररस्ता बिाई कुल िोड अिसुार र्ौर्र नास गिुत नर्दतछ । र्ौर्रमा खर्त 
/ि्मा र्दवैुस नंशक्तको खरु्द कारोबार निकाल्र्दा खर्त बढी र्एमा बढी र्एिनत रकम स्बशन्त्धत 
बैंकको केन्त्रीय कायातलयको खातामा ि्मा गररदर्दिे र खरु्द कारोबार ि्मा बढी र्एमा बढी र्ए 
िनत रकम बैंक खातामा खर्त लेखी वसाशर्ज्य बैंक सँग रै्दनिक ङ्कहसाब नमलाि गिुत नर्दतछ । 
रै्दनिक ङ्कवसवसरर् स.का.र्ा.िं.१ समयमा प्राप्त िर्एमा वसा गल्ती र्एमा स.का.र्ा.िं.२ प्राप्त र्ए ननछ 
छुट वसा र्रक रकमको ङ्कहसाब नमलाि गिुत नर्दतछ ।    

५.4. ङ्कहसाब नमलाि खाता स्बन्त्धी व्यवसस्था :- 

िेनाल राष्ट्र बैंक र वसाशर्ज्य बैंकहरु वसीर् सरकारी कारोबारको रै्दनिक तथा मानसक 
ङ्कहसाब नमलािका लानग रे्दहाय अिसुार िेनाल राष्ट्र बैंकमा सरकारी कारोबार गिे बैंकहरुको 
बैंकगत ङ्कहसाब नमलाि खाताहरु रहिेछि ्। ्यसै गरी वसाशर्ज्य बैंकहरुमा ननि िेनाल राष्ट्र बैंक 
ङ्कहसाब नमलाि खाताहरु रहिेछि ्। 

 केन्त्रीय सरकार (रािस्वस) खाता । 

 सरकारी कायातलय खाता 
 स्थािीय तह खाताहरु 

वसाशर्ज्य बैंकहरुमा रहेका उनयुतक्त खाताहरुको कारोबार इन्त्टरिेट बैंङ्ककङ्ग मार्त त अिगुमि गिे 
अनधकार िेनाल राष्ट्र बैंकलाई हिुेछ । वसाशर्ज्य बैंकहरुले स्नरु्त सरकारी खाताहरुको कारोबार 
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ङ्कवसवसरर् मात्र हेित सक्िे गरी इन्त्टरिेट बैंङ्ककङ्ग सेवसा उनलब्ध गराउि ु 
निेछ ।  

५.5. कारोबार नरीक्षर् गरी िािकारी दर्दिनुिे :- 

सरकारी कारोबार गिे वसाशर्ज्य बैंकका केन्त्रीय कायातलयहरुले बुरँ्दा िं ५.३मा उल्लेशखत 
कारोबार रकम आ-आफ्िो अनर्लेखसँग रुि ु गरी एक मङ्कहिा नर्त्र िेनाल राष्ट्र बैंक, बैङ्ककङ्ग 
कायातलय, सरकारी लेखा र्ाँटलाई िािकारी गराउि ुनर्दतछ ।  

६.   ङ्कवसङ्कवसध :- 

६.1. खाता खोल्ि िनाइि े:-  

सरकारी कारोबार निरे्दशिका, २०७६ मा उल्लेख र्एबमोशिम खोल्िनुिे स्थािीय तह 
खाता अन्त्तगततका खाता वसाहेक स्थािीय तहले र्ल्ती खाता लगायतका अन्त्य कुिैननि खाता खोल्ि 
नाईिे छैि । साथै, िेनाल राष्ट्र बैंकको स्वसीकृनत िनलइकि कुिै ननि खाता खोल्ि नाईिे छैि 
।यस्तो स्वसीकृनत नलँर्दा िेनाल राष्ट्र बैंकले महालेखा नियन्त्त्रक कायातलयको समहनत अनिवसायत 
नलिनुिेछ ।   

६.2. र्ौर्रको प्रनतनलङ्कन दर्दि े:-  

सरकारी खातामा रकम ि्मा गरेको र्ौर्र हराएको अवसस्थामा र्ौर्रको प्रनतनलङ्कनको 
लानग स्बशन्त्धत स्थािीय तहबाट अिरुोध र्ई आएमा बैंकले सो र्ौर्रको प्रनतनलङ्कन बिाई  
"प्रनतनलङ्कन" र्ने्न िब्र्द लेखी वसा र्ौर्र बमोशिम ि्मा गरेको रकम सङ्कहतको नलशखत िािकारी 
उनलब्ध गराउि ुनर्दतछ ।स्बशन्त्धत स्थािीय तह बाहेक अन्त्य व्यशक्त, क्निी संघ /संस्थाले माग 
गरेमा प्रनतनलङ्कन दर्दईिे छैि । 

६.3. सरकारी कारोबार गित स्वसीकृनत नलि े / दर्दि ेकारोबार बन्त्र्द गिे तथा स्वसीकृनत रद्द गिे 
व्यवसस्था :-  

स्थािीय तहका गाउँनानलका र िगरनानलकाबाट सरकारी कारोबार सञ्चािको लानग 
वसाशर्ज्य बैंकहरुको िाखा माग र्ई आएमा "क" वसगतको वसाशर्ज्य बैंकहरुले सरकारी कारोबार 
गित िेनाल राष्ट्र बैंकको स्वसीकृनत नलि ुनिेछ । यस्तो स्वसीकृनत प्रर्दाि गर्दात रे्दहायको प्रङ्कक्रया र 
ितत नरुा गरी महालेखा नियन्त्त्रक कायातलयको सहमनतमा िेनाल राष्ट्र बैंकको बैंङ्ककङ्ग कायातलय 
मार्त त क" वसगतको वसाशर्ज्य बैंकलाई मात्र प्रर्दाि गररिे छ । सरकारी कारोबार गित स्वसीकृनत 
प्राप्त वसाशर्ज्य बैंकका िाखाले स्वसीकृनत नत्रमा लेशखए बमोशिमको मात्र खाता खोली सरकारी 
कारोबार गिुत नर्दतछ । साथै, सरकारी कारोबार गिे वसाशर्ज्य बैंककाउक्त िाखाहरुलाई 
आवसश्यक नरेमा सरकारी कारोबार बन्त्र्द गित स्वसीकृनत प्रर्दाि गित सङ्ककिेछ ।  
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६.4. सरकारी कारोबार गित स्वसीकृनत प्रर्दाि गिे आधारहरु :- 

 सरकारी कारोबारको लानग बैंक सेवसा नलि र्ाहिे स्बशन्त्धत स्थािीय तहले हाल कायम 
र्एको केन्त्रमा वसा केन्त्रको िशिक रहेको बैंक िाखालाई नसर्ाररि गरी िेनाल राष्ट्र 
बैंकलाई अिरुोध गिुत निेछ । 

 सरकारी कारोबारको लानग बैंङ्ककङ्ग सेवसा दर्दि ईच्छुक बैंकले िेनाल राष्ट्र बैंकबाट 
तोङ्ककएको मानर्दण्डको अनधिमा रही तोङ्ककएको अवसनधनर्त्र र्सु्ता र्दरुुस्त रुनमा सेवसा 
प्रर्दाि गिे प्रनतवसिता सङ्कहत िेनाल राष्ट्र बैंक समक्ष अिरुोध गिुत निेछ ।  

 सरकारी कारोबारको लानग बैंङ्ककङ्ग सेवसा दर्दिे बैंकको िाखा वसा एक्सटेन्त्सि काउन्त्टर 
स्बशन्त्धत स्थािीय तहले नसर्ाररस गरेको स्थािीय तहमा स्थानिा र्एको हिु ुनिेछ ।  

६.5. सरकारी कारोबार गित स्वसीकृनत प्राप्त बैंकहरुको स्वसीकृनत रद्द गिे आधारहरु :- 

रे्दहायको अवसस्थामा सरकारी कारोबार गित स्वसीकृनत प्राप्त बैंकको स्वसीकृनत रद्द गित 
सङ्ककिेछ । 

 सरकारी कारोबारको लानग स्वसीकृनत प्राप्त गरेका बैंकहरुले स्वसीकृनत प्राप्त र्एको नमनतले 
३० दर्दि नर्त्र कारोबार सञ्चालि गिुत निेछ । उक्त अवसनधनर्त्र कारोबार सञ्चालि गित 
िसकेमा कारर् सङ्कहत िेनाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेसर्दि दर्दि ुनिेछ । यसरी निवेसर्दि प्राप्त 
र्एनश्चात मिानसब कारर्को आधारमा बढीमा ३० दर्दिको ्यार्द थन गित सङ्ककिेछ । 
्यार्द थन र्एको नमनतले ३० दर्दि नर्त्र कारोबार सञ्चालि िगरेको अवसस्थामा ७ दर्दिको 
्यार्द दर्दई स्बशन्त्धत बैंकलाई स्नङ्किकरर् सोनधिेछ । बैंकबाट प्राप्त स्नङ्किकरर् 
सन्त्तोर्ििक िरे्दशखएमा स्वसीकृनत रद्दको प्रङ्कक्रया अगानड बढाईिेछ ।  

 सरकारी कायातलय वसा स्थािीय तहले मिानसब कारर् सङ्कहत कारोबार बन्त्र्द गित अिरुोध 
गरेमा वसा स्बशन्त्धत बैंक िाखाले एकनटक कारोबार सञ्चालि गरी लगातार एक 
वसर्तस्म कारोबार िगरी निशरक्रय रहेमा । 

 बैंकबाट प्रर्दाि गररएको सेवसा प्रर्ावसकारी िर्एमा वसा िेनाल राष्ट्र बैंकबाट िारी निरे्दिि 
अिरुुन र्एको िनाईएमा । 

 स्वसीकृनतप्राप्त गरेको बैंकले ङ्कवसङ्कवसध कारर्ले आरुँ्ले कारोबार सञ्चालि गित िसकेको 
अवसस्थामा आनसी सहमती गरी अको वसाशर्ज्य बैंकलाई स्वसीकृनत प्रर्दाि गित यस बैंक 
समक्ष अिरुोध गित सक्िेछ । र्दईु बैंक बीर् सहमनत गरी एउटा वसाशर्ज्य बैंकले गरै्द 
आएको सरकारी कारोबार अको वसाशर्ज्य बैंकले गित र्ाहेको अवसस्थामा स्बशन्त्धत 
सरकारी कायातलय वसा स्थािीय तहको समेत सहमनत नलि ु निेछ । र्दईु बैंकबीर्को 
सहमनत र स्बशन्त्धत सरकारी कायातलय वसा स्थािीय तहको नसर्ाररिको आधारमा 
प्रस्ताङ्कवसत वसाशर्ज्य बैंकलाई स्वसीकृनत प्रर्दाि गररिेछ ।  
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 सरकारी कारोबार गित प्रर्दाि गररएको स्वसीकृनत नत्र रद्द गरी अको वसाशर्ज्य बैंकलाई 
स्वसीकृनत प्रर्दाि गिे अवसस्थामा आवसश्यकता अिसुार वसाशर्ज्य बैंक िाखाको स्थलगत 
निरीक्षर् समेत गित सङ्ककिछे ।  

 सरकारी कारोबर गिे स्वसीकृनत रद्द गर्दात बैंकशल्नक व्यवसस्था समेत गरी सरकारी कारोबार 
निुरावसलोकि सनमनतको नसर्ाररस र महालेखा नियन्त्त्रक कायातलयको सहमनतमा गर्ितरको 
स्वसीकृनत नलिनुिेछ ।  
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६.6. वसाशर्ज्य बैंकहरुलाई कनमिि तथा अन्त्य खर्तको व्यवसस्था :- 

वसाशर्ज्य बैंकहरुलाई िेनाल राष्ट्र बैंकको प्रनतनिनध र्ई सरकारी कारोबार गरेवसानत प्रर्दाि 
गररिे कनमिि तथा अन्त्य खर्तको व्यवसस्था स्बशन्त्धत निकायबीर् समन्त्वसय कायम गरी िेनाल 
राष्ट्र बैंकले निर्तय गरेबमोशिम हिुेछ ।  

६.7. सरकारी रकम स्थािान्त्तरर् गर्दात कुिै ननि िलु्क नलि िनाउि े:- 

सरकारी कायातलय वसा स्थािीय तहहरुको अिरुोधमा सरकारी कारोबार गिे बैंकका 
ििुसकैु िाखाबाट सरकारी कारोबार गिे अको बैंकका ििुसकैु िाखामा सरकारी कारोबार 
स्बन्त्धी रकम हस्तान्त्तरर् गर्दात सरकारी कारोबार गिे बैंकका कुिै ननि िाखाहरुले िलु्क नलि 
नाईिे छैि ।  

६.8. कारोबारको िािकारी दर्दि ेतथा रकम ि्मा गिे :- 

अर्दालत वसा अन्त्य कुिै निकायको आरे्दिबाट खाता खर्त गिुत निे अवसस्थामा स्बशन्त्धत 
कायातलय वसा स्थािीय तहलाई िािकारी गराउि ु निेछ । साथै, कोर् तथा लेखा नियन्त्त्रक 
कायातलय वसा प्ररे्दि लेखा नियन्त्त्रक कायातलय वसा अन्त्तगतत इकाईबाट िारी गररएको रे्क खर्त 
गरी रािस्वस खातामा वसा कमतर्ारी सञ्चय कोर्, िागररक लगािी कोर्को खातामा रकम ि्मा गिुत 
निे अवसस्थामा स्बशन्त्धत नक्षले रे्कको नछाडी र्दरनीठ िगरेको र्एता ननि रकम ि्मा गित 
बाधा नगेुको मानििे छैि ।  

६.9. दिङ्कवसधा नरेमा नत्रार्ार गिे :- 

सरकारी कारोबार निरे्दशिका तथा कायतङ्कवसनध स्बन्त्धी कुिै प्रकारको दिङ्कवसधा र्एमा वसा थन 
व्याख्याको आवसश्यकता नरेमा महालेखा नियन्त्त्रक कायातलय मा तरुुन्त्त लेखी नठाउि ुनिेछ । 
तर बैंकहरुका हकमा र्िे िेनाल राष्ट्र बैंक, बैंङ्ककङ्ग कायातलयको सरकारी लेखा र्ाँटमा लेखी 
नठाउि ुनिेछ ।  

६.10. वसाङ्कर्तक ङ्कहसाब तयारी गिे व्यवसस्था :- 

िेनाल राष्ट्र बैंक, बैंङ्ककङ्ग कायातलयको सरकारी लेखा र्ाँटले िेनाल सरकारको हरेक 
आनथतक वसर्तको सरकारी कारोबार स्बन्त्धी वसाङ्कर्तक कारोबारको ङ्कहसाब (िेनाल सरकारको कोर्को 
शस्थनत) नमलाि तथा नर्डाि गरी अशन्त्तम ङ्कहसाब तयार गरी स्बशन्त्धत निकायमा नेि गरी सो को 
मान्त्यता नत्र (Confirmation Letter) नलिे व्यवसस्था गिुत निेछ ।  

स्थािीय तहको सशञ्चत कोर् रहिे स्बशन्त्धत वसाशर्ज्य बैंकले स्बशन्त्धत स्थािीय तहको 
हरेक आनथतक बर्तको सरकारी कारोबार स्बन्त्धी बाङ्कर्तक कारोबारको ङ्कहसावस (स्थािीयतहको 
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कोर्को शस्थनत नमलाि तथा नर्डाि गरी अशन्त्तम ङ्कहसावस तयार गरी स्बशन्त्धत स्थािीय तहमा नेि 
गरी सो को मान्त्यतानत्र Confirmfation letter) नलिे व्यवसस्थागिुत निेछ । स्बशन्त्धत बैंकले 
्यस्तो ङ्कवसवसरर् स्बशन्त्धत प्ररे्दि लेखा नियन्त्त्रक कायातलय, महालेखा नियन्त्त्रक कायातलयतथा 
िेनाल राष्ट्र बैंकमा समेत नेि गिुत निेछ ।  

६.11. कारबाही गित सङ्ककि े:- 

सरकारी कारोबार गिे बैंक िाखाहरुले सरकारी कारोबारका ङ्कवसवसरर्हरु नियनमत रुनमा 
िनठाएमा तथा सरकारी कारोबार स्बन्त्धमा ङ्कवसद्यमाि ऐि, काििु, नियम, निरे्दशिका, नररनत्र 
आदर्दले गरेको व्यवसस्था बमोशिम कायत गरेको िनाईएमा ती बैंक िाखाहरुलाई िेनाल राष्ट्र बैंक 
ऐि, २०५८ को र्दर्ा ९९ र १०० तथा बैंक तथा ङ्कवसत्तीय संस्था स्बन्त्धी ऐि २०७३ को 
र्दर्ा १०० बमोशिम कारबाही गित सङ्ककिे व्यवसस्था रहेकोले सो अिसुारको अवसस्था नसितिा 
र्एमा महालेखा नियन्त्त्रक कायातलय र िेनाल राष्ट्र बैंक लेखी नठाउि ुनिेछ । 

६.12. अिसूुर्ी प्रयोग गिुतनिे:- 

सरकारी कारोबारसँग स्बशन्त्धत ङ्कवसवसरर् तथा प्रनतवेसर्दिहरुका स्बन्त्धमा स्थािीय तह र 
स्बशन्त्धतबैंक िाखाहरुले सरकारी कारोबार निरे्दशिका, २०७६ का स्बशन्त्धत अिसूुर्ीहरुको 
प्रयोग गिुत नर्दतछ । 

*** 
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स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली 
(Sub-national Treaury Regulatory Application - SuTRA) 

 

१ सूत्र(SuTRA) पररचय 

१.१ सुत्र भनेको के हो ? 

१.१.१SuTRA को परुा अथय Sub-national Treasury Regulatory Application हो ।यसलार्य 
नेपालीमा “स्थानीय सञ्चितकोषव्यवस्थापन प्रणाली”नामाकरण गररएको छ।सतु्र (SuTRA)प्रणाली 
संववधानको धारा २२९ र स्थानीय सरकार सिालन ऐनको दफा ६९ बमोञ्चिम सिालन हनुे स्थानीय 
तहको सञ्चित कोषको सिालन, व्यवस्थापन र प्रततवेदन प्रणालीमा एकरूपता कायम गनय ववकास 
गररएको कम्प्यटुर सफ्टवेयर हो ।  

१.१.२यस प्रणालीबाट स्थानीय सरकार गगा पँपातलका तथा नगरपातलका)ले श्रोत (रािस्व) तथा खचयको 
अनमुान अथायत बिेट तिुयमा गरर बिेट सम्पबन्धी तोवकएका ववतभन्न अनसूुञ्चचहरु, रातो वकताव तथा 
अन्य ववतभन्न प्रततवेदनहरु तयार गररन्छ।नगर वा गा पँ सभाबाट बिेट पाररत भएपतछ सतु्र प्रणालीमा 
सोही अनसुार बिेट स्वीकृत गरीत्यसको आधारमा लेखाङ्कन गरी ववतभन्न ववत्तीय प्रततवेदनहरु प्राप्त गनय 
सवकन्छ । 

१.१.३यो प्रणालीअथय मन्त्रालय, बिेट तथा काययक्रम महाशाखाको तनदेशनमा सावयितनक खचय तथा 
ववत्तीय ँत्तरदावयत्व सञ्चचवालयले महालेखा तनयन्त्रक कायायलय र संघीय मातमला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्त्रालयसपगको सहकाययमा ववकास गररएको हो । प्रणालीको ववकासमा  बेलायत सरकारको 
अन्तरावरयय ववकास सहायता संस्था (DFID)को प्राववतधक सहयोगप्राप्त रहेको छ ।  

१.१.४नेपाल सरकार मञ्चन्त्रपररषद्को तमतत २०७६ वैशाख १७ गतेको तनणययानसुारसबै स्थानीय तहमा 
प्रयोग गने गरी यस सतु्र प्रणालीलाईस्वीकृतत गररएको छ ।आतथयक वषय २०७७।७८ को बिेट 
बक्तव्यको बुपदा नम्पवर ३०६ मा ……स्थानीय तहमा लागू भएको कोष लेखाङ्कन प्रणालीको 
कायायन्वयनलाई ववत्तीय हस्तान्तरणको आधार बनार् बिेट तिुयमा र खचयको लेखाङ्कन र प्रततवेदन गने 
व्यवस्था तमलार्ने छ।भतन ँल्लेख भएको छ ।   

१.१.५सतु्रप्रणालीमा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत एकीकृत आतथयक संकेत तथा वगीकरण र 
व्याख्या,२०७६(दोश्रो पररमाियन) र लेखापालनका लातग स्वीकृत भएका नयाप मलेप फारामहरूको 
प्रयोग गररएको छ। यसको साथै अन्तरसरकारी ववत्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीय सरकार 
सिालन ऐन, २०७४ र स्थानीय तहका लातग िारी भएका ववतभन्न नमनुा काननु, तनयम तथा 
तनदेञ्चशकाका सान्दतभयक प्रावधानहरूयसप्रणाली ववकासमा आधारको रुपमा तलर्एको छ । 

१.१.६स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-  सतु्र JAVAमा ववकासगररएको बेभ वेस (Web-

based)प्रणाली हो | यस प्रणालीमा फे्रमवकय  Spring Bootर डाटाबेसको 



रूपमाMicrosoftSQLServer2017लाई प्रयोग गररएको छ । यसकोServerSideScriptingLanguageको 
रूपमाASP(Active Server Page) को र प्रणालीको FrontEndको लातग DHTML, JavaScriptतथा 
AJAXको प्रयोग गररएको छ |  

१.२ सुत्र संचालनको सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर 

१.२.१सतु्र अनलार्यनमा आधाररत प्रणाली भएकोले सिालनको लातग वेब ब्राँिर (Web Browser)को 
आवश्यकता पदयछ । यसलाई कुनै पतन वेभ ब्राँिर िस्तै Google Chrome, Firefox,Microsoft 

IEमध्ये कुनैएकको सहायताबाट सञ्चिलैचलाँन सवकन्छ। ववतभन्न वकतसमका प्रततवेदनहरूवप्रन्ट गनयको 
लातग भने ब्राँिर (Browser)फायरफक्स (Firefox)ँपयकु्तदेञ्चखएको छ ।  

१.२.२सतु्र प्रणाली सिालन गनयको लातग न्यूनतम रूपमातल ँल्लेख गररए बमोञ्चिम 
Configurationभएको कम्प्यटुर तथा द्रतु गततको र्न्टरनेटको(Internet Speed)आवश्यकता पदयछ| 
कम्प्यटुर सामान्य स्पेतसवफकेशनको भएपतन र्न्टरनेटको स्पीड भन ेँच्चगततको भएमा यसमा कायय 
गनय सञ्चिलो हनु्छ । 

 500 GB Hard Disk 

 4 GB RAM 

 Core-2 Duo Processor 

 Operating System - Microsoft Windows, Linux, Ubuntu  (Any one) । 

 Internet Speed 256+ Kbps 

 Power Backup 

१.३ सूत्रका मोड्यूलहरू 

१.३.१  सतु्र सफ्टवेयरको सहायताबाट गा पँपातलका तथा नगरपातलकाले प्रत्येक आतथयक वषयको लातग 
अनमुातनत आय व्ययको एकीकृत वववरण बिेट सञ्चिलो तररकाबाट वनाँन सक्दछन ् । यसरी 
बनाएको बिेट सम्पबञ्चन्धत सभाबाट स्वीकृत भैसकेपतछ त्यसको आधारमा स्वीकृतलेखाप्रणालीअनसुार 
आतथयक कारोबारको लेखाङ्कन गरी आवश्यकतानसुार ववतभन्न प्रततवेदनहरु सहिरुपमाप्राप्त गनय सवकन्छ 
।  

१.३.२स्थानीय तहको बिेट तिुयमा कायायन्वयन तथा लेखाङ्कन कायय गनयको लातग सतु्रमा ववतभन्न 
वकतसमका१० वटा मोडुयल(Module)हरु रहेका छन ् । काययप्रकृतत एबंआवश्यकता अनसुारयी 
मोड्यूलहरुको प्रयोग गरी बिेवटङ,लेखाङ्कन तथा प्रततवेदन गने कायय गनुय पदयछ।सतु्र सफ्टवेयरमा  
रहेका मोड्युलहरु यस प्रकार रहेका छन ्। 

 

क्रम संख्या मोड्यलूको नाम वववरण 

पवहलो मोड्यलू बिेट  स्थानीय तहको रािस्व तथा खचयको अनमुान 
अथायत बिेट अतभलेख एबं प्रततवेदन।बिेट, तथा 
काययक्रम संशोधन अतभलेख तथा प्रततवेदन । 
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दोश्रो मोड्यलू अञ्चख्तयारी स्थानीय तहको सभाबाट स्वीकृत बिेट अनसुारको 
शरुुमा अञ्चख्तयारी तथा बिेट संशोधन वा थप 
भएपतछ सो कोआधारमा थप अञ्चख्तयारी ददने । 

तेस्रो मोड्यलू रािस्व प्रातप्त/अनदुान स्थानीय तहलाई प्राप्त हनुे अनदुान,  रािस्व 
बापडफापड, आन्तररक आम्पदानी, तथा 
अन्यप्रातप्तकोआमदानी तथा खचय वा ट्रान्सफर 
काययको लेखाङ्कन तथा प्रततवेदन । 

चौथो मोड्यलू सञ्चित कोष  सञ्चित कोषमा िम्पमा हनु े तथा ँक्त कोषबाट 
ट्रान्सफर वा रकम वफताय हनुे कारोबारको 
लेखाङ्कन एबं प्रततवेदन। 

पापचौमोड्यलू ववतनयोिन खचय 
लेखाङ्कन 

सभाबाट स्वीकृत बिेटकोआधारमा खचयको 
लेखाङ्कन तथा प्रततवेदन । 

छैठौमोड्यलु काययसंचालन कोष 
लेखाङ्कन 

स्थानीय तहलाई प्राप्त हनु आँने ववतभन्न रकमहरु 
काययसंचालन कोषमा िम्पमा गरी प्राप्त बिेट तथा 
खचयको अतभलेख, लेखाङ्कन एबं प्रततवेदन 
।स्थानीय तहमा रहेका ववशेष प्रकृततका कोषहरु 
िस्तै कमयचारी कल्याण कोष, ममयत संभार कोष, 
प्रकोप व्यवस्थापन कोष तथा आकञ्चस्मक कोष 
आददको बिेट लेखाङ्कन तथा प्रततवेदन । 

सातौं मोड्यलू ववभाज्य कोष ववभाज्य कोषको लेखाङ्कन तथा प्रततवेदन। 

आठौ मोड्यलू धरौटी  धरौटी कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रततवेदन । 

 

१.४SUTRAमा लग-इन हुने प्रक्रिया 

१.४.१ स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली(SuTRA)अनलार्नमा सिालन गने गरी बनार्एको 
सफ्टवेयर हो ।अनलार्यनमा सिालन गररन ेभएकोले यसको लातग सकेसम्पम तीव्र गततको र्न्टरनेटको 
आवश्यकता पदयछ ।सतु्र प्रणालीको Hostingमहालेखा तनयन्त्रक कायायलयमा रहेको Data Serverमा 
गररएको छ ।  

१.४.२सतु्र सिालन गनयको लातग कुनै पतन वेभ व्राँिर (Web Browser)िस्तै  गगुल क्रोम, फायर 
फक्सवा अन्य ब्राँिरमध्ये कुनै एक खोली त्यसको Address Barमा 
www.sutra.fcgo.gov.npटार्प गनुय पदयछ । त्यसपतछ तल ञ्चचत्र नं १.१ मा िस्तै होमपेि देञ्चखन्छ 



। यस पवहलो पेिमा सतु्र सिालनको लातग स्थानीय तह का Login Buttonसवहत प्रणाली सम्पबन्धी 
संञ्चक्षप्त िानकारी  यस प्रकारले देञ्चखन्छ – 

(ञ्चचत्र नं. १.१) 

 

 

१.४.३ गा पँपातलका वा नगरपातलकालेआतथयक वषय २०७७।७८ को सतु्र प्रणाली सिालन गनयका लातग 
स्थानीय तहLocal Levelको दईु वटा बटनमध्ये हररयोमा ञ्चक्लक गरी लग र्न गनुय पदयछ । कुनै 
पतन ब्राँिरको Address Bar मा गएर  sutra.fcgo.gov.np/sutra2 टार्प गरेर सतु्र लगर्न 
गनयको लातग ञ्चचत्र नं. १.२  मा देञ्चखए िस्तोUser nameर Password राख्न े ठा पँमा पगु्न सवकन्छ ।   

१.४.४आतथयक वषय २०७६।७७ को कारोबार तथा प्रततवेदन हेनयको लातग पतन ब्राँिरको Address 

Bar मा गएर  sutra.fcgo.gov.np/sutra2 टार्प गरी र्न्टर गनुय पदयछ । यसपतछ ञ्चचत्र नं.१.२  
मा देञ्चखए िस्तो प्रयोगकतायकोनाम (User name)अथायत ् IDर Passwordराख्न ेWindowयस प्रकार 
देञ्चखन्छ – 

(ञ्चचत्र नं. १.२) 
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१.४.४महालेखा तनयन्त्रक कायायलयको अन्तरसरकारी ववत्त समन्वय शाखा मातहतमारहेको सूत्र सपोटय 
सेन्टर (SUTRASupportCenter)ले सतु्र सफ्टवेयर सिालनको लातग सम्पबञ्चन्धत गा पँपातलका तथा 
नगरपातलकालाई पवहलोपटक प्रयोगकतायको नाम (user name)तथा पासवडय (Password) ँपलब्ध 
गरा पँदछ । त्यस पतछ प्रयोगकतायले नै नयाप यिुर तथा पासवडय बनाँन सक्दछन ्।  

१.४.५ स्थानीय तहलेनयापUser NameरPasswordतलन ुपरेमा वा ववतसयएमा सतु्रको वेभसार्टमा ददर्एको 
फोननं. हरु वा महालेखा तनयन्त्रक कायायलयको वेभसार्ट (fcgo.gov.np)माददर्एको सहायतामा 
ँञ्चल्लञ्चखत नम्पवरमासम्पपकय  गरेर वा मेसेि पठाएर वा sutra.support@fcgo.gov.npर्मेल पठाएर 
प्राप्त गनय सवकन्छ । 

१.४.६प्रयोगकतायले ञ्चचत्र नं. १.२ मादेखाए िस्तै मातथल्लो बक्समा user name(प्रयोगकतायको नाम) 
तथा तलको बक्समा Password(पासवडय) प्रवववि (Entry)गरेपतछ ञ्चचत्र नम्पबर१.३मा देञ्चखएिस्तो 
ञ्चस्क्रन खलु्दछ- 

(ञ्चचत्र नं. १.३) 

 

 

यस मातथको (ञ्चचत्र नं. १.३)मा प्रणालीलाई प्रयोगकतायले हेनय तथा तसक्नको लातग 
sutra.fcgo.gov.np/training बाट लगर्न भर् यिुर नेम तथा पासवडय प्राप्त गरी  डाटाहरू प्रवविी 
गरी तसक्ने अथवा अभ्यास गनय सक्दछन ्।  

१.४.७तातलम प्रयोिनका लातग छुट्यार्एको तलंकबाट प्रणाली सिालन अभ्यास गररसकेपतछ आफ्नो 
स्थानीय तहको वास्तववकरािस्व एबं आम्पदानी तथा ब्यय सम्पबन्धी डाटाहरूतथ्याङ्क प्रववविको 
लातगsutra.gov.np/sutra2बाट लगर्न गरी अगातड बढन ु  पदयछ । तातलमको छ भन े तातलम 
प्रयोिनको लातग भनेर रवास्तववक डाटा र्न्ट्री गनय हो भने कुनै कुरा पतन ँल्लेख गररएको हुपदैन । 

१.५ पासवर्ड पररवतडन र होमपेज 

१.५.१ सतु्रको प्रयोगकतायलाई ँपलब्ध गराएको प्रयोगकतायको नाम (user name)तथा  पासवडय 
(Password)प्रवववि गरेर सतु्र प्रणालीसिालन गनय सवकन्छ ।  पवहलो पटक यूिर नेम र पासबडय 

mailto:sutra.support@fcgo.gov.np


प्रयोग गरेर प्रणालीमा प्रवेश गररसकेपतछ प्रयोगकतायले शरुुमा ँपलब्ध गराएको पासवडय तरुुन्तै 
पररवतयन गरेर नयाप पासवडय सरुञ्चक्षत तवरले राख्न ुपदयछ ।पासवडय समय समयमा पररवतयन गरर रहन ु
पदयछ । एँटै पासवडय नै एकभन्दा बढी प्रयोगकतायको लातग बनाँन ुहुपदैन ।  

१.५.२पासवडय पररवतयन गनयको लातग बिेटमा ञ्चक्लक गरेर ञ्चस्क्रनको सबैभन्दा तल रहेको पासबडय 
पररवतयनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ त्यसपतछ  यस प्रकार ञ्चचत्र१.४ देञ्चखन्छ – 

(ञ्चचत्र नं. १.४) 

 

 

१.५.३मातथको ञ्चचत्र नं १.४मा प्रयोगकतायको नाम यिुर नेम को  वफल्डमा देखार्रहेको हनु्छ । तल 
रहेको अवहलेको पासवडयमा आफूले शरुुमा प्राप्त गरेको पासवडय र्न्ट्री गनुय पदयछ भनेनयाप पासवडयको 
वफल्डमा नयाप पासवडय र्न्ट्री गरीपासवडय सतुनञ्चित गने  वफल्डमा नयाप बनार्एको पासवडय पनु: र्न्ट्री 
गरेर सेभबटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । त्यस पतछ यस प्रकारको मेसेि देञ्चखन्छ –  

 

मातथको ञ्चचत्रमा रहेको (OK )वटनमा ञ्चक्लक गरेपतछ पासवडय पररवतयन हनु्छ । यसरी पासवडय पररवतयन 
भए पतछ प्रणालीबाट बावहर गर् नयाप पासवडयबाट लगर्न गरेर प्रवेश गनुय पदयछ । 

१.५.४पररवतयन गररएको पासवडय प्रयोग गरेर लगर्न भएपतछ  ञ्चचत्र नं.१.५अनसुारको ञ्चस्क्रन  
देञ्चखन्छ । यस पेिलाई नै होमपेि भतनन्छ । 

(ञ्चचत्र नं. १.५) 
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१.५.५मातथको ञ्चचत्र नं १.५को देवे्रततरको सार्डमा सतु्रप्रणालीको सामान्य िानकारीददर्एको छ । 
त्यसैगरी दावहनतेफय  यो प्रणाली सिालन भएको स्थानीय तहका प्रमखु र ँपप्रमखु तथा प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृत र आतथयक प्रशासन शाखा प्रमखुको सामान्य पररचय(नाम र पद)देञ्चखन्छ । 
सतु्रमा सबै स्थानीय तहकातनवायञ्चचतपदातधकारीको नाम र पदप्रवववि गररसवकएको हनुाले सोबाहेक 
अन्य थप वववरणहरु भने आवश्यकतानसुार प्रवववि गनुय पदयछ । 

१.५.६कमयचारीको वववरण भने प्रयोगकताय आफैले कमयचारीको प्रवववि गरेपतछ प्रणालीबाट देखाँन  
सवकन्छ । यसको बारेमा कमयचारीको वववरण अतभलेखमा ँल्लेख गररएको छ । पदातधकारी वा 
कमयचारीको तस्वीर राख्नको लातग फोटो राख्न ेस्थानमा गएर ञ्चक्लक गरेमा यस प्रकारको ञ्चचत्र नं. १.६ 
बक्स देखा पदयछ । यसबाट सम्पबञ्चन्धत ब्यञ्चक्तको फोटो फार्ल छानेर अपलोड गनुय  पदयछ ।  

(ञ्चचत्र नं. १.६) 

 

 

२ बजेट उपशीषयक 

२.१ बजेट उपशीर्डक बनाउने तररका– 

२.१.१ सतु्र सफ्टवेयरको तिुयमा आय तथा व्ययको अनमुानबिेट ँपशीषयकअनसुार गरी त्यसै अनरुुप 
लेखाङ्कन र प्रततवेदनकायय गने गरी गररएको छ । बिेट तयार गदाय नै प्रयोग गररएको बिेट 
ँपशीषयक अनसुार नै लेखाङ्कन तथा प्रततवेदन कायय गररन्छ । बिेट ँपशीषयक नै बिेट तयार गने, 

लेखाङ्कनकायय गने र प्रततवेदन गने मखु्य आधार हो ।  

२.१.२ सफ्टवेयरमा आवश्यक बिेट ँपशीषयकहरू िस्तै सम्पबञ्चन्धत गा पँपातलका वा नगरपातलका, वडा 
कायायलयहरू, संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत 
काययक्रमको बिेट ँपशीषयकहरु बनाएर राञ्चखएको छ । त्यस्तै गरी सबै वडाअनसुार र ञ्चशक्षा, कृवष 
स्वास्थ्यको पतन बिेट ँपशीषयक वेग्लाबेग्लै बनाएर राञ्चखएको छ । 

२.१.३यस सतु्र सफ्टवेयर प्रणालीमा ब्यवञ्चस्थत गररएको बिेटँपशीषयक बाहेक अन्य बिेट 
ँपशीषयकको आवश्यकता भएमा प्रयोगकताय आफैले तनम्पन प्रवक्रया अनसुार ँपशीषयकहरू बनाँन 



सक्दछन ्। नयाप बिेट ँपशीषयक बनाँनको लातग   बिेट  तभत्रको  सेटअप  मेनू तभत्र रहेको  
बिेट ँपशीषयक भने्न बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । त्यस पतछ ञ्चचत्र नं. २.१अनसुारको ञ्चस्क्रन 
देञ्चखन्छ – 

(ञ्चचत्र नं. २.१) 

 

 

२.१.३मातथको ञ्चचत्रको देवे्रततर खाली रहेका वफल्डमा आवश्यक वववरणहरू भरेर बिेट ँपञ्चशषयक 
बनाँने र सेभ गरेपतछ सो बिेट ँपशीषयक दावहने ततर गएर देञ्चखन्छ । मातथको ञ्चचत्रमा अियमेरु 
गा पँपातलकाका बिेट ँपशीषयकहरु देञ्चखएको छ। बिेट ँपशीषयक बनाँन ेक्रमका रहेका वफल्ड र 
त्यसमा प्रवववि गने तररका तल ँल्लेख गररएको छः  

 

वफल्डको नाम गनुय पने वक्रयाकलाप 

बिेट ँपशीषयकको तह स्थानीय तनकाय बिेट ँपशीषयक  छनोट गने । 

प्रशासतनक तनकाय सम्पबञ्चन्धत स्थानीय तहको नामस्वत: देञ्चखन्छ । नदेञ्चखएको 
अबस्थामा ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गने ।  

तनकाय सम्पबञ्चन्धत स्थानीय तहको नाम छनोट गने । बिेट ँपशीषयक 
स्थानीय तह अन्तगयतका कुनै तनकायको बनाँने अबस्थामा भने 
ड्रपडाँन मेनूमा देञ्चखने त्यस्तो नाम छनोट गने ।  

मातथल्लो बिेट ँपशीषयक यसमा हालसम्पम बनेका बिेट ँपशीषयकको तलि ड्रपडाँन मेनमुा 
देखार्रहेको हनु्छ । कुनै नयाप बिेट ँपशीषयक भर्रहेको बिेट 
ँपशीषयक अन्तगयत बनाँने अबस्थामा सोही तलिमा देञ्चखएको बिेट 
ँपशीषयक मध्येबाट छनोट गनुय  

पदयछ । नयाप बिेट ँपशीषयक बनाँन े अबस्थामा भन े मातथल्लो 
बिेट ँपशीषयकमा कुनै पतन छनोट नगरी खाली राख्न ु पदयछ । 
मातथल्लो बिेट ँपशीषयक छनोट गरेमा सोही अन्तगयत तलको 
वफल्डमा रहेको बिेट ँपशीषयक देञ्चखन्छ । केही पतन छनोट 
नगरेको अबस्थामा भने बिेट ँपशीषयकको प्रकारमा सबै बिेट 
ँपशीषयकहरु तल ँल्लेख भए बमोञ्चिम देखा पँदछ । 



स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सतु्र) प्रयोगकताा  पञु्स्तका/425 

बिेट ँपशीषयकको प्रकार ँपशीषयकको प्रकार कुन 
हो?छनोट गने ।यसमा 
स्थानीय तहको र वडागत 
शीषयक बनार्सकेको 
हनुाले त्यो बाहेक 
स्थानीय तहको ववषयगत 
काययको लातग वा संघीय 
वा प्रदेश सरकारबाट 
हस्तान्तररत काययक्रम हो सोही अनसुार छनोट गने ।  

बिेट ँपशीषयक बिेट ँपशीषयक नम्पबर प्रणालीले आफै बना पँदछ । बिेट 
ँपशीषयक स्थानीय तहको भने अञ्चन्तमको ३ अंक १०१ बाट र 
वडागत  भएमा २०१  बाट शरुु हनु्छ ।त्यस्तै ववषयगत 
काययको बिेट ँपशीषयकको अञ्चन्तम तीन अंक ३०१ बाट ववशेष 
कोष ४०१ र हस्तान्तररत काययक्रमको भने ५०१ बाट शरुु 
हनु्छ । 

नाम नपेालीमा विेट ँपशीषयकको नाम नेपालीमा लेख्न े। िस्तै पूवायधार ववकास 
काययक्रम ।  

नाम अंग्रिेीमा विेट ँपशीषयकको नाम अंग्रिेीमा लेख्न े। 

प्राथतमकता संकेत प्राथतमकता संकेत प्राथतमकता१,प्राथतमकता २ र प्राथतमकता ३ गरी 
तीनवटा राञ्चखएको छ । नयाप बनाँन लातगएको बिेट ँपशीषयक 
स्थानीय तहको कुन बिेट प्राथतमकतामा पदयछ सो यकीन गरी 
सोही अनसुार प्रातथमकता क्रम ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गने ।  

स्वीकृत हो वा होर्न मध्येहो छनोट गने ।  

तनञ्चरक्रय हो वा होर्न मध्येहोर्न छनोट गने ।  

२.१.४यसरी सबै वववरण प्रवववि (Entry) गररसकेपतछ तल रहेको  सेभ  गने बटनमा ञ्चक्लक  
गने । ँक्त वववरण सेभ भएर दावहने ततर गएर यस प्रकारदेञ्चखन्छ । 

(ञ्चचत्र नं. २.२) 

 
 



२.२ बजेट उपशीर्डक नम्बररङ प्रक्रिया 

२.२.१सतु्र प्रणालीमा बिेट ँपशीषयकको नम्पबर संख्या ११ अङ्कको रहेको छ । यी ११ अङ्कको बिेट 
ँपशीषयकको नम्पबर र वयनको प्रयोिन तथा ववश्लषेण यसप्रकार रहेको छ । 

बिेट 
संकेत 

प्रयोिन 

८ संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई तनधायररत गरेकोअनदुान संख्या कोड । 

०१ प्रदेशको कोड (दईु अङ्क) । 

०१ ञ्चिल्ला कोड (दईु अङ्क) । 

४ नगरपातलका  र यसका प्रकार र गा पँपातलकापातलकालाई िनाँन ेकोड (एक 
अङ्क)  । यसमा  

  २ अङ्कले महानगरपातलका  

  ३ अङ्कले ँपमहानगरपातलका  

  ४ अङ्कले नगरपातलका र  

  ५ अङ्कले गा पँपातलका को रूपमा पररभावषत गररएको छ । स्थानीय तहले 
यसै क्रमानसुार कोतडङ लेख्न ुपदयछ । 

०१ त्यसपतछको दईु अङ्कले स्थानीय तनकायको कोडलाई िना पँछ ।  
१०१ पतछल्लो तीन अङ्क सम्पबञ्चन्धत स्थानीय तनकाय अन्तगयत सिालन हनुे 

काययक्रमको कोड हो ।  

 
बिेट ँपशीषयक प्रयोिन 

8-01-01-4-
01-001 

सम्पबञ्चन्धत गा पँपातलका वा नगरपातलका र अन्तरगत वडाका सबै 
बिेट ँपशीषयकको Parent Dataरहेको ँपशीषयक । यस 
ँपशीषयक प्रणालीमा बनाएर राञ्चखएको छ । प्रयोगकतायले केही 
गनुय पदैन ।    

8-01-01-4-
01-101 

सम्पबञ्चन्धत गा पँपातलका वा नगरपातलकाको मखु्य बिेट ँपशीषयक 
हनुे । यसमा सबै तनयतमत प्रशासतनक खचय तथा ववकास तनमायण 
कायय लगायतका बिेट प्रस्ताववत गनुय पदयछ । 

8-01-01-4-
01-201 

पतछल्लो तीन अङ्क २०१ बाट शरुु भएकोले सम्पबञ्चन्धत 
गा पँपातलका वा नगरपातलकाको वडाबाट सिालन हनुे काययक्रम 
र वडाको प्रशासतनक खचयको ब्यय अनमुान ँल्लेख गनुय पने । 
यो २०१ बाट शरुु भएको हनुाले यसमा प्रस्ताववत बिेट वडा 
नम्पबर १ को प्रशासतनक खचय र त्यहापबाट संचातलत काययक्रमको 
बिेट प्रस्ताववत भएको हो भने्न थाहा हनु्छ । सम्पबञ्चन्धत 
गा पँपातलका वा नगरपातलकामा ितत वडा छन ् त्यततकै बिेट 
ँपञ्चशषयक पछातड २०२, २०३, २०४ गदै बनाँन ु पदयछ । 
प्रणालीमा सम्पबञ्चन्धत गा पँपातलका वा नगरपातलकामा ितत वडा 
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छ त्यतत बनाएर राञ्चखएको छ । प्रयोगकतायले आवश्यकतानसुार 
यी वडाहरूमा बिेट प्रस्ताव गनय सक्दछन ्।  

8-01-01-4-
01-301 

गा पँपातलका वा नगरपातलकाले ववषयगत शाखाहरू िस्तो ञ्चशक्षा, 
स्वास्थ्य, कृवष, पश ुसधुार एबं अन्य ववकासको काययक्रमको लातग 
पतछल्लो अङ्क ३०१ बाट ३०२, ३०३, ३०४ गरी क्रमश 
बना पँदै िान ुपदयछ । ँपशीषयक नम्पबर स्वत प्रणालीबाट तयार 
हदैु  

िान्छन ्।  
 

ँपशीषयकको नम्पबरमा मातथ देखा पँदा मात्र ड्यास (-)  ँदाहरण र छुट्याँनको लातग मात्र देखार्एको  
हो ।अतभलेख गदाय भने  ड्यास (-)नददर् क्रमैसपग लेख्न ुपदयछ । 

२.२.२ योिना तिुयमा प्रवक्रया अनसुार योिनाको छनोट भैसकेपतछ प्रत्येक योिना कायायन्वयन गने तह 
यकीन गनुय पदयछ । यसमा मातथ ँल्लेख भए बमोञ्चिम ००१ को नम्पबरले गा पँपातलका वा 
नगरपातलकाको वडाहरू सवहत सबैको,१०१ नम्पबरले गा पँपातलका वा नगरपातलका आफैले गने,  

२०१ देञ्चखको नम्पबरले  वडा कायायलयहरूबाट सम्पपादन हनुे र ३०१ देञ्चख ववषयगत शाखा वा 
आयोिना वा काययक्रमको भएकोले सोही तह यकीन गरी बिेटमा प्रि पानुय पदयछ । 

२.२.३त्यस्तै गरी ५०१ देञ्चखको नम्पवर हस्तान्तररत काययक्रमको लातग,राञ्चखएको छ । पवहलो ५०१  
संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रमर ५०२ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम र ५०३ 
स्थानीय सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रमको लातग राञ्चखएको छ । 

२.२.४ बिेट ँपशीषयक बना पँदा प्रि यकीन गरर बनाँन ुपदयछ । ँपशीषयक बना पँदा वफल्डमा रहेको 
मातथल्लो ँपशीषयक छानेमा त्यस तभत्र नयाप बिेट ँपशीषयक रहन्छ । त्यसैले अलग्गै कुन बिेट 
ँपशीषयक बनाँने हो भने मातथल्लो बिेट ँपशीषयकको वफल्डलार् खाली राख्न ु पदयछ । बिेट 
ँपशीषयक बनार्सकेपतछ यसमा संशोधन गनय नसवकने भएकोले ध्यान ददर् बिेट ँपशीषयक बनाँन ु
पदयछ । 

३.बजेटअनुमान 
३.१ बजेट अभभलेख कायड 

३.१.१ सतु्र प्रणालीबाट स्थानीय तहको लातग रािस्व तथा खचय अनमुान गरेर बिेट वनाँने र सो 
बिेट सम्पबञ्चन्धत नगर वा गा पँ सभामा पेश गरेर स्वीकृत भए अनसुारको खचय लेखाङ्कन र प्रततवेदन 
प्राप्त गनय सवकन्छ । स्थानीय तहको योिना तथा विेट तिुयमाको लातग सात चरणअनसुारको कायय 
पूरा भएपतछ प्राप्त तथ्याङ्कहरु यस प्रणालीमा अतभलेख गदै िान ुपदयछ । 

३.१.२प्रयोगकतायले शरुुमा बिेट बटनमा ञ्चक्लक गरेर आमदानी तथा ब्यय अनमुान गरेर बिेट बनाँन ु
पदयछ ।यसरी तयार भएको बिेट सम्पबञ्चन्धत सभाबाट पाररत भएपतछ बिेट कायायन्वयनको अतभलेख 



राख्नको लातग तयार गररएका ववतभन्न मोड्युलहरु मध्ये काययप्रकृतत अनसुार कुनै एक वटनमा गएर 
ञ्चक्लक गरी कायय गनुय पदयछ। 

३.१.३बिेट अनमुान सम्पबन्धी ववतभन्न वकतसमको काययक्रम तथा रकम अतभलेख गनयको लातग 
प्रयोगकतायलेसतु्रमा यूिर आर्डी र पासवडय प्रयोग गरेर लगर्न गरेपतछ तल देञ्चखए िस्तो ञ्चचत्र 
देञ्चखन्छ - 

(ञ्चचत्र नं. 

३.१)  

 

यसमा रहेका ववतभन्न मोड्यूलहरुमध्ये बिेट मोड्यलूको बटनमा ञ्चक्लक गरेर अगातड बढन ुपदयछ । 

३.१.४स्थानीय तहले तयार गरेको रािस्वअनमुान र खचय अनमुानको ववस्ततृ वववरण नैबिेट अनमुान 
हो । बिेट अनमुान गनयको लातग शरुुमारािस्व अथायत ् आमदानीका श्रोतहरुसपगसम्पबञ्चन्धत 
वववरणहरुअतभलेखगनुयपदयछ ।रािस्व अनमुानसम्पबन्धी वववरणहरु ववस्ततृ रुपमा अतभलेख 
गररसवकएपतछ मात्र सो को आधारमा बिेट सीमा तनधायरण गरी त्यस तभत्र रहेर खचय अनमुान गनुय 
पदयछ । 

३.१.५रािस्व तथा खचयको अनमुान गरी बिेट बनाँनको लातग ञ्चचत्र नं. ३.१ मा देञ्चखएकोबिेटबटनमा 
ञ्चक्लक गनुयपदयछ ।त्यसपतछ ञ्चचत्र नं. ३.२मा देञ्चखएिस्तो मेनू भएको ञ्चस्क्रन देखा पदयछ - 

(ञ्चचत्र नं. ३.२) 

 

 

मातथ ञ्चचत्र नं. ३.२देञ्चखएको ञ्चस्क्रनSUTRAप्रणालीमा बिेटको होमपेिको मेनू  हो । 
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३.१.६यसमा बिेट तिुयमाको ववतभन्न काययसपग सम्पबन्धी ववतभन्न आठवटामेनू तथा ँक्त मेनूसपग 
सम्पबञ्चन्धत सबमेनूहरूरहेका छन ्। शरुुमा पवहलो मेनू सेटअपका सबमेनूहरूस्वतः देञ्चखन्छन ्। यी 
मेनूहरूको प्रयोग आवश्यकतानसुार गनुय पदयछ । वयनै मेनूको सहायताले  बिेट सम्पवन्धी सबै 
वववरणहरु अतभलेख गररन्छन ्।  

३.१.७स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सिालन ऐन २०७४, अथय मन्त्रालय तथा संघीय मातमला तथा 
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार एवं आफ्नै सरकारबाट िारी भएको स्थानीय तहको 
बिेट तिुयमा सम्पबन्धी तनदेञ्चशका तथा पररपत्र बमोञ्चिम सम्पपूणय प्रवक्रया पूरा गरी रािस्व तथा खचयको 
अनमुान सवहतको योिना वा काययक्रम तिुयमा गनुय पदयछ । 

३.१.८यसरी तिुयमा भएका वयनै योिना काययक्रम र खचयसपग सम्पबञ्चन्धत ववतभन्न वकतसमको वववरणहरू 
सतु्रमा प्रवववि गरेपतछ तयार हनुे बिेट सम्पवन्धी अनसूुञ्चच(तोवकए बमोञ्चिमकाअनसूुचीहरु)रेडबकु तथा 
अन्य प्रततवेदनहरु सम्पबञ्चन्धत गा पँ वा नगर काययपातलकालेतयार गरी गा पँ वा नगर सभामा प्रस्ततु 
गदयछन ्। 

३.१.९स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका गा पँपातलका वा नगरपातलकालाई अन्तर-सरकारी ववत्तीय 
हस्तान्तरण अन्तगयत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त हनुे अनदुान तथा 
रािस्व अन्तगयत आन्तररक रािस्व, रािस्व बापडफापड तथाअन्य शीषयकबाट ववतभन्न वकतसमको आय प्राप्त 
हनु्छ ।  

३.१.१० यसरी प्राप्त हनुे अनदुान तथा रािस्व रकमको अनमुान प्रके्षपण गरी सो को आधारमा योिना 
तथा काययक्रमको वववरण र ब्यय अनमुान तयार गररन्छ ।स्थानीय तहले आफ्नो बिेट तिुयमाको 
कायय प्रचतलत काननु तथा काययववतधहरूबाटतनधायररत ववतध एवं प्रवक्रया अनसुार सहभातगतामूलक 
वकतसमबाटगनुय पदयछ ।  

३.१.११सतु्रमाबिेट सम्पबन्धी वववरण तथा तथ्याङ्कहरू अतभलेख गरेपतछ स्थानीय तहको सभामा बिेट 
अनमुान पेश गनयको लातग आवश्यक पने ववतनयोिन ववधेयक, रेडबकुलगायत अन्य अनसूुचीहरू, 
प्रततवेदनहरूतथा काययक्रमको वववरणहरूस्वत:तयार हनु्छन।्गा पँपातलका वा नगरपातलका सबैले 
आम्पदानी तथा खचयको लेखाङ्कन तथा प्रततवेदन तयारी काययका लातग बिेट तिुयमा देञ्चखकै चरणमा यस 
प्रणालीको अवलम्पबन गनुयपने हनु्छ ।  

३.१.१२बिेट यथाथय तथा वस्तपुरक भएको खण्डमा ववतभन्न प्रकारका प्रततवेदनहरू यस प्रणालीबाट 
सहिै प्राप्त गनय सवकन्छ ।परम्पपरागत तररकाबाट राञ्चखनेManual Accountingभन्दा यस प्रणालीको 
सहयोगबाट गररने Accountingबढी प्रभावकारी हनु्छ । यसले स्थानीय तहको आतथयक कारोवारको 
सूचना व्यवस्थापन सहि रूपमा गनय सहयोग पगु्नको साथै खचय प्रक्षेपण र बिेट तयारीको कायय गनय 
समेत सहयोग पयुायँ पदछ ।  



३.२क्षेत्र (Sector) 

३.२.१ब्यय अनमुान अतभलेख गदाय सिालन गनय लातगएको काययक्रम वा वक्रयाकलाप कुन के्षत्रसपग 
सम्पबञ्चन्धत छ र त्यसको ँपक्षेत्र तथा वक्रयाकलापको अन्तरसम्पबन्ध थाहा पाँन ु पदयछ । यस 
प्रणालीमा समावेश गररएका यी के्षत्र र ँपके्षत्र स्थानीय तहका लातग िारी भएको नमनुा बिेट तिुयमा 
काययववतधका आधारमा राञ्चखएको हो । यसमा तनम्पनानसुार पापच तहहरू छन ्- 

क्षते्र  पवहलो तह - सामाञ्चिक सेवा 
ँपक्षते्र दोश्रो तह - स्वास्थ्य 

काययक्रम तेस्रो तह - खोप  

मखु्य वक्रयाकलाप चौथो तह - दादरुा खोप 

काययक्रम/ आयोिना पापचौ तह - वडा नम्पबर ३ का बालबातलकालार्य खोप लगाँन े

यस अनसुार तहगत रूपमा व्यय अनमुान तयार गने सम्पबन्धमा तल स्पि गररएको छ -  

३.२.२ -  योिना अनसुार काययक्रम तयार गने ँक्त काययक्रम कुन के्षत्रसपग सम्पबद्ध रहेको छ सो यकीन 
गनुय पदयछ । स्थानीय तहलाई बिेट तथा योिना तिुयमा गने प्रयोिनको लातग ववतभन्न चार(४) वटा 
क्षेत्रहरु आतथयक ववकास, सामाञ्चिक ववकास, पूवायधार ववकासर सशुासन तथा अन्तरसम्पबञ्चन्धत के्षत्र 
छुयार्एको छ । यस बाहेक कायायलय सिालन प्रयोिनमा आँने वक्रयाकलापहरूलार्य व्यवञ्चस्थत 
गनयको लातग कायायलय सिालन तथा प्रशासतनक नामक पापचौके्षत्र थप समावेश गररएको छ । 

३.३ँपके्षत्र(sub- Sector) –  

३.३.१प्रत्येक के्षत्रसपग सम्पबञ्चन्धत ँपके्षत्र प्रणालीमा नै ब्यवञ्चस्थत गररएको छ । प्रयोगकतायले के्षत्रसपग 
तमल्दो ँपक्षेत्र ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गनुय पदयछ । के्षत्र तथा सो सपग सम्पबञ्चन्धत ँपक्षेत्रको 
वववरण तनम्पनानसुार छः 

(क) आतथयक ववकास –आपूततय, ँद्योग,कृवष,िलश्रोत तथा तसचार्, पययटन, पशपुन्छी ववकास, वन, भतूम 
व्यवस्था,वाञ्चणज्य,ववत्तीय क्षेत्र तथा सहकारी,   । 

(ख) सामाञ्चिक ववकास -खानेपानी तथा सरसफार्,िनसंख्या तथा वसार्सरार्, भाषा तथा संस्कृतत यवुा 
तथा खेलकुद,लैंतगक समानता तथा सामाञ्चिक समावेशीकरण,ञ्चशक्षा, स्वास्थ,सामाञ्चिक सरुक्षा 
तथा संरक्षण । 

(ग) पूवायधार ववकास–ँिाय, पनुतनयमायण,ववज्ञान तथा प्रववतध, भवन आवास तथा शहरी ववकास,यातायात 
पूवायधार, संचार तथा सचुना प्रववतध । 

(घ) सशुासन तथा अन्तरसम्पबञ्चन्धत क्षते्र -अनगुमन तथा मूल्याङ्कन, काननु तथा न्याय,  गररवी तनवारण, 

तथ्याङ्क प्रणाली, प्रशासकीय सशुासन, मानव संसाधन ववकास,  योिना तिुयमा तथा कायायन्वयन,, 
वातावरण तथा िलवाय ु ,ववत्तीय सशुासन,ववपद व्यवस्थापन,श्रम तथा रोिगारी,  शाञ्चन्त तथा 
सवु्यवस्था, ववववध ।  
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(ङ) कायय सिालन तथा प्रशासतनक खचय -कायय सिालन सम्पबन्धी चालू तथा पूपिीगत खचयका मखु्य 
मखु्य शीषयकहरू र प्रशासतनक प्रयोिनका अन्य खचय शीषयकहरू समेत यसका ँपके्षत्रका रूपमा 
रहेका छन ्।  

३.३.२यसरी बिेटमा समावेश हनुे काययक्रम वा योिना कुन के्षत्र वा ँपके्षत्रसपग सम्पबञ्चन्धत रहेको छ 
सो यकीन गरेर मात्र बिेटसपग सम्पबञ्चन्धत डाटा प्रवववि गनुय पदयछ । िस्तैः क्षते्र-  सामाञ्चिक ववकास, 

ँपके्षत्र– ञ्चशक्षा । त्यस्तै गरी क्षते्र– आतथयक ववकास र ँपके्षत्र कृवष ।  

३.४मुख्य कायडिम(Main Programm)– 

३.४.१ के्षत्र र ँपके्षत्रसपग सम्पबञ्चन्धत मखु्य काययक्रमहरूको सूञ्चच सतु्र तसिममा नै समावेश गररएको  

छ । स्वीकृत योिनामा परेका काययक्रमहरू सम्पबञ्चन्धत के्षत्र वा ँपके्षत्र अन्तरगत रहेका कुन 
काययक्रमसपग सम्पबञ्चन्धत छन ्त्यो यकीन गरी छनोट गनुय पदयछ । ँदाहरणको लातग -  

तस. 
नं. 

क्षते्र ँपके्षत्र मखु्य काययक्रम 

१ सामाञ्चिक ववकास ञ्चशक्षा  आधारभतू ञ्चशक्षा 
२ आतथयक ववकास कृवष पश ुववकास काययक्रम 

३ पूवायधार ववकास स्थानीय सडक पलु तथा 
झोलुंगे पलु  

ग्रामीण सडक ममयत तथा 
सधुार 

४ सशुासन तथा 
अन्तरसम्पबञ्चन्धत क्षते्र - 

श्रम तथा रोिगारी, यवुा स्वरोिगार काययक्रम 

५ कायायलय सिालन तथा 
प्रशासतनक  

सेवा महसूल तथा भाडा सेवा महसूल 

३.४.२ यी मातथ ँल्लेख गररएका तीनवटा के्षत्र, ँपक्षेत्र तथा मखु्य काययक्रमसतु्र सफ्टवेयर प्रणालीमा 
नै ब्यवञ्चस्थत गरेर राञ्चखएका छन ्। योिना तथा बिेट सम्पबन्धी डाटा प्रवववि गने बेलामा मखु्य 
काययक्रमहरूको छनोट के्षत्र,ँपके्षत्र अनसुार तमल्दो गरीगनुय पदयछ ।  

३.५मुख्यक्रियाकलाप(Main Activities)– 

३.५.१मखु्यवक्रयाकलाप छनोट गदाय अनमुान गनय लातगएको स्वीकृत योिना वा काययक्रम कुन मखु्य 
काययक्रमसपग सम्पबञ्चन्धत रहेको छ सो यकीन गनुय पदयछ । ँदाहरणको लातग क्षेत्र सामाञ्चिक ववकास 
ँपक्षेत्र ञ्चशक्षा रहेको र मखु्य काययक्रममा आधारभतू ञ्चशक्षा रहेको छ । यस तभत्रको मखु्य 
वक्रयाकलाप ववद्यालय भवन तनमायण, कक्षा कोठामा सधुार,  खेलकूद मैदान तनमायण आदद कुनै पतन हनु 
सक्दछन ्। 

३.५.२सम्पबञ्चन्धत स्थानीय तहमा भएको मखु्यवक्रयाकलापहरुलाई समूहकृत गररएमा तत शीषयकहरुमा 
भएको खचय थाहा पाँन सञ्चिलो पदयछ । मखु्यवक्रयाकलाप प्रत्येक स्थानीय तहले सम्पबञ्चन्धत के्षत्र, 
ँपक्षेत्र वा मखु्यकाययक्रम तभत्र रहेर एकपटक मात्र बनाँन ुपदयछ । प्रत्येक पटक बिेट ँपशीषयक 



अन्तगयत रहेर मखु्यवक्रयाकलाप बनाँन ुपदैन । एकपटक बनार्सकेपतछ ड्रपडाँन मेनूमा देञ्चखएका 
हनु्छन ्िसलार् छनोट गरे मात्र पगु्दछ । 

३.५.३गा पँपातलका वा नगरपातलकाको बिेट तिुयमा कायय प्रचतलत ऐन, काननु तथा प्रवक्रयागत तनदेशन 
अनसुार गनुय पदयछ । यसरी तयार भएको वक्रयाकलापको सीमातभत्र रहेर प्रयोगकतायले ती के्षत्र, 
ँपक्षेत्र तथा मखु्यक्राययक्रम अन्तगयतका मखु्यवक्रयाकलाप अतभलेख गनुय पदयछ । यसको लातग ञ्चचत्र 
नं. ३.३ मा देञ्चखएिस्तो  सेटअप  मेनूमा ञ्चक्लक गरेपतछ सबमेनू मखु्यवक्रयाकलाप  मा ञ्चक्लक गनुय 
पदयछ । 

सेटअप     मखु्य वक्रयाकलाप 

(ञ्चचत्र नं. ३.३) 

 

३.५.४ञ्चचत्र नं. १० मा मखु्यवक्रयाकलाप प्रवववि र प्रवववि भैसकेका वववरणहरू देञ्चखने गरी दईु भाग 
रहेको छ । बायापतफय को भागमा मखु्यवक्रयाकलाप  प्रवववि (Entry)गरर  सेभ   गररन्छ । त्यसरी 
प्रवववि गररएका मखु्यवक्रयाकलाप सूञ्चच दावहन े ततर देञ्चखन्छ । ञ्चचत्र नं. ३.३ मा प्रवववि गररएको 
मखु्यवक्रयाकलापहरूको सूञ्चच देञ्चखएको हो । 

३.५.५ मखु्यवक्रयाकलाप वनाँने ञ्चस्क्रनमा देञ्चखएका वफल्डहरुमा तल ँल्लेख भए बमोञ्चिम वववरणहरु 
अतभलेख गनुय पदयछ ।  

वफल्डको नाम गनुय पने वक्रयाकलाप 

संस्था सम्पबञ्चन्धत स्थानीय तहको नाम स्वत देञ्चखन्छ। 

क्षते्र मखु्य वक्रयाकलाप कुन के्षत्रसपग सम्पबञ्चन्धत छ सो छनोट गने। 

ँपके्षत्र  मखु्य वक्रयाकलापसपग सम्पबञ्चन्धत ँपके्षत्र छनोट गने ।  

मखु्य काययक्रम मखु्य वक्रयाकलापसपग सम्पबञ्चन्धत मखु्य काययक्रम छनोट गने  । 

मखु्य वक्रयाकलापको 
नाम (नपेालीमा) 

मखु्य वक्रयाकलापको नाम ँल्लेख गने । यो मखु्य काययक्रम, 
ँपके्षत्र र के्षत्रसपग सम्पबञ्चन्धत हनु ुपदयछ ।  
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मखु्य वक्रयाकलापको 
नाम (अंग्रञे्चिमा) 

मखु्य वक्रयाकलापको नाम अंग्रिेीमा प्रवववि गनुय पदयछ ।  

स्वीकृत  यसमा तडफल्टमा भएको हो छनोट गने । 

तनञ्चरक्रय  यसमा होर्नछनोट गने ।  

३.५.६ यसरी सबै वववरण प्रवववि गररसकेपतछ तल रहेको   सेभ   बटनमा ञ्चक्लक गरेर सेभ गदाय 
तनम्पन मेसेि आ पँदछ - 

(ञ्चचत्र नं. ३.४) 

  
मातथको ञ्चचत्र नं ११ मा रहेको OK  बटनलाई ञ्चक्लक गरेपतछ बनेको मखु्य वक्रयाकलाप सेभ भएर 
दावहनेततरको तलिमा देञ्चखन्छ । यस्तै प्रकारले गा पँपातलका वा नगरपातलकाले काययक्रम वा 
योिनासपग सम्पबञ्चन्धत मखु्यवक्रयाकलापको अतभलेख गनुय पदयछ ।  

३.५.७ यसरी मखु्यवक्रयाकलाप प्रवववि गरेपतछ यसमा सधुार गनय परेमा दावहनेततर देञ्चखएको सूञ्चचमा 
रहेको मध्ये संशोधन गने वववरण पत्ता लगार् Edit बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यसपतछ मातथ 
ँल्लेख भए अनसुारको नै वफल्डमा गएर आवश्यक कुराहरू सच्चार् डाटा पनु सेभ गनुय पदयछ । 
मखु्यवक्रयाकलाप व्यय अनमुान गने अवस्थामा पतन मखु्य वक्रयाकलाप बनाँनसवकन्छ ।  

३.६काययक्रम / आयोिना / वक्रयाकलाप : 

३.६.१स्थानीय तहमा सिालन गनय लातगएको आयोिना वा काययक्रमको नाम के हो त्यो यकीन  
गने । कुनै एक योिना वा काययक्रम अन्तगयत एक वा सो भन्दा बढी वक्रयाकलाप पतन हनु  
सक्दछन ्। आयोिना वा काययक्रमको नाम छोटो तथा अथयपूणय बनाँन ुपदयछ । 

ँदाहरणको लातग  

काययक्रमको टार्टल वववरण 

क्षते्र - सामाञ्चिक ववकास 

ँपके्षत्र -   ञ्चशक्षा  

मखु्य काययक्रम -  आधारभतू ञ्चशक्षा 



मखु्य वक्रयाकलाप -  ववद्यालय भवन तनमायण   

काययक्रम / आयोिना / वक्रयाकलाप- शारदा मा वव को भवन तनमायण 

३.६.२ यस तभत्रको मखु्यवक्रयाकलाप ववद्यालय भवन तनमायण,  रहेमा कुन ववद्यालय भवन तनमायण हो 
त्यसको नाम थाहा पाँन ु पदयछ । यसलाई अञ्चन्तममा काययक्रम/आयोिना/वक्रयाकलापको नाममा 
ँल्लेख गनुय पदयछ । यसै काययक्रममा बिेटमा व्यवस्था भए बमोञ्चिम रकम राख्न े र त्यसको 
आधारमा ँक्त काययक्रम वा योिनामा खचयको लेखाङ्कन र प्रततवेदन गररन्छ । 

३.७ राजस्व एबं खचड अनुमान गने चरणहरु 

३.७.१ सतु्रमा बिेट तयार गदाय शरुुमा रािस्व वा श्रोतको अनमुान गरर सो को आधारमा तोवकएको 
सीमा तभत्र रही ब्यय अनमुान गनुय पदयछ ।यस प्रवक्रयालाई सतु्रमा तनम्पनानसुार क्रमबद्ध गररएको छ 
।  

तस नं काययक्रम तथा चरणहरु 

पवहलो रािस्व तथा श्रोत अनमुानको ववस्ततृ प्रवववि तथा प्रततवेदन । 

दोश्रो बिेट ँपशीषयकको यकीन । 

तेस्रो  ववत्तीय समानीकरण अनदुान,समपूरक,रािस्व बापडफापड तथा आन्तररक श्रोतको 
ब्ययअनमुान प्रवववि। 

चौथो सशतय तथा ववशेष अनदुान लगायतका ववतभन्न काययक्रम प्रवववि तथाअनदुानको बापडफापड 

पापचौ सशतय वा ववशषे अनदुानको खचय अनमुान स्वीकृतत। 

छैठौ आम्पदानी तथा खचय अनमुान वीच श्रोत तमलान प्रततवेदन।  

सातौ बिेट ँपशीषयकगत रुपमा बिेट स्वीकृत ।  

आठौ ववतनयोिन ऐन तथा ववतभन्न अनसूुचीहरू प्रततवेदन तयार । 

नवौ सभाबाट पाररत बिेट काययक्रम / योिना अनसुारबिेट स्वीकृत । 
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४ राजस्ि िथा श्रोि अनुमान प्रविक्टट 

४.१राजस्व तथा श्रोत अनुमान अभभलेख 

४.१.१ बिेट बना पँदा शरुुमा रािस्व अनमुान अतभलेख गनुय पदयछ । यसरी अतभलेख गररएको रािस्व 
अनमुानको आधारमाखचय अनमुान तयार गरी अञ्चन्तम रूपमाबिेट तयार गररन्छ । रािस्व अनमुान 
गनयको लातग आवश्यक रािस्वका शीषयकहरु एकीकृत आतथयक संकेत तथा वगीकरण र 
ब्याख्या२०७४ मा व्यवस्था भएबमोञ्चिम यस सतु्र प्रणालीमा राञ्चखएका छन ्।  

४.१.२ एकीकृत आतथयक संकेत तथा वगीकरण र व्याख्यामा व्यवस्था भएबमोञ्चिमको आम्पदानी 
शीषयकमा  ब्यवस्था भएको अततररक्त कुनै थप शीषयक बनाँन ुपरेमा तमल्दो कुनै मूल शीषयक छनोट 
गरी सोही अन्तरगत अन्य शीषयक थप व्यवस्था गनय सवकन्छ । ँदाहरणमा संकेत नम्पवर ११३२१ 
घरवहाल कर अन्तगयत व्यापाररक प्रयोिन, आवासीय गरी दईु वा सो भन्दा बढी शीषयक बनाँन 
सवकन्छ । 

४.१.३ रािस्वको मूल शीषयक अन्तगयत अन्य थप नयाप शीषयक बनाँन आवश्यक भएमा बिेटको 
सेटअपमा मेनमुा रहेको सहायक रािस्व । खचय शीषयक  बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । त्यस पतछ 
तल देञ्चखएको िस्तो ञ्चस्क्रनमा रहेका वफल्ड तनम्पनानसुार डाटा अतभलेख गनुय पदयछ । 

(ञ्चचत्र नं. ४,१) 

 

 

४.१.४ मातथ देञ्चखएको ञ्चचत्रमा आतथयक संकेतको वफल्डमा रहेको ड्रपडाँन मेनबुाट सहायक रािस्व 
शीषयक बनाँने मूल शीषयकको छनोट गनुय पदयछ । यसरी शीषयक छनोट गरेपतछ संकेत नम्पवर स्वत 



देञ्चखन्छ भने बनाँन लातगएको नयाप शीषयकको नाम नेपालीमा र अग्रिेीमा तल रहेका वफल्डमा लेख्न ु
पदयछ । यसरी नै खचय शीषयकको पतन सहायक खचय शीषयक बनाँन सवकन्छ ।  

४.१.५रािस्व रकम अतभलेखगनयको लातगबिेटको  बिेट सीमाको मेनूमा गएर पवहलो वटनरािस्व 
अनमुान बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यस पतछ  ञ्चचत्र नं ४.२अनसुारको ञ्चस्क्रन खलु्दछः 

(ञ्चचत्र नं. ४,२) 

 

 

४.१.६मातथको ञ्चचत्र नं. ४.२रािस्व अनमुान गने ञ्चस्क्रन हो । यसको मातथल्लो भागमा रहेको ववतभन्न 
१६ वटा वफल्डहरुमा रकम प्रववविगने वफल्ड बाहेकका सबैमा ँल्लेख भएको रािस्व प्रातप्तका श्रोत 
तथा अन्य वववरण प्रकृततअनसुार ड्रपडाँन तलस्टबाटछनोट गनुय पदयछ।यी वफल्डहरू र यसमा भनुयपने 
वा छनोट गनुय पने वववरण तल ँल्लेख गररएका छन ्।  

४.१.७सबैभन्दा मातथ रहेको आतथयक बषयको वफल्डबाट बिेट अनमुान गने आतथयक बषय छनोट गनुय  
पदयछ । शरुुमा यस वफल्डमा आगातम आतथयक बषय स्वत नै देञ्चखरहेको हनु्छ।रािस्व अनमुान गदाय 
शरुुमा प्रार्मरी सोसय (Primary Source)का वफल्डहरुमा तनम्पनानसुार डाटा अतभलेख गनुय पदयछ ।  

 

तस नं वफल्डको नाम वववरण 

१ प्रकार यस महलको तडफल्टमा आगामी आतथयक वषयको अनमुान देञ्चखन्छ 
भने ड्रपडाँन मेनूमागत वषयको नगद मौज्दात रहेको छ । 
रािस्व अनमुान गदाय आगामी आतथयक वषयको अनमुान छानेर गनुय  
पदयछ । रािस्व अनमुान गररसकेपतछ यस आतथयक वषयमा केही 
नगद मौज्दात रहने भयो र त्यसलाई पतन रािस्वको श्रोतको 
आधार मानेर काययक्रम तयार गने हो भनगेत वषयको नगद 
मौज्दातलाई छनोट गरेर रािस्व अनमुान गनुय पदयछ । 
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२ श्रोत समूह स्थानीय तहको रािस्वका श्रोतहरू(क) संघीय सरकार (ख) प्रदेश 
सरकार (ग)रािस्व बापडफापड (घ) आन्तररक श्रोत (ङ)बैदेञ्चशक 
श्रोत (च) अन्तरस्थानीय तह (छ) िनसहभातगतालाई यस 
वफल्डको ड्रपडाँन मेनमुा राञ्चखएका छन ् । यी मध्ये िनु 
श्रोतको रािस्व रकम अनमुान गनय लागेको हो त्यस श्रोतको 
छनोट गनुय पदयछ । 

३ बिेटको श्रोत र 
तह-   

अनमुान गररएको रािस्वको श्रोत कुन तहबाट प्राप्त हनुे हो सो 
को यकीन गरी बिेटको श्रोत / तह छनोट गनुय पदयछ । 
अनमुान गररएको रािस्वको श्रोतसंघीय सरकार रहेकोमा 
बिेटको श्रोतनेपाल सरकारदेञ्चखन्छ भने आन्तररक श्रोत रहेको 
अवस्थामा आन्तररक नै आ पँदछ । त्यस्तै श्रोतको प्रकार 
वैदेञ्चशक भएको अवस्थामा दातसंृस्था वा तनकायको नामश्रोतको 
तहमा  
रहन्छ । यसको तमलान श्रोतको समूहसपग गररएको छ । 

४ प्रातप्तको श्रोत यसमा बिेटको श्रोतको तलि देञ्चखन्छ । बिेटको श्रोत नेपाल 
सरकार रहेछ भने समातनकरण अनदुान, सशतय अनदुान, ववशेष 
अनदुान, समपरूक अनदुान, अन्य अनदुानमध्ये कुनै एँटा छनोट 
गनुय पदयछ ।यदद बिेटमा वैदेञ्चशक सहायता रकम छ भन े
श्रोतमा बहपुक्षीय, दिपक्षीय के हो तलिबाट एँटा छनोट गनुय 
पदयछ । यो पतन बिेटको श्रोत र तहसपग सम्पवञ्चन्धत रहेको छ 
।  

५ प्रातप्तको ववतध-   रकम प्रातप्तको ववतध ववतभन्न गरी नौ वटा छन ् । यी ववतध मातथ 
प्रातप्तको श्रोतसपग सम्पबञ्चन्धत रहेका छन ् । त्यसै अनसुार 
प्रातप्तको ववतध तनक्यौल हनु्छ । ती मध्ये अनमुान गनय 
लातगएको रािस्व वा श्रोत कुन ववतधबाट प्राप्त हनुे हो सोही 
अनसुार (क) नगद अनदुान,(ख)सोधभनाय हनु े अनदुान (ग) सोझै 
भकु्तानी अनदुान ।,(घ) बस्तगुत अनदुान,(ङ) बस्तगुत सहायता 
(च)सोझै भकु्तानी अनदुान वैदेञ्चशक,(छ) नगद ऋण,(ि) सौझै 
भकु्तानी ऋणर (झ) सोधभनाय ऋण मध्येबाट एक ववतध छनोट 
गनुय पदयछ ।एँटै मात्र प्रातप्तको ववतध भएको अबस्थामा त्यहाप 
स्वत त्यही ववतध देञ्चखन्छ । प्रयोगकतायले केही गनुय पदैन । 

सेकेण्डरी सामान्यतया सेकेण्डरी सोसयमा रहेका वफल्डहरुमा मातथ ँल्लेख गरेका दईु, तीन, चार, 



श्रोत पापचमा िनु डाटा र्न्ट्री गरेको हो तीनै क्रमश स्वत देञ्चखन्छन ् । प्रयोगकतायले 
आवश्यकता अनसुार कुनैलार् पतन पररवतयन गनय सक्दछन ्। प्रार्मरी सोसयमा डाटा 
र्न्ट्री भएको श्रोतमा भएको रकम तभत्र अको पतन श्रोत देखाँन आवश्यक भएमा यी 
वफल्डहरुको  प्रयोग गररन्छ । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट िाने सशतय 
अनदुानमा बाह्य श्रोतको रकम पतन समावेश भएको अबस्थामा  त्यसको  अतभलेख 
सेकेन्डरी श्रोतमा समेत गनुय पदयछ । प्रार्मरी श्रोतमा संघीय सरकार - नेपाल सरकार - 

सशतय अनदुान - नगद अनदुान हनु्छ भने सेकेन्डरी श्रोतमा वैदेञ्चशक श्रोत - एतडवव - 
गैह्रसरकारी अन्तरायवरय संस्थाबाट प्राप्त अनदुान - सोधभनाय हनुे अनदुान मध्ये कुनै एक 
रहन सक्दछन ्।  

६ आ.व.२०७५।७६ 
को यथाथय 

यस वफल्डमा बिेट अनमुान गनय लागेको आतथयक वषय भन्दा दईु 
बषय अञ्चघ सम्पबञ्चन्धत शीषयकमा भएको यथाथय आम्पदानी ँल्लेख 
गने । आ व २०७७।७८ को बिेट अनमुानको कायय 
गररदैछ भने २०७५।७६ को यथाथय आम्पदानी प्रवववि गने । 

७ आ.व.२०७६।७७ 
को संशोतधत अनमुान 

यस वफल्डमा चालू आतथयक वषयको  सम्पबञ्चन्धत शीषयकमा हनु 
सक्ने तथा भएको संशोतधत रािस्व अनमुानर्न्ट्री गने ।   

८ आ.व.२०७७।७८ 
को अनमुान 

बिेट प्रस्ताववत गररएको आतथयक बषयको अनमुातनत रकम ँल्लेख 
गने । 

९ वतयनमान दरबाट यस वफल्डमा आगामी आतथयक बषयको लातग अनमुान गररएको 
रकम स्वत आ पँदछ । यसमा केही गनुय पदैन । 

१० दर पररवतयनबाट  स्थानीय तहले लगाँने कर तथा अन्य दस्तरु शीषयकमा अनमुान 
गररएको रािस्व रकम गत बषय अनमुान गररएको करको दरमा 
भएको पररवतयनको कारणले बवृद्ध हनुे भएमायस्तो रकम यस 
वफल्डमा ँल्लेख गनुय पदयछ । यसमा रकम ँल्लेख गरेमा 
अञ्चघल्लो वफल्डमा भएको रकम स्वत कम हनु्छ  । 

११ प्रशासतनक सधुारबाट अनमुातनत गररएको रािस्व रकमको बवृद्ध प्रशासतनक सधुारबाट 
हनुे भएमा त्यस्तो रकम यसमा ँल्लेख गनुय पछय । यसो गरेमा 
दर पररवतयनबाट प्राप्त भएको रकम स्वत घटन िान्छन ्। 

१२ वववरण रािस्व अनमुान गररएको शीषयकको सम्पबन्धमा केही कुरा लेख्न 
आवश्यक देञ्चखएमा यस वफल्डमा लेख्न ुपदयछ ।  
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४.१.८यसरी सबै वववरण अतभलेख गरेपतछ छेँमा रहेको  सेभ वटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । सेभ गदाय 
ँक्त डाटाहरु तल रहन्छन ्र मातथका वफल्डहरु खाली 
हनु्छन ्। फेरी अको शीषयकको रािस्व अनमुान गनुयपने 
भएमा वववरण भरी सेभ गदै िान ु
पदयछ । सेभ भएपतछयस प्रकारको मेसेि 
देञ्चखन्छ ।यसमा रहेको Okवटन तथचेर अगातड बढन ु
पदयछ । 

४.२ राजस्व अनुमान संसोधन 

४.२.१ रािस्व अनमुान गररएको डाटा अतभलेख गररसकेपतछ त्यसमा कुनै गल्ती हनु गएको वा कुनै 
कारणले संसोधन वा हटाँन ुपने अवस्था हनु सक्दछ । यसरी डाटा संसोधन गनय वा हटाँनको 
लातग रािस्व अनमुान गने ञ्चस्क्रन खोल्न ुपदयछ । आतथयक बषय छनोट गररसकेपतछ सो बषयको लातग 
छनोट गररएका रािस्व अनमुानका वववरणहरु यस प्रकार तल देञ्चखएको हनु्छ- 

(ञ्चचत्र नं. ४,२) 

 

४.२.२ शरुुमा रािस्व अनमुान गने सबै वफल्डहरु खाली रहेका हनु्छन ्। यस वफल्डमा नयाप डाटा 
र्न्ट्री गनय सवकन्छ । तर प्रवववि गररएका डाटाहरु संसोधन गनय पने भएमा संसोधन गने वफल्डको 
लार्न पत्ता लगार् डवल ञ्चक्लक गरेमा ती डाटाहरु मातथ खाली भएका स्थानमा वस्दछन ्। त्यसमा 
आवश्यकता अनसुार संशोधन गरी थप गरी तल गए पतछ सेभ वटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । 
संशोतधत डाटा सेभ भएर रहन्छ ।  

४.२.३ र्न्ट्री गररएको कुनै डाटा पूरा नै मेटन ु पने भएमा ँक्त 
लार्नलार् छनोट गरी त्यसको अञ्चन्तम वफल्डमा देञ्चखएको Delete 
बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यसरी ञ्चक्लक गरेपतछ यस प्रकारको 
मेसेि ददन्छ िसमा ओके वटनमा ञ्चक्लक गरेपतछ डाटा मेवटन्छ । यस 
पतछ डाटा सेभ गनुय पदयछ । 



४.२.४ तसिमबाट बिेट स्वीकृत गररसकेपतछ भन े अतभलेख गररएको रािस्वको डाटालाई हटाँन  
सवकदैन । कुनै रािस्वको शीषयक नभएमा रािस्व रकम शनु्य अनमुान गरी थप गनय । यसो गरेमा 
नयाप थवपएको रािस्व शीषयकमा आम्पदानी अतभलेख गनय सवकन्छ ।     
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५. व्यय अनुमान प्रविक्टट 
 

५.१व्यय अनुमानको प्रक्रिया 

५.१.१ बिेटको श्रोत वा रािस्वको अनमुान गररसकेपतछ त्यसकै आधारमा वक्रयाकलापगत रूपमाव्यय 
अनमुान गनुय पदयछ । ब्यय अनमुान अतभलेख गनयको लातग  बिेट तिुयमा  मा ञ्चक्लक गरेमा यस 
प्रकारको ञ्चचत्र देञ्चखन्छ ।  

 

यसमा तीनवटा समूह हरु रहेका  छन ्। पवहलो संशोतधत अनमुान दोश्रो व्यय अनमुान तथा तेश्रो 
सशतय अनदुान ।  

५.१.२ व्यय अनमुान गनयको लातग दरु् वटा मेनू ग१)बावषयक खचय अनमुानग२) सशतय अनदुानरहेका छन ्
। स्थानीय तहलाई प्राप्त हनुे अनदुान ववत्तीय समानीकरण, समपूरकअनदुान, रािस्व बापडफापड 
एबंआन्तररक श्रोततफय को व्यय अनमुान एकै पटकमागनय सवकन्छ भने सशतय,ववशेष तथा अन्य 
अनदुानको ब्यय अनमुान भन ेदईु चरणमा गनुय पदयछ । 

५.१.२ स्थानीय तहलाई सशतय एबं ववशेष अनदुान तथा अन्य अनदुान बापतको रकम काययक्रम अनसुार 
बेग्लावेग्लै वा संयकु्त रुपमा प्राप्त हनु्छ । यसरी प्राप्त भएको सशतय अनदुान तफय को व्यय अनमुान 
दईु चरणमा गनुय पदयछ । सशतय अनदुानको व्यय अनमुान गदाय पवहले सशतय अनदुानको काययक्रमहरु 
प्रवववि गने र ती काययक्रमलाई कुन,कुन खचय शीषयक अन्तगयत व्यय अनमुान गने हो त्यसको प्रवववि 
ववस्ततृ रुपमा गनुय पदयछ । 

५.१.३ ब्ययअनमुान प्रवववि गदाय स्थानीय तहलार् प्राप्त सशतय, ववशेष र अन्य अनदुानको रकमको एक 
तररकाबाट र अन्य सबै श्रोतबाटप्राप्तरकमकोअकोतररकाबाटगनुय पदयछ । दवैुमा खचय प्रवववि गने 
तररकाएँटै भएपतन ठा पँभनफेरकफरक रहेका 
छन।्स्थानीयतहलाईसंघीयसरकारतथाप्रदेशसरकारबाटप्राप्तहनुेसशतय, ववशेष तथा 
अन्यअनदुानरकमकोब्ययअनमुानगनेतररकाअन्यत्रँल्लेखगररएकोछ। 

५.२ व्यय/खचड अनुमान गने तररका (सशतड,ववशरे् र अन्य अनुदान बाहेक) 

५.२.१ सशतय, ववशेष र अन्य अनदुान बाहेकका ब्यय अनमुान गनयको लातगबिेट बटन 
अन्तगयतकोबिेट तिुयमा मेनूमा रहेकोबावषयक खचय अनमुानमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ ।स्थानीय तहलाई 
प्राप्त हनुे समातनकरण अनदुान, रािस्व बापडफापड,आन्तररक वा अन्य श्रोतबाट प्राप्त हनुे रकमबाट 



बिेट ँपशीषयकगत व्यय/खचय अनमुान तयार गनयको लातग आवश्यक वववरण तल ँल्लेख गरेअनसुार 
प्रवववि गनुय पदयछ  । 

५.२.२ ब्यय अनमुान अतभलेख गनय ञ्चचत्र नं. ५.१ मा देञ्चखए अनसुारको ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छ । यसमा 
प्रयोगकतायले सशतय तथा ववशेष अनदुान बाहेकका सबै श्रोततफय को ब्यय अथायत ् खचयको अनमुान 
प्रववविबिेट ँपशीषयक अनसुार गनुय पदयछ । वावषयक खचय अनमुान गदाय सबैभन्दा पवहले आतथयक 
वषयतनकायगत/खचय केन्द्र तथा सो सपग सम्पबञ्चन्धत बिेट ँपञ्चशषयक छनोट गरेर अगातड बढन ुपदयछ । 

(ञ्चचत्र नं. ५.१) 

 
 

 

५.२.३ वावषयक खचय अनमुानमा राञ्चखएका वफल्डमा तनम्पन बमोञ्चिम डाटा प्रवववि गनुय पदयछ ।  

वफल्डको नाम गनुय पने वक्रयाकलाप 

क्षते्र काययक्रमसपग सम्पबञ्चन्धतके्षत्र ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गनुय पदयछ ।  

ँपक्षते्र  काययक्रमसपग तमल्दो र के्षत्र अन्तगयत रहेको ँपके्षत्र ड्रपडाँन मेनमुा गर् 
छनोट गनय पदयछ । 

मखु्य काययक्रम छनोट भएको क्षेत्र, ँपके्षत्रसपग सम्पबञ्चन्धत मखु्य काययक्रमहरुसपग तमल्दो 
काययक्रमड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गनुय पदयछ ।  

मखु्यवक्रयाकलाप  प्रयोगकतायले स्थानीय तहले 
कायायन्वयन गनय लागेको काययक्रम 
वा आयोिनासपग सम्पबञ्चन्धत 
वक्रयाकलापको लातग मखु्य 
वक्रयाकलाप बनाँन ु पदयछ 
।मखु्यवक्रयाकलाप अगातड 
बनाएको अबस्थामा यहाप ड्रपडाँन 
मेनूमा देञ्चखन्छभन े
नबनाएकोअबस्थामा  यहाप 
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नैबनाँन सवकन्छ । मखु्यवक्रयाकलापको ड्रपडाँन मेनूमा ञ्चक्लक गदाय 
त्यसको सूञ्चच देखाँनकुो साथै Add New भने्न बटन पतन  

देञ्चखन्छ। यसमा मखु्यवक्रयाकलापको नाम नेपालीमा र अंग्रिेीमा छोटकरीमा 
बझु्न ेगरीडाटा र्न्ट्री गरेर सेभ गनुय पदयछ । 

यो पापचौ तहमा ँल्लेख गररन ेकाययक्रम।आयोिनाको संञ्चक्षप्त रुप हो । यो 
एक पटक बनाएपतछ सोही क्षते्र, ँपके्षत्र तथा मखु्य काययक्रमको लातग अको 
पटक बनाँन ुपदैन । त्यही देञ्चखन ेड्रप डाँन मेनबुाट छनोट गनय सवकन्छ 
। 

काययक्रम/ आयोिना 
/ वक्रयाकलापको 
नाम 

कायायन्वयन गररन े वास्तववककाययक्रम वा आयोिनाको नाम लेख्न ु पदयछ । 
िस्तै सनु्तला खेती प्रवद्धयन काययक्रम, मवहला सीपमूलक तातलम काययक्रम 
।सतु्र प्रणाली वक्रयाकलापगत बिेट तथा लेखाङ्कन प्रणाली भएको हनुाले सबै 
खचयलाई काययक्रम वा आयोिना वा वक्रयाकलापमा ँल्लेख गनुय पदयछ 
।स्थानीय तहको कायायलय सिालन तथा प्रशासतनक खचय भने्न क्षेत्र छनोट 
गरेको अबस्थामा मखु्य वक्रयाकलापमा िनु खचय शीषयक छनोट गररन्छन ्
त्यसको वववरण यहाप स्वत देञ्चखन्छन ् । प्रयोगकतायले आवश्यक ठानमेा 
यसमा संशोधन गनय भन ेसक्दछन ्। 

काययक्रम/ आयोिना 
/ वक्रयाकलापको 
नाम(अंग्रिेीमा) 

काययक्रम वा आयोिनाको नाम अंग्रिेीमा लेख्न ुपदयछ । 

खचय ँपशीषयक काययक्रमसपग सम्पबञ्चन्धत खचय शीषयक ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गने ।खचय 
शीषयक छनोट खचयको प्रकृततअनसुार चाल ुतथा पूपञ्चिगत ववचार पयुायएर गनुय 
पदयछ ।यसैको आधारमा स्थानीय तहले कतत बिेट चालू मा र कतत 
पूपञ्चिगतमा छुट्याएको भने्न थाहा हनु्छ ।बिेट तिुयमा गदाय के्षत्रमा कायायलय 
सिालन तथा प्रशासतनक के्षत्र छनोट गरेको अबस्थामा मखु्य वक्रयाकलापमा 
िनु खचय शीषयक प्रयोगकतायले छनोट गदयछन,्सोही खचय स्वत:त्यहाप देञ्चखन्छन ्
। तर अन्य के्षत्र वा ँपके्षत्रको छनोट गरेमा भने तमल्दो बिेट खचय शीषयक 
छनोट गनुय पदयछ ।  

खररद  काययको प्रकृततअनसुार कुन प्रकारको खररद हो त्यो 
छनोट गने । यहाप ववतभन्न चार प्रकारको खररद 
सामान/वस्त,ु तनमायण, परामशय सेवाहरु तथा अन्य परामशय 
सेवाहरु भनी राञ्चखएको छ । काययक्रमको काययप्रकृतत 
हेरी ँपयकु्त खररदको वकतसम छनोट गने ।कुनै पतन 
नतमल्ने भएमा N/Aछनोट गने । 



लञ्चक्षत समूह  काययक्रम वा योिनासपगसम्पबञ्चन्धत लञ्चक्षत समूह 
छनोट गनुय पदयछ ।लञ्चक्षत समूहमा मवहला, 
बालबातलका, आददवासी।िनिातत, मधेसी, दतलत, 
सीमान्तकृत, अपाङ्ग, िेष्ठ नागररक गरी आठ वटा 
लञ्चक्षत समूह राञ्चखएको छ । कुनै काययक्रम 
लञ्चक्षत समूहसपग प्रत्यक्ष सम्पबञ्चन्धत नभएको 
अबस्थामा भन े सबैभन्दामातथ रहेको अन्यमा 
छनोट गनुय  
पदयछ ।कुनै एकमा छनोट नगररकन काययक्रम 
सेभ भने हुपदैन ।   

एकाई   काययक्रम मापन गने एकाईड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गनुय पदयछ । यसमा 
ववतभन्न वकतसमका मापन एकार् ७४ वटाको नाम ँल्लेख गररएको  
छ । यसमध्ये काययक्रमको प्रकृततअनसुार मापन गने एकाई को छनोट गनुय 
पदयछ । मापन एकाई ठीक ँल्लेख भएको अबस्थामा पतछलाई प्रगतत 
प्रततवेदन वनाँनको लातग सञ्चिलो पदयछ ।सकेसम्पम कुनै एक मापन एकाई 
ँल्लेख नगरी N/A (Not applicable) छनोट गनुय हुपदैन । 

प्रतत एकार् दर काययक्रमको प्रतत र्कार् दर रकममा ँल्लेख गनुय पदयछ । यही एकाई 
दरले िम्पमा एकाई पररमाणलाई गणुन गरेर अनमुातनत व्यय अनमुान तयार  
हनु्छ । 

लक्ष (पररमाण) यसमा ववतभन्न चारवटा वफल्डहरु रहेका छन ्। (१)िम्पमा एकार् (२) प्रथम 
चौमातसक (३)दोश्रो चौमातसक (४)तेस्रो चौमातसक । काययक्रमको लक्ष 
अथायत ्पररमाण के कतत हो ?योिना वा काययक्रममा ँल्लेख भए अनसुारको 
एकार् िम्पमा एकार् मा प्रवववि गनुय पदयछ । बावषयक लक्ष राखेर प्रथम तथा 
दोश्रो चौमातसकमा ववभािन गरेपतछ तेस्रो चौमातसकमा राख्न ु पने डाटा 
प्रणालीले स्वत नै राख्दछ । प्रथम तथा दितीय चौमातसकमा कुनै पतन अंक 
ँल्लेख नभएमा स्वत त्यो तेश्रो चौमातसकमा गएर रहन्छ ।लक्षमा भएको 
एकार्को अङ्कलाई प्रतत एकार् दरले गणुन गरेर कूल बिेट र त्यसको 
चौमातसक ववभािन तयार हनु्छ । 

थप दरु् बषयको 
प्रके्षपण 

काययक्रम आगामी दईु वषयहरुमा संचालन हनु े रहेछन ् भने बिेट अनमुान 
गररएको आतथयक बषय पतछका क्रमश पवहलो आतथयक बषय तथा दोश्रो आतथयक 
बषयमा लाग्ने अनमुातनत रकम यहाप रहेका दरु्टा वफल्डमा क्रमश एकमिु 
रुपमा प्रवववि गनुय पदयछ ।स्थानीय तहलाई काननुत अतनबायय बनार्एको 
मध्यमकालीन खचय संरचनाको लातग यसमा राञ्चखएका डाटा ँपलञ्चब्धमूलक 
हनु्छन ्।   

कायायन्वयन हनु े
स्थान  

यसमा तीन वटा वफल्ड रहेको छ । काययक्रम सिालन हनुे वडा नम्पबर, 
गा पँ / वस्ती र टोल/मागय रहेको छ सोही वववरण क्रमश ँल्लेख गनुय पदयछ 
।   
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श्रोत समूह यसमा रािस्व अनमुान िनु िनु श्रोतमा गररएको हनु्छ तीनै श्रोतहरू  
देञ्चखन्छन ् । ँक्त काययक्रमको लातग बिेटको श्रोत कुन हो ?ड्रपडाँन 
मेनूबाट छनोट गनुय पदयछ । यसमा सशतय, ववशेष तथा अन्य अनदुान भने 
देञ्चखदैन ।  

बिेटको श्रोत/तह यसमा श्रोत समूह अन्तगयतका बिेटको श्रोत र तह देञ्चखन्छ । एकभन्दा 
बढी भएर कुनैको पररवतयन गनुय परेमा ड्रप डाँन मेनूमा गर् छनोट गनुय 
पदयछ ।  

प्रातप्तको श्रोत यो पतन बिेटको श्रोत र तह अनसुार नै तमलेर आएको हनु्छ । कुनै 
पररवतयन गनुय पने भएमा ड्रप डाँन मेनूबाट छनोट गनुय पदयछ ।  

भकु्तानी ववतध श्रोत समूह, बिेटको श्रोत र तह तथा प्रातप्तको श्रोत अनसुार भकु्तानी ववतधमा 
तमलेर नै देञ्चखन्छ । यसमा फरक भएमा त्यही भएको ड्रप डाँन मेनबुाट 
छनोट गनुय पदयछ ।  

कूल बिेट िम्पमा / 
प्रथम चौमातसक.  / 
दोश्रो चौमातसक / 
ततृीय चौमातसक 

मातथ ँल्लेख गरेको प्रतत र्कार् दर कूल एकार् र त्यसको चौमातसक 
ववभािन गरे अनसुारको रकम बिेटको रुपमा यसमा देञ्चखन्छ । यसमा 
प्रयोगकतायले कुनै पररवतयन गनय पदैन । यसमा ँल्लेख भएको रकममा 
चौमातसक रुपमा पररवतयन गनय आवश्यक परेमा यसमा Edit गनय सवकन्छ । 
ँदाहरण  -  वडा नम्पवर १ को लातग  कायायलयको भवन तनमायण गनयको 
लातग एकार् १ रहेको र त्यसको प्रतत यतुनट लागत अनसुार एक 
चौमातसकमा मात्र बिेट देखा पँदछ । तर बिेट रकम भने तीनै 
चौमातसकमा आवश्यकता अनसुार खचय भैरहेका हनु्छन ् । यसमा 
प्रयोगकतायले तीनवटै चौमातसकमा कूल बिेटमा नबढने गरी बिेटको 
डाटालार् Edit  गरी प्रवववि गनुय पदयछ । 

 

५.२.४ कुनै आयोिना वा काययक्रम एक भन्दा 
बढी रािस्वका श्रोतबाट बिेट ववतनयोिन 
भएको अबस्थामा श्रोतगत बिेटको छेँमा 
रहेको चेक बक्समाञ्चक्लक गनुय पदयछ र तल 
देञ्चखएका वफल्डमा मातथ ँल्लेख गररए 
अनसुार श्रोतगत ब्यय अनमुान गरी थप 
वटनमा ञ्चक्लक गरी पतछ सेभ गनुय पदयछ । 

 



५.२.५ यसरी सबै वववरण प्रवववि गररसकेपतछ अको वववरण भनुय पने भएमा Saveबटनमा ञ्चक्लक गरी 
डाटालार् सेभ गनुय पदयछ । यसपतछ प्रवववि गररएका डाटाहरू तल देञ्चखन्छन ् र मातथका सबै 
वफल्डहरू खाली रहन्छन ् । त्यसपतछ क्रमैसपग ँक्त बिेट ँपशीषयकको अको काययक्रमसपग 
सम्पबञ्चन्धत वववरण प्रवववि गदै सेभ गदै िान ुपदयछ ।  

५.२.६ व्यय अनमुान गररएको डाटामा कुनै प्रकारको गल्ती भर् संशोधन गनय पने भएमा वा त्यसलार् 
हटाँन पने अवस्था भएमा सम्पबञ्चन्धत आतथयक वषय र बिेट ँपशीषयक छनोट गरेपतछ पवहला प्रवववि 
गररएका डाटाहरु यस प्रकार देञ्चखन्छन ्।  

(ञ्चचत्र नं. 

५,२)

 

मातथ देञ्चखएका डाटाहरुमध्ये कुनै काययक्रम हटाँन ुपने भएमा सबैभन्दा छेँमा रहेको Delete भने्न 
वटनमा डवल ञ्चक्लक गनुय पदयछ । त्यसपतछ Delete सापञ्चच्चकै गने वा नगने भने्न मेसेि आ पँदछ 
िसमा ओके भनमेा ँक्त काययक्रमसपग सम्पबञ्चन्धत डाटाहरु मेवटन्छन ् । यस काययलार् सेभ गरेर 
सतुनञ्चित गनुय पदयछ ।  

५.२.७ ञ्चचत्र नं ५.२  मा देञ्चखएका कुनै काययक्रमको वववरणमा थप घट वा अन्य कुनै संशोधन गनय 
परेमा ँक्त काययक्रमको ववचमा रहेर डवल ञ्चक्लक गरेमा सो डाटा मातथ वववरण प्रवववि गने स्थानमा  

देञ्चखन्छ । त्यसमा आवश्यक संशोधन गरी सेभ गनुय पदयछ । यस प्रकारको संशोधन बिेट स्वीकृतत 
हनु ु भन्दा अगातडमात्र गनय सवकन्छ । व्यय अनमुानमा अतभलेख गररएका डाटाहरुको खोिी 
ँपक्षेत्रगत काययक्रमगत र खचय शीषयकगत गनय सवकन्छ ।  

५.३ सशतड,ववशरे् वा अन्य अनुदानको ब्यय अनुमान 

५.३.१ स्थानीय तहलाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सशतय वा ववशेष अनदुान 
प्राप्त हनु सक्दछ । यसरी प्राप्त भएको अनदुान रकमलाई तोवकएको काययक्रममा नै खचय गरी 
लेखाङ्कन कायय गनुय पदयछ । स्थानीय तहलाई प्राप्त हनु ेसशतय वा ववशेष अनदुानको रकम िनु िनु 
तनकायबाट प्राप्त हनु्छ सोही अनसुारसम्पबञ्चन्धत तनकायमा प्रततवेदन गनुय पने हनु्छ ।  



स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सतु्र) प्रयोगकताा  पञु्स्तका/447 

५.३.२सशतय अनदुानबापत प्राप्त हनुे रकम काययक्रमको प्रकृतत अनसुार एकीकृत आतथयक संकेत तथा 
वगीकरण र ब्याख्या २०७४ मा ब्यवस्था भएबमोञ्चिमको  खचय शीषयकमा छुट्यार् ब्यय अनमुान गनुय 
पदयछ । ँदाहरण-२६३३२ सशतय अनदुान शीषयकबाट एकमिु रुपमा प्राप्त तोवकएको काययक्रम 
आधारभतू तथा माध्यतमक तहका स्वीकृत दरबन्दीको ञ्चशक्षकको तलव भत्ता अनदुान रकमको ब्यय 
अनमुान खचय शीषयक २११११ पाररश्रतमक कमयचारी तथा२११३१ स्थानीय भत्तामा गनुय पदयछ ।   

५.३.३आ.ब. २०७७/७८ मा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अनदुानमध्ये सशतय 
अनदुान २६३३२ववतभन्न ववषयगत मन्त्रालयको स्थानीय तहलार् िाने चालू खचय र काययक्रमसपग 
सम्पबञ्चन्धत बिेट रहेको छ । यसरी ँपलब्ध गराएको सशतय अनदुानको रकमको बापडफापड वववरण 
अनसुार सबै स्थानीय तहको लातग संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रमनामको बिेट 
ँपशीषयकमायस प्रणालीमा र्न्ट्री गररएको छ । यसमा प्रयोगकतायले थप प्रवववि गनुय पदैन । 

५.३.४ संघीय सरकारबाट गएको सशतय अनदुान लगायत ववशषे अनदुान बापत प्राप्त रकमको ब्यय 
अनमुान सतु्रमा गनयको लातग बिेट  बटन को बिेट तिुयमामा मेनू तभत्र रहेको सशतय अनदुान 
बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । त्यस पतछ तलको ञ्चचत्रमा ँल्लेख भएअनसुारका वफल्डमा तनम्पनानसुार 
डाटा प्रवववि गनुय पदयछ ।  

(ञ्चचत्र नं. ५,३) 

 

वफल्डको नाम गनुय पने वक्रयाकलाप 

आतथयक वषय आगामी आतथयक वषय स्वत देञ्चखरहेको हनु्छ ।  

श्रोत समूह  अनदुान रकम कुन 
तहले प्रदान गरेको हो 
त्यसको श्रोत समूह 
ड्रपडाँन मेनूबाट 
छनोट गने ।  

बिेटको श्रोत / तह बिेट प्राप्त हनुे श्रोत र तह छनोट गने । यो श्रोत समूहसपग 



सम्पबञ्चन्धत रहेको हनु्छ । 

प्रातप्तको श्रोत कुन प्रकारको अनदुान हो ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गने । 

तनकासा ववतध अनदुान रकम िनु तररकाबाट प्राप्त हनुे गरी रािस्व 
अनमुानमा प्रके्षवपत गररएको छ सोही वववरण त्यहाप देञ्चखन्छ, 
तीनै मध्येबाट कुनै एक छनोट गनुय पदयछ । 

बिेट ँपशीषयक संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारको कुन बिेट 
ँपशीषयकबाट ँक्त तनकासा प्राप्त भएको हो ँक्त बिेट 
ँपशीषयक ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गने ।  

सब प्रोिेक्ट सब प्रोिेक्ट रहेको अबस्थामा र देञ्चखएमा ड्रपडाँन मेनूबाट 
छनोट गने ।अन्यथा केही नगने ।  

कम्पपोनने्ट काययक्रमको कुनै कम्पपोनने्ट भएको अबस्थामा ड्रपडाँन 
मेनूबाट छनोट गने । अन्यथा केही नगने । 

वक्रयाकलाप संकेत वक्रयाकलापलार् कुनै संकेत नम्पबर ददन ु पने भएमा 
प्रयोगकतायले र्न्ट्री गनुय पने । 

नाम नपेालीमा  काययक्रमको नाम नेपालीमा ँल्लेख गने । ँदाहरण 
प्रदेशस्तरीय ञ्चशक्षकको तलब  तथा भत्ता ।  

नाम अंग्रिेीमा  काययक्रमको नाम अंग्रिेीमा ँल्लेख गने ।  

श्रोत समूह सशतय अनदुान प्राप्त रकम कुन श्रोतको हो ? त्यो छनोट  
गने  ।सशतय अनदुानमा नेपाल सरकार लगायत ववतभन्न दात ृ
तनकायको बिेट पतन समावेश हनुे भएकोले सोही अनसुार 
छनोट गनुय पने । यहाप रािस्व अनमुानमा र्न्ट्री गरेको 
आधारमा श्रोत समूह देञ्चखएको हनु्छ ।  

बिेटको श्रोत र तह बिेट प्राप्त हनुे श्रोत र तह छनोट गने । यो श्रोत 
प्रकारसपग सम्पबञ्चन्धत रहेको हनु्छ । 

प्रातप्तको श्रोत प्रातप्तको श्रोत छनोट गने । यो बिेट प्राप्त हनुे श्रोत र 
तहसपग सम्पबञ्चन्धत रहेको हनु्छ । 

तनकासा ववतध यो प्रातप्तको श्रोतसपग सम्पबञ्चन्धत रहेको हनु्छ र स्वत  
देञ्चखन्छ । एक भन्दा बढी भएको अबस्थामा भने ड्रपडाँन 
मेनूबाट छनोट गनुय पदयछ ।  

कूल बिेट काययक्रमको कूल बिेट रकम प्रवववि गने ।  
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प्रथम चौमातसक कूल बिेटमध्ये प्रथम चौमातसकमा व्यय हनुे रकम प्रवववि 
गने  

दितीय चौमातसक कूल बिेटमध्येदितीय चौमातसकमा व्यय हनुे रकम प्रववविगने  

ततृीय चौमातसक कूलबिेटमध्ये ततृीय चौमातसकमा व्यय हनुे रकम प्रवववि 
गने  

तनकाय स्थानीय तहको तनकाय छनोट गने । 

बिेट ँपशीषयक स्थानीय तहको हस्तान्तररत काययक्रमसपग सम्पवञ्चन्धत बिेट 
ँपशीषयक छनोट गने । संघीय सरकारबाट गएको लार् 
संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम र प्रदेश सरकारबाट 
गएको अनदुानलाई प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम 
भने्न बिेट ँपशीषयक छनोट गरी ब्यय अनमुान गने ।  

क्षते्र  काययक्रमसपग सम्पबञ्चन्धत के्षत्र छनोट गने । 

ँपके्षत्र क्षेत्र अन्तगयतको सम्पवञ्चन्धत ँपक्षेत्र छनोट गने ।  
   

५.३.५यसरी सबै वववरण छनोट गरी रकम ँल्लेख गरेपतछ  Save भने्न बटनमा ञ्चक्लक गनुय  
पदयछ । डाटा तल गएर बस्दछ । फेरी अको ब्यय अनमुान गनुय पने भएमा मातथ ँल्लेख भए 
अनसुार नै बिेट वववरण प्रवववि गनुय पदयछ । त्यसरी अतभलेख गररएको वववरण तल देञ्चखन्छ । 
यसरी प्रवववि गरेको वववरण ठीक रहेको यकीन गरी वववरणभन्दा मनुी रहेको save  बटनमा ञ्चक्लक  
गनुय पदयछ । 

(ञ्चचत्र नं. ५,४) 

 

 



 

५.४अनुदान बााँर्फााँर् 

५.४.१सशतयवा ववशषे अनदुानको काययक्रम प्रवववि गरेपतछ ँक्त रकम कुन कुन खचय शीषयकबाट खचय 
गने हो ?  यसको प्रतत र्कार् लागत तथा लक्ष कतत हो ? कुन चौमातसकमा कतत खचय गने ?  
त्यसको लातग सशतय अनदुानको प्रत्येक काययक्रमसपग सम्पबञ्चन्धत खचयको ववस्ततृअनमुान गनुय पदयछ । 
यसरी बापडफापड गरेपतछ मात्र बिेट स्वीकृततगनय सवकन्छ ।  

५.४.२सशतय वा ववशषे अनदुानको रुपमा प्राप्त हनुे काययक्रम एकमिु वा टुवक्रएर िनुसकैु रुपमा प्राप्त 
भएता पतन त्यसको खचय शीषयक यकीन गरी प्राप्त काययक्रम एक वा सो भन्दा बढी काययक्रममा 
ववभािन गनुय पदयछ । यसको लातग बिेट तिुयमा मेन ु अन्तगयतको अनदुान बापडफापड मा ञ्चक्लक 
गरेपतछ तनम्पनानसुारको ञ्चचत्र देखा पदयछ - 

(ञ्चचत्र नं. ५,५) 

 

 

५.४.३शरुुमा सशतय अनदुान बापडफापटका सबै वफल्डहरु खाली रहन्छन ्। यसमा आतथयक वषय तनकाय 
र श्रोत समूह छानेपतछ क्रमश डाटाहरु देञ्चखन थाल्दछन ्। यी वफल्डहरुमा डाटा प्रवववि गने तररका 
तल ँल्लेख गररएको छ ।  

वफल्डको नाम गनुय पने वक्रयाकलाप 

आतथयक बषय सशतय अनदुान बापडफापट गनय लागेको आतथयक बषय छनोट गने । 
तनकाय ड्रपडाँन मेनूबाट तनकाय छनोट गने । यसमा सम्पबञ्चन्धत स्थानीय 

तहको नाम  नै देञ्चखरहेको हनुाले सोही छनोट गने । यदद स्थानीय 
तहमा एकभन्दा बढी खचय केन्द्रहरु रहेको अबस्थामा ती केन्द्रहरु 
यहाप देञ्चखन्छन ्। सो मध्ये कुनै एकमा छनोट गने ।  

श्रोत समूह सशतय अनदुान पठाँने श्रोत समूह ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गने । 
प्रातप्तको श्रोत यो श्रोत समूहसपग सम्पबञ्चन्धत रहेको छ ।श्रोत समूहअनसुारको स्वत 

देञ्चखन्छ । 
श्रोत प्रातप्तको ववतध यो प्रातप्तको श्रोतसपग सम्पबञ्चन्धत रहेकोले सोही अनसुार स्वत देञ्चखन्छ । 

एक भन्दा बढी ववतध भएमा ड्रप डाँन मेनूबाट छनोट गनुयपदयछ ।  
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अनदुान प्राप्त 
वक्रयाकलाप 

यस वफल्डमा सशतय अनदुान मेनूबाट अतभलेख गररएको काययक्रमहरु 
देञ्चखन्छन ् । ती मध्ये क्रमैसपग त्यसको खचय शीषयक लगायतका 
बिेट वे्रकडाँन गनयको लातग काययक्रम छनोट गनुय पदयछ ।  

 
बिेट ँपशीषयक सशतय अनदुानमा छनोट गररएको बिेट ँपशीषयक स्वत:  देञ्चखन्छ । 

सोही छनोट  गने । 
क्षते्र सशतय अनदुान मेनूमा छनोट गररएको काययक्रमसपग सम्पबञ्चन्धत के्षत्र 

स्वत देञ्चखन्छ ।  

ँपके्षत्र  छनोट गररएको के्षत्रसपग सम्पबञ्चन्धत ँपके्षत्र छनोट गनुय पदयछ ।  

मखु्य काययक्रम छनोट भएको क्षेत्र, ँपके्षत्रसपग सम्पबञ्चन्धत मखु्य काययक्रम छनोट गनुय 
पदयछ । 

मखु्य वक्रयाकलाप  मखु्य काययक्रमसपग र स्थानीय तहले कायायन्वयन गनय लागेको काययक्रम 
वा आयोिनासपग सम्पबञ्चन्धत वक्रयाकलापको छनोट गनुय पदयछ । 
मखु्य वक्रयाकलापको ड्रप डाँन मेनूमा ञ्चक्लक गदाय त्यसको सूञ्चच 
देखाँनकुो साथै Add New  भने्न बटन पतन आ पँदछ । नयाप थ्न 
परेमा सोहीAdd New भने्न बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यसरी नयाप 
थप गनयका लातग सेटअप मेनतुभत्र रहेको मखु्य वक्रयाकलापको 
वववरण खलु्दछ । यसमा चावहएको वक्रयाकलाप प्रवववि गरी कुन 
खचय ँपशीषयकसपग सम्पबञ्चन्धत हनु्छ, सो खचय ँपशीषयकसमेत छनोट 
गरी सेभ गनुयपदयछ । 

 

 

यसरी देञ्चखन े ञ्चस्क्रनमा मखु्य वक्रयाकलापको नाम संञ्चक्षप्तमा लेख्न ु 
पदयछ । यो पापचौ तहमा ँल्लेख गररने काययक्रमको संञ्चक्षप्त रुप  
हो । यो एक पटक बनाएपतछ अको पटक बनाँन ुपदैन । त्यही 



बाट छनोट गदाय हनु्छ ।  

काययक्रमआयोिना 
वक्रयाकलापको नाम 

यसमा अनदुान प्राप्त वक्रयाकलाप अतभलेख गररएका काययक्रम स्वत 
देञ्चखन्छन ्। प्रयोगकतायले यही वा सम्पपादन गरेर अको र्न्ट्री गनय 
सक्दछन ्।  

काययक्रम वा 
आयोिनाको नाम 
(अंग्रिेीमा) 

अङ्ग्ग्रिेीमा काययक्रम वा आयोिनाको नाम लेख्न े। गप्रणालीमा भएका 
अन्य सबै वववरणहरू अंग्रिेीमा अनदुदत भर्यसकेका हनेु र यो 
वफल्डको वववरण मातै्र अंग्रिेीमा बनाएमा चावहएको बखत बिेट 
तथा काययक्रम अंग्रिेी भाषामा पतन प्राप्त गनय सवकन्छ) 

खचय शीषयक काययक्रम कुन खचय शीषयकसपग सम्पबन्ध छ त्यो छनोट गनुय पदयछ । 
खररद काययक्रमको खररद प्रवक्रया ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गनुय पदयछ । 
लञ्चक्षत समूह काययक्रम कुनै लञ्चक्षत समूह प्रतत आवद्ध रहेको भए सो छनोट गने । 

नभएमा अन्य छनोट गने ।  
एकाई   काययक्रम मापन गने एकाई ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गनुय पदयछ 

।काययक्रमलाई कुनै न कुनै एकार्मा नै मापन गनुय पने भएकोले 
तमल्दोिलु्दो एकार् ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गनुय पदयछ । 

प्रतत एकार् दर काययक्रमको लातग लाग्न ेप्रतत एकार् दर कतत अनमुान गररएको छ सो 
दर यसमा ँल्लेख गन ुपदयछ । यो बिेट अनमुान गने आधारभतू 
र मखु्य वफल्ड हो । यसमा रकम ँल्लेख गदाय ववशेष ध्यान ददन ु
िरूरी हनु्छ । सकेसम्पम दर शनु्यमा आँन ेगरी बनाँन ुपदयछ ।  

लक्ष्य (पररमाण) काययक्रमको लक्ष्य अथायत ् पररमाण के कतत हो ? योिना वा 
काययक्रममा ँल्लेख भए अनसुार राख्न ु पदयछ ।  बावषयक लक्ष्य 
एकार्मा राखेर दरु्टा चौमातसकमा ववभािन गरेपतछ तेस्रो 
चौमातसकको डाटा प्रणालीले नै बना पँदछ ।  

कायायन्वयन हनु ेस्थान   यसमा काययक्रम सिालन हनुे वडा नम्पबर, गा पँ / वस्ती र टोल/मागय 
सवहत तीन वटा वफल्ड रहेको छ । सिालन हनुे काययक्रमको 
वववरण सोही अनसुार क्रमशः ँल्लेख गनुय पदयछ । यसरी वववरण 
अतभलेख गरेमा काययक्रम कुन स्थानमा कायायन्वयन गने हो भने्न 
प्रततवेदन सहिै तनकाल्न सवकन्छ ।  

थप दरु् वषयको प्रके्षपण 
प्रथम बषय 

ँक्त काययक्रम वा आयोिनाको अनमुान गररए पतछको पवहलो आतथयक 
बषयको खचयको अनमुातनत रकम प्रके्षपण गने । 

 

दोश्रो वषय काययक्रम वा आयोिनाको अनमुान गररए पतछको दोश्रो आतथयक बषयको 
खचयको अनमुातनत रकम प्रके्षपण गने । 

यसरी मातथ ँल्लेख भए बमोञ्चिम वववरण प्रवववि गररसकेपतछ तलका रहेको कुल बिेट र 
चौमातसक ववभािन भए अनसुार बिेट तयार हनु्छ ।लक्ष पतछ रहेको बावषयक बिेट अतभलेख 
गने चारवटा वफल्डहरू िम्पमा एकार्य,  प्रतत एकार्य दर र लक्ष गपररमाण) को आधारमा स्वतः 
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तयार हनु्छ ।  

बिेट रकम सही भए नभएको िापच गनुयपदयछ तर यसमा कुनै अङ्कप्रवववि गनय भन े पदैन । 
चौमातसक बिेटको रकम स्वत तयार भए पतन यसलाई प्रयोगकतायले संशोधन गनय सक्दछन ्
। ँदाहरणयदद एँटा भवन बनाँने अबस्थामा पररमाण १ भएर एँटै चौमातसकमा बिेट 
ववतनयोिन हनु्छ तर रकम भने तीनै चौमातसकमा खचय हनेु अवस्था रहन्छ । यस अवस्थामा 
बिेट रकम संशोधन गनुय पदयछ । यसको िोड भने कुल रकम बराबर हनु पदयछ । 

 

 
५.४.४सबै वववरण प्रवववि गररसकेपतछ सेभबटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यसपतछ मातथ प्रवववि गररएका 
वववरण तल देञ्चखन्छन ्र मातथका सबै वफल्डहरू खाली रहन्छन ्। त्यसपतछ क्रमसपग ँक्त सशतयको 
अको काययक्रमसपग सम्पबञ्चन्धत वववरणहरू प्रवववि गदै िान ुपदयछ । यस क्रममा ञ्चचत्र नं. ५,६ मा 
देञ्चखएिस्तो वववरण देञ्चखन्छ –  

(ञ्चचत्र नं. ५,६) 

 

५.५ स्वीकृतत 

५.५.१सशतयको अनदुानको बापडफापड सबै प्रवववि भएपतछ ँक्त वववरण तेस्रो वटन स्वीकृत मा ञ्चक्लक 
गरेर स्वीकृत गनुय पदयछ । स्वीकृत वटनमा ञ्चक्लक गदाय तनम्पनानसुारको ञ्चचत्र देञ्चखन्छ  

(ञ्चचत्र नं. ५,७) 



 

५.५.२ यसमा सशतय अनदुानको बिेट बापडफापड भएका शीषयक त्यसको कूल बिेट र त्यसमा गररएको 
कूल खचय अनमुान देञ्चखन्छन ्। सशतय वा ववशषे अनदुानमा राञ्चखएको बिेट र त्यसको बापडफापडको 
रकम बराबर भएमा मात्र यसमा स्वीकृत भने्न वटन देखा पदयछ । बराबर नहनु्िेल सम्पममा स्वीकृत 
बटन देञ्चखदैन । यसमा रहेका डाटा हेनय पने भएमा हेने वटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यस वटनमा 
ञ्चक्लक गदाय अञ्चघ डाटा अतभलेख गरेको स्थानमा पतुगन्छ र त्यसमा आवश्यक संशोधन गरी सेभ गरी 
गनुय पदयछ । 

५.५.३ सशतयको बिेट स्वीकृत गनयको लातग ञ्चचत्र नं ५.७ मा देञ्चखए अनसुारको स्वीकृत बटनमा 
ञ्चक्लक गरेपतछ आतथयक वषय तथा सम्पबञ्चन्धत बिेट ँपशीषयक देञ्चखन्छन ्। त्यसमा रहेको स्वीकृत 
भने्न वटनमा ञ्चक्लक गरेपतछ स्वीकृत भयो भनेर यो वटनमा लेञ्चखन्छ । यसपतछ सशतय अनदुान 
रकम स्वीकृत भएको मान्न सवकन्छ ।  

५.६श्रोत भमलान 

५.५.१ स्थानीय तहको बिेट अनमुान कायय गदाय शरुुमा रािस्वको अनमुान गरी त्यसको आधारमा रहेर 
खचयको अनमुान गररएको हनु्छ । खचयको अनमुानको क्रममा कतत रािस्व अनमुान गररएको 
तथयो?रत्यसमध्ये के कतत रकम बराबरको ब्यय अनमुान गररयो ?भने्नथाहा पाँन िरुरी हनु्छ । 
यसले विेट श्रोतगत रुपमा तमलान गनय सञ्चिलो पदयछ ।  

५.५.२ श्रोत तमलान प्रततवेदन हेनयको लातगबिेट  को प्रततवेदनमारहेकोश्रोत तमलान  नामको 
प्रततवेदनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ ।यस प्रततवेदनलाई हेने  मात्र र आवश्यकतानसुार डाँनलोड गरेर 
वप्रन्ट पतन गनय सवकन्छ । श्रोत तमलान प्रततवेदन तल  ञ्चचत्र नं. ५.८मा भएअनसुारको ञ्चस्क्रनमा 
देञ्चखन्छः 

(ञ्चचत्र नं. ५,८) 
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५.५.३ ञ्चचत्र नं. ५.८अनसुारको प्रततवेदनबाट शीषयकगत रूपमाअनमुातनत आय र व्ययको अनमुान 
गररएको वववरण देञ्चखन्छ  । यसमा देञ्चखएको फरक रकम यवकन गरी अगातड गररएको बिेवटङ्ग 
तथा काययक्रमको श्रोत तमलान गनुय पदयछ । यस प्रततवेदनमा श्रोत अनमुान अनसुार खचय अनमुान 
बराबर भएमा मातै्र बिेट तथा काययक्रम तमलेर बनेको मातनन्छ ।  

५.५.४ यसमा फरक रकम धनात्मक भएमा श्रोत अनमुान भन्दा कमको बिेट तथा काययक्रम बनकेो र 
ऋणात्मक भएमा श्रोत अनमुान भन्दा बढीको बिेट तथा काययक्रम बनेको भने्न अथय  लाग्दछ । 
फरक ऋणात्मक हनुे गरी ब्यय अनमुान गनय हुपदैन । रािस्व अनमुान गररएको श्रोतभन्दा बढी 
रकमको ब्यय अनमुानगनुय पने भएमा तनयमानसुार रािस्व अनमुान बढाँन ुपदयछ । 

५.६बजेट छलफल 

५.६.१प्रयोगकतायले रािस्व अतभलेख गररए अनसुार व्ययको अनमुान गररसकेपतछ त्यसरी तयार गररएको 
काययक्रमलाई ँपशीषयकगत रुपमा स्वीकृतत गनयको लातग बिेट मेनूमा रहेको बिेट छलफल मा 
ञ्चक्लक गनुय पदयछ । बिेट छलफल अन्तगयत स्वीकृतत भने्न वटन रहेको छ । यसमा ञ्चक्लक गरेर 
देञ्चखने वफल्टर वटनमा आतथयक बषय तथा तनकायको नाम छनोट गरेर Show गरेपतछ यस प्रकारको 
ञ्चचत्र देञ्चखन्छ ।– 

(ञ्चचत्र नं. ५.९) 

 

 



५.६.२मातथको ञ्चचत्रमा बिेट तिुयमा भएका ँपशीषयक र त्यसको खचय अनमुान गररएको रकम तथा 
काययको रुपमा हेनेसम्पपादन गनेलक तथा वफताय भने्न चार वटा वटन रहेको छ । बिेट छलफल 
गदाय कुन काययक्रममा कुन कुन श्रोतको रकम रहेको छ त्यो थाहा पाँनको लातग त्यहाप रहेको हेने 
भने्न वटनमा ञ्चक्लक गदाय यस प्रकारले प्रततवेदन देञ्चखन्छ –  

(ञ्चचत्र नं. ५,१०) 

 

 

 

५.६.३यसरी काययक्रम हेदाय केहीलार् संशोधन गनय आवश्यक भएमा संसोधन बटनमा ञ्चक्लक गरी बिेट 
तिुयमा गरी सच्याँन सवकन्छ । संशोधन वटनमा ञ्चक्लक गदाय यस प्रकारको ञ्चचत्र देञ्चखन्छ । यसमा 
गएर आवश्यक बिेट संशोधन गनय सवकन्छ । – 

 

 

(ञ्चचत्र नं. ५,११) 
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५.६.४बिेट छलफलमा गएर प्रततवेदन हेदाय ठीक लागेको अबस्थामा त्यसमा रहेको लक वटनमा 
ञ्चक्लक गरी बिेट स्वीकृत गनुय पदयछ । यसरी बिेट छलफल मेनूबाट बिेट स्वीकृत भएपतछ 
आवश्यक प्रततवेदनहरु तयार गरी सभामा पेश गनुय पदयछ । 

५.७ बजेट स्वीकृतत 

५.७.१  बिेटको श्रोत तमलान भर् मातथ ँल्लेख भए अनसुार विेट ँपशीषयकगत रुपमा स्वीकृत गरेर 
सभामा पेश भर् पाररत भएपतछ बिेट तभत्र रहेको बिेट स्वीकृतत भने्न मेनू तभत्र रही बिेट स्वीकृतत 
गनुय पदयछ । यो स्वीकृतत बिेटको अञ्चन्तम स्वीकृतत हो। यस बटनबाट स्वीकृतत गरेपतछ बिेटमा 
कुनै पतन प्रकारको संशोधन गनय सवकदैन ।  

५.७.२  बिेट बटन तभत्र रहेको बिेट स्वीकृतत मेनूमा ञ्चक्लक गदाय यस प्रकारको ञ्चचत्र देञ्चखन्छ ।  

(ञ्चचत्र नं. ५,१२) 

 

मातथको ञ्चचत्रको शरुुमा रहेको आतथयक वषय भने्न वफल्डमा नगरसभाबाट बिेट स्वीकृत हुपदा िनु 
आतथयक बषयको बिेट स्वीकृत भएको हो सो आतथयक वषय छनोट गनुय पदयछ । आतथयक बषय छनोट 
गरेपतछ अनमुान गररएको बिेटको िम्पमा देञ्चखने गरी तल एँटा वफल्ड यस प्रकार देञ्चखन्छ । 
यसमा देञ्चखएको बिेट रकम र सभाबाट स्वीकृत बिेट रकमको िम्पमा तमल्न ुपदयछ । 

(ञ्चचत्र नं. ५,१३) 

 

 

५.७.३  मातथको ञ्चचत्रमा देञ्चखएको तनणयय नम्पबर वफल्डमा सभाले पाररत गरेको तनणयय नम्पबर र 
त्यसभन्दा तलको वफल्डमा तनणययको ब्यहोरा लेख्न ुपदयछ । त्यसपतछ रहेको स्वीकृत तमततमा सभाले 
बिेट स्वीकृत गरेको तमतत अतभलेख गनुय पदयछ । अञ्चन्तम वफल्डमा रहेको सदर गने  बटनमा यस 



बिेट सतु्रमा कसले स्वीकृत गने हो त्यसको नाम ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गरी राखी सेभ गनुय पदयछ 
।  

५.७.४  बिेट स्वीकृतत मेनूमा गएर बिेट तिुयमा गररसकेपतछ यसमा कुनै पतन संशोधन तथा पररवतयन 
गनय सवकदैन । बिेट कायायन्वयनको क्रममा गनुय पने काययक्रम संशोधन, रकमान्तर वा श्रोतान्तर 
िस्ता िनुसकैु कायय भएता पतन त्यो काययक्रम संशोधनको बटनमा गएर गनुय पदयछ । बिेट वना पँदा 
प्रतत यतुनट लागत र िम्पमा यतुनटलाई गणुन गरेर बनार्ने हुपदा काययक्रम संशोधन गदाय पतन सोही 
अनसुार गनुय पदयछ । 
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६ बिेट सम्पबञ्चन्धत प्रततवेदनहरु 

६.१बजेट सम्बन्न्धतप्रततवेदनहरु 

६.१.१ स्थानीय तहको रुपमा रहेका गा पँपातलका तथा नगरपातलकाले रािस्व र खचय अनमुानका सबै 
वववरणहरूसतु्रमा प्रवववि गरेपतछ बिेटसपग सम्पबञ्चन्धत तथा तनधायररत ववतभन्न अनसूुची लगायतका अन्य 
प्रततवेदनस्वत तयार हनु्छन ् ।यी प्रततवेदनहरुका साथै विेट पञु्चस्तका रेडबकुको तयारी पतन 
सतु्रप्रणालीबाट सञ्चिलै सपग हनु्छ । 

६.१.२ संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालबाट िारी भएको नमनुा बिेट तिुयमा ददग्दशयनमा 
तोवकएको ढापचामा ववतनयोिन ऐन तथा बिेट सम्पबञ्चन्ध अनसूुचीहरू यस सतु्र प्रणालीमा राञ्चखएका  
छन ्।यी प्रततवेदनलाई आवश्यकता अनसुार ववतभन्न वकतसम तथा तररकाबाट  हेनय तथा डाँनलोड 
गनय सवकन्छन ्। 

६.१.३ सतु्र सफ्टवेयरमा बिेट सम्पबन्धी तनम्पनानसुारको प्रततवेदन वा वववरणहरू रहेका छन ्। यी 
अनसूुची तथा प्रततवेदनहरू आवश्यकतानसुार तयार गरी सम्पबञ्चन्धत स्थानीय तहको सभामा पेश गनुय 
पदयछ । प्रणालीबाट तयार हनुे प्रततवेदनहरू हेनयका लातग प्रततवेदन मेनमुा ञ्चक्लक गरेपतछ ञ्चचत्र नं. 
६.१ अनसुारको मेन ुदेञ्चखन्छ । 

(ञ्चचत्र नं. ६.१) 

 

 

तस नं. नाम अनसूुची वा प्रततवेदन 

१. ववतनयोिन ऐन  
 

२ आय-व्यय वववरण अनसूुची १ 

३ रािस्व तथा अनदुान प्रातप्तको अनमुान अनसूुची २ 

४ व्यय अनमुान अनसूुची ३ 

५ ववत्तीय व्यवस्था अनमुान अनसूुची ४ 

६ काययके्षत्रगत व्यय अनमुान अनसूुची ५ 

७ बावषयक ववकास काययक्रम अनसूुची ६ 

८ बावषयक ववकास काययक्रम स्वीकृततको 
फारम 

अनसूुची ७ 

९ श्रोत तमलान  प्रततवेदन 
१० बिेट ँपशीषयक अनसुार  प्रततवेदन 



११ काययक्रम अनसुार  प्रततवेदन 
१२ चौमातसक बिेट प्रततवेदन 
१३ लञ्चक्षत समूह अनसुार बिेट प्रततवेदन 
१४ रातो वकताब प्रततवेदन 
१५ श्रोत अनसुार  प्रततवेदन 
१६ काययक्रम अनसुार – अनदुान  प्रततवेदन 
१७ चौमातसक ववभािन फारम प्रततवेदन 
१८ काययक्रम अनसुार अनदुान प्रततवेदन 
१९ सशतय अनदुानको बापडफापड (Break Down) प्रततवेदन 
२० रकमान्तर प्रततवेदन 

 

६.१.४ यी प्रततवेदनमध्ये कुनै एकमा ञ्चक्लक गरेपतछ शरुुमा एँटा वफल्टर ञ्चस्क्रन देखा पदयछ । 
त्यसमा आवश्यकतानसुार वववरण भरेर हेने गरेमा सम्पवञ्चन्धत प्रततवेदन हेनय सवकन्छ । 

(ञ्चचत्र नं. ६,१) 

 

 

 

   

 

मातथको ञ्चचत्रमा  रहेको   हेने  बटनमा ञ्चक्लक  गरेमा सम्पबञ्चन्धत स्थानीय तहकोववतनयोिन ऐन  ञ्चचत्र 
नं. ६.२ अनसुार तयार भएको प्रततवेदन प्राप्त हनु्छः-  

(ञ्चचत्र नं. ६.२) 
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६.१.५यस्ता प्रततवेदनहरू डाँनलोड गनय आवश्यक भएमा त्यसमा रहेको  डाँनलोड वटनमा ञ्चक्लक 
गरी डाँनलोड गरेर आफ्नो अनकूुलको फमेटमा प्रततवेदन बनाँन र वप्रन्ट गनय पतन सवकन्छ । 
प्रततवेदन वप्रन्ट गदाय प्रततवेदनको नाममा ञ्चक्लक गदाय आँने वफल्टर ञ्चस्क्रनबाट आवश्यकतानसुार 
वफल्डहरु छनोट गनुय पदयछ ।  

६.१.६प्रततवेदन वटनको मेनू तमत्र रहेको काययक्रम अनसुारमा ञ्चक्लक गरेमा तल ञ्चचत्र नं.६.३ मा 
देञ्चखएबमोञ्चिमको वफल्टर ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छ - 

(ञ्चचत्र नं. 

६.३)

 
वफल्टर ञ्चस्क्रन प्रततवेदनका वकतसमअनसुार फरक फरक हनु्छन ्। यसमा भएको  ववतभन्न वफल्डमा 
आवश्यकतानसुार छनोट गरेरधेरै प्रकारको प्रततवेदनहरू हेनय सवकन्छ । 

६.१.७वफल्डमा रहेको यस्तो ञ्चचन्ह …………  ले सबैलाई िना पँदछ । सबै वफल्डको सबै हेनय परेमा तल 
गएर हेने…………  भने्न बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यस प्रततवेदनको वफल्डमा तनम्पनप्रकारले 
वववरणछनोट गरी प्रततवेदन हेनय सवकन्छ।  

वफल्डको नाम भने वववरण 

कायायलय कायायलयको नाम छनोट गने ।  

आतथयक वषय यसमा शरुुमा चालू आतथयक वषय देञ्चखरहेको हनु्छ । अञ्चघल्लो 
आतथयक वषयको प्रततवेदन हेनय आवश्यक भएमा सोही अनसुार 
आतथयक वषय छनोट गनुय पदयछ ।  

खचय केन्द्र सम्पवञ्चन्धत स्थानीय तह स्वत देञ्चखन्छ। 

मातथल्लो बिेट ँपशीषयक बिेट ँपशीषयक छनोट गने । 
बिेट ँपञ्चशषयक  कुन बिेट ँपशीषयकको काययक्रम हेनय लागेको हो सो छनोट गने   

खचय शीषयक सवै वा केही छनोट गने ।  

 
क्षते्र बिेट अतभलेख गररए अनसुारको क्षेत्र छनोट गने ।  

ँपके्षत्र के्षत्र अनसुार रहेको ँपके्षत्र छनोट गने 

मखु्य काययक्रम मखु्य काययक्रम छनोट गने  



मखु्य वक्रयाकलाप मखु्य वक्रयाकलाप कुने हो सो काययक्रम छनोट गने । 

लञ्चक्षत समूह कुन लञ्चक्षत समूहको प्रततवेदन हेने हो सो छनोट गने ।  

ववतनयोिन  यसमा कुनै तनञ्चित रकम भन्दा बढी वा घटी गरी प्रततवेदन हेने 
अवस्थामा सो सम्पबन्धी डाटाहरु यहाप रहेका बेग्लाबेग्लै 
वफल्डमा प्रवववि गरी प्रततवेदन कायय गने । 

 

६.१.८यो प्रततवेदनमासबै छनोट गरी  हेदाय ञ्चचत्र नं. ६.४ अनसुारको प्रततवेदन प्राप्त हनु्छ  ।  

(ञ्चचत्र नं. ६.४) 

 
६.१.९यसमा प्रततवेदन हेने मात्र हो भन े  हेने भने्न बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । प्रततवेदनलाई वप्रन्ट 
गने हो भनमेाँसकोRight  Button Click गरी देञ्चखने Print  मेनूमा गर् वप्रन्ट गनय सवकन्छ । यदद 
प्रणालीबाट डाँनलोड गरी कम्प्यटुरमा सेभ गने हो भनेडाँनलोड  मा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । 
डाँनलोडमा ञ्चक्लक गरेको फार्लExcel मा डाँनलोड हनु्छ त्यसलाई खोलेर आवश्यक Formatting 
तमलाएर वप्रन्ट गनय वा सेभ गरेर कुनै फार्लमा राख्न ुपदयछ ।   

बिेट अनमुान अतभलेख गने क्रम 

क्रम गनुय पने कायय 
पवहलो  रािस्व वा श्रोत अनमुानको डाटा  बिेट सीमा को  रािस्व अनमुान वटनमा 

ञ्चक्लक गरेर प्रवववि गने ।  

दोश्रो खचय अनमुान गनयको लातग आवश्यकतानसुार नयाप बिेट ँपशीषयक बिेटको 
शरुुमा रहेको  सेटअप  मेनू तभत्र रहेको बिेट ँपशीषयक  मा ञ्चक्लक गरी 
बनाँने ।  

तेस्रो बिेट तिुयमा को  बावषयक खचय अनमुान  वटनमा ञ्चक्लक गरी समानीकरण 
अनदुान, रािस्व बापडफापड, आन्तररक श्रोत तथा समपूरक कोषको (सशतय र 
ववशेष अनदुान बाहेकका श्रोतको)खचय अनमुान गने । 

चौथो  बिेट तिुयमाको सशतय अनदुान वटनमा ञ्चक्लक गरी सशतय, ववशेष र अन्य 
अनदुानको काययक्रमहरु प्रवववि गने ।  

पापचौ बिेट तिुयमा को अनदुान बापडफापड वटनमा ञ्चक्लक गरी सशतय र ववशषे 
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अनदुानको काययक्रमहरु ववस्ततृ रुपमा प्रवववि गने । 

छैठौ बिेट तिुयमा को स्वीकृत  वटनमा ञ्चक्लक गरी सशतय र ववशेष अनदुानको 
काययक्रमहरु स्वीकृत गने । 

सातौ प्रततवेदन मेनूमा गएर श्रोत तमलान प्रततवेदन हेरी श्रोत अनसुार आय र व्यय 
अनमुान ठीक भए नभएको यकीन गने । ठीक नभएको अबस्थामा डाटा 
अतभलेख गरेको स्थानमा गएर तमलाएर अञ्चन्तम रुप ददन े।  

आठौ बिेट छलफलमा गएर सशतय र ववशेष अनदुान बाहेकका शीषयकहरुको रकम 
यकीन गरी लक गरी अञ्चन्तम रुप ददने । 

नवौ बिेट सम्पबन्धी सवै अनसूुञ्चचहरु रेड बकु तथा अन्य प्रततवेदनहरु वप्रन्ट गरी 
सभामा पेश गनयको लातग तयारी अवस्थामा राख्न े।  

दशौ  सम्पबञ्चन्धत गा पँ वा नगर सभाले बिेट छलफल पिात ्स्वीकृत गरेपतछ त्यसमा 
आवश्यकतानसुार संशोधन गरी अञ्चन्तम रुपमा बिेट स्वीकृतत बटनमा गएर 
स्वीकृत गने । 



 

७ अक्तियारी 
७.१ अन्ख्तयारी 

७.१.१ स्थानीय तहको सभाबाट बिेट स्वीकृत भएपतछ त्यसको कायायन्वयन गनयका स्थानीय सरकार 
सिालन ऐन २०७४ अनसुार स्थानीय तहको प्रमखुले सम्पबञ्चन्धत प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतलाई 
अञ्चख्तयारी प्रदान गनुय पदयछ । प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले अञ्चख्तयारी प्राप्त भएपतछ आफ्नो मातहत 
अन्तगयत रहेका वडा वा ववषयगत  कायायलयहरुलार्य अञ्चख्तयारी ददन पने भएमा पनु खचय गनेकाययक्रम 
सवहत अञ्चख्तयारी प्रदान गनुयपदयछ । 

७.१.२ बिेट स्वीकृतत भर्सकेपतछ अञ्चख्तयारी प्रदान गनयको लातग सूत्रमा रहेको अञ्चख्तयारी मोड्यलुको 
प्रयोग गनुयपदयछ ।अञ्चख्तयारी प्रदान गनयको लातग सतु्रको तसिम लगर्न गरेपतछ सतु्रमा रहेका ववतभन्न 
मोड्यूलहरु देञ्चखन ेबटनमध्येबाट अञ्चख्तयारी बटनमा ञ्चक्लक गरी अगातड बढन ुपदयछ।  

(ञ्चचत्र नं. ७.१) 

 

७.१.३मातथको ञ्चचत्रमा रहेको अञ्चख्तयारी बटनमा ञ्चक्लक गरेपतछ तल देञ्चखएको ञ्चचत्र देञ्चखन्छ । यसमा 
आधारभतू सेटअपमा रहेका मेनूहरु देञ्चखरहेको हनु्छ । यी मेनूहरुको कायय र वववरण तलको 
तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ । सोही अनसुार सेटअप गरी अञ्चख्तयारी पत्र बनाँने कायय गनुयपदयछ 
।   

(ञ्चचत्र नं. ७.२) 

 

४ 

१ 

२ 
३ 
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१ 
आधारभतू 
सेटअप 

सम्पबोधन, अञ्चख्तयारी पत्रमा सही गने, अञ्चख्तयारी पत्र,िस्ता आधारभतू 
कुराहरूको सेटअप गने । 

२ 
प्रवववि अञ्चख्तयारी प्रदान गने पत्र सम्पबन्धी वववरण र वोधाथय पठाँने कायायलयको नाम 

प्रवववि गने । 

३ 
प्रततवेदन अञ्चख्तयारी पत्र र चौमातसक ववभािन फारामसपग सम्पबञ्चन्धत प्रततवेदनहरु 

तनकाल्न े। 

४ 
सरुक्षा कमयचारीको वववरण अद्यावतधक तथा नयाप प्रयोगकतायको usernameर 

passwordसेटअप तमलाँने कायय ।  
 

७.२ आधारभूत सेटअप 

७.२.१ अञ्चख्तयारी पत्र तयार गनुय अगातड केही वववरणहरु अतभलेख गनुय पदयछ ।यसरी अतभलेख 
गररएका वववरणहरु अञ्चख्तयारी पत्र बना पँदा प्रयोग गररन्छन ्। यी वववरण भनयको लातग अञ्चख्तयारी 
तभत्रको आधारभतू सेटअपमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यसमा सबैभन्दा पवहले अञ्चख्तयारी पत्रमा कसलाई 
सम्पबोधन गने हो र कुन कायायलयलाई अञ्चख्तयारी ददने हो सो प्रवववि गनुय पदयछ ।  

(ञ्चचत्र नं. ७.३) 

 

 

७.२.२ मातथको ञ्चचत्र आधारभतू सेटअपको संवोधन मेनूलाई ञ्चक्लक गदाय देञ्चखने हो । यसमा रहेका 
वफल्डमा तनम्पन बमोञ्चिम डाटा अतभलेख गनुय पदयछ ।   

आतथयक वषय अञ्चख्तयारी ददन ेआतथयक बषय छनोट गने । 



कायायलयबाट अञ्चख्तयारी ददने कायायलय अथायत ् सम्पबञ्चन्धत स्थानीय तहको नाम स्वत 
देञ्चखन्छ । यसमा प्रयोगकतायले केही गनुय पदैन।  

कायायलयलाई अञ्चख्तयारी प्रदान गने कायायलयको नाम ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट  गने 
। 

पातलका यसको ड्रप डाँन मेनूमा हो र होर्न भने्न रहेको छ । स्थानीय तहका 
गा पँपातलका र नगरपातलकाले पातलकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृतलाई अञ्चख्तयारी ददन ेअबस्थामा पातलका हो भने्न छनोट गनुय 
पदयछ । पातलका मातहतका कायायलयलाई अञ्चख्तयारी ददने भएमा 
पातलका होर्न भनी छनोट गनुय पदयछ । यसरी दरु्पटक अञ्चख्तयारीमा 
सम्पबोधन गने कुरा सेभ गनुय पदयछ ।  

सम्पबोधन नेपालीमा अञ्चख्तयारी पत्रमा सम्पबोधन गने कुरा नेपालीमा लेख्न े िस्तै प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृतज्यू । यसमा पातलका हो मा प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृतज्यू र पातलका होर्न भनी छनोट गरेमा कायायलय प्रमखुज्यू 
वा शाखा प्रमखुज्यू के लेख्न ेहो त्यो यकीन गरी लेख्न ुपदयछ ।  

सम्पबोधन अंग्रञे्चिमा मातथ नेपालीमा गररएको सम्पबोधनलाई अंग्रिेीमा लेख्न े। 

स्वीकृत यसमाहो गने । । 

तनञ्चरक्रय होर्न लेख्न े । 

 

यसरी मातथ ँल्लेख भए बमोञ्चिमका वववरण भररसकेपतछ ञ्चस्क्रनमा रहेको Save बटन ञ्चक्लक गरी 
वववरणलाई सरुञ्चक्षत गनुयपदयछ । सम्पवोधन एक पटक पातलका हो भनेर र अको पटक पातलका होर्न 
भनी सोही अनसुार डाटा तमलाएर गनुय पदयछ । 

७.२.३ सम्पबोधन सम्पबञ्चन्ध मातथ भररएको वववरण सरुञ्चक्षत भर्सकेपतछ ञ्चस्क्रनको दायाप भागमा  
देञ्चखन्छ । अतभलेख गररएको वववरणमा कुनै गल्ती भएमा दायाप ततर रहेको वववरणमा रहेको 
सम्पपादन वटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यसरी ञ्चक्लक गरेपतछ ँक्त डाटा अगातड अतभलेख गने 
स्थानमा देञ्चखन्छ िसमा आवश्यक संशोधन गरी सेभ गनुय पदयछ। 

७.३ अन्ख्तयारीमा सही गने 

७.३.१अञ्चख्तयारीमा सम्पबोधन गने कुरा ँल्लेख गररसकेपतछ अञ्चख्तयारी प्रदान गने ब्यञ्चक्तको नाम र पद 
पतन सतु्र प्रणालीमा प्रवववि गनुय पदयछ । यसरी प्रवववि गररएको नाम र पद सबै अञ्चख्तयारीमा सही 
गने वटनमा देञ्चखन्छ । यसमा पातलका हो भनी एकपटक र होर्न भनी अको पटक अतभलेख राख्न ु 
पदयछ । अञ्चख्तयारीमा सही गने बटनमा ञ्चक्लक गदाय तनम्पनानसुारको ञ्चचत्र देञ्चखन्छ । 
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(ञ्चचत्र नं. ७.४) 

 

 

प्रशासतनक तह स्थानीयतह स्वत देञ्चखन्छ । 

प्रशासतनक तनकाय सम्पबञ्चन्धत स्थानीय तहको नाम स्वत: देञ्चखन्छ ।  

आतथयक वषय चालू आतथयक वषय स्वत देञ्चखन्छ ।  

संस्था अञ्चख्तयारी ददन ेतनकायको नाम स्वत देञ्चखन्छ । प्रयोगकतायले केही गनुय पदैन  

पातलका यसमा मेयर वा अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी अञ्चख्तयारी ददने गरी नाम र पद 
अतभलेख भएको अवस्थामा  हो भने्न छनोट गनुय पदयछ भने प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृतले मातहतका कायायलयलाई अञ्चख्तयारी ददने हो भने होर्न भनी छनोट 
गनुय पदयछ ।  

नाम नेपालीमा [१] अञ्चख्तयारी पत्रमा दस्तखत गनेको नाम नेपालीमा लेख्न े।  

नाम अंग्रिेीमा [१] अञ्चख्तयारी पत्रमा दस्तखत गनेको नाम अंग्रिेी लेख्न े।  

पद नेपालीमा [१] अञ्चख्तयारी पत्रमा दस्तखत गने अतधकारीको पद लेख्न े। 

स्वीकृत  यसमाहो गने । 

तनञ्चरक्रय होर्न लेख्न े । 



 

७.३.२अञ्चख्तयारी पत्रमा एकिना ब्यञ्चक्तले मात्र हस्ताक्षर गने भएमा दोश्रो ब्यञ्चक्तको नाम र पदको 
वववरण प्रवववि गनुय पदैन । यसरीवववरण भररसकेपतछ सरुञ्चक्षत गनय Save बटन ञ्चक्लक गनुयपदयछ । 
यहाप अतभलेख गररएका व्यञ्चक्तको नाम अञ्चख्तयारी पत्र वप्रन्ट भई आ पँदा ँक्त पत्रमा यी 
अतधकारीहरूको नाम सही गने स्थानमा देञ्चखन्छन ्। 

७.३.३ अञ्चख्तयारी स्थानीय तहको मेयर वा अध्यक्षले प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतलाई र प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृतले मातहतका कायायलय वा वडालाई प्रदान गनुय पने हनु्छ । त्यसकारण मातथ 
ँल्लेञ्चखत वववरणमा रहेको पातलका भने्न वफल्डमा पवहलो पटक हो भने्न छनोट गरी मेयर वा 
अध्यक्षको नाम र पद लेख्न ेर सेभ गने । दोश्रो पटक पातलका वफल्डमा होर्न भनी छनोट गरी 
प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको नाम र पद लेखी सेभ गनुय पदयछ । 

७.४ अन्ख्तयारी पत्रको ब्यहोरा 

७.४.१अञ्चख्तयारी पत्रमा सम्पबोधन गने तररका र हस्ताक्षर गने ब्यञ्चक्तको नाम प्रवववि गररसकेपतछ 
अञ्चख्तयारी पत्र तयार गनयको लातग अञ्चख्तयारी पत्र  मा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । तल देञ्चखए िस्तो 
वववरण देञ्चखन्छ – 

(ञ्चचत्र नं. ७.५) 

 

 

मातथको ञ्चचत्रमा देञ्चखएको वफल्डमा बिेटको प्रकारमा शरुुको बिेट र थप बिेट राञ्चखएको मध्ये 
अञ्चख्तयारीको प्रकृततअनसुार कुनै एक प्रकार छनोट गनुय पदयछ ।  

७.४.२ अञ्चख्तयारी पत्र पतन अञ्चख्तयारीमा सही गने ढापचामा ँल्लेख भए बमोञ्चिम पातलका हो भनी 
एकपटक र होर्न भनी एकपटक गरी िम्पमा दरु्टा छनोट गरी बनाँन ुपदयछ । हो भनेको मेयर 
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वा अध्यक्षले प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतलाई ददन े पत्रको ढापचा हो भने होर्न छनोट गदाय प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृतले मातहतका कायायलय वा वडालाई ददने पत्रको ढापचा भने्न बझु्न ुपदयछ । 

७.४.३अञ्चख्तयारी पत्रमा लेञ्चखने पत्रको व्यहोरा ववषयवस्तकुो वफल्डमा  लेख्न ुपदयछ । यहाप एक तनञ्चित 
ढापचामा अञ्चख्तयारी पत्र तयार गररएको छ । यसलाई सम्पपादन गनय सवकन्छ । यस पत्रमा बिेट 
अतभलेख गरेको प्रणालीबाट रकमहरू स्वतः देञ्चखने हुपदा ववषयवस्त ुमहलमा ददर्एको [B], [Rs], [Rs], 

[FY]लाई भने सम्पपादन गरी पररवतयन गनुयहुपदैन । यी वफल्डहरू तसस्टमबाट रकम तथा वववरण 
ल्याँने प्रयोिनका लातग राञ्चखएको हो ।  

७.४.४मातथ ँल्लेख गररए बाहेकका वफल्डमा कुनै पररवतयन नगरर भाषागत वववरणहरू आफ्नो 
आवश्यकतानसुार तयार गनय सवकन्छ  । यसरी पत्र तयार सकेपतछ यसलाई Save बटन ञ्चक्लक गरी 
सरुञ्चक्षत राख्न ु पदयछ । मेयर वा अध्यक्षले प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतलाई र प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृतले अन्य कायायलय प्रमखुलाई ददने अञ्चख्तयारीको ढापचा भने फरक रहेको छ ।  

७.५अन्ख्तयारी स्वीकृत 

७.५.१ आधारभतूसेटअप तभत्र वववरण राञ्चखसकेपतछ अञ्चख्तयारी पत्र तयार गनय गनयको लातग  प्रवववि 
मेनूमा रहेको अञ्चख्तयारी स्वीकृत बटमा ञ्चक्लक गरेर तल ँल्लेख गरे बमोञ्चिम वववरण अतभलेख गनय 
पदयछ ।  यसमा सेटअप गररएको वववरणका आधारमा क्रमश अञ्चख्तयारी पत्रहरु तयार हनुेछन ्। 

(ञ्चचत्र नं. ७.६) 

 

अञ्चख्तयारी स्वीकृततमा तनम्पनानसुारका वववरण रहन्छ । 

आतथयक वषय चालू आतथयक वषय छनोट गने । 

तनकाय यसमा सबै Default  मा आ पँदछ । नदेञ्चखएमा ड्रपडाँन मेनूबाट 
छनोट गने ।  

तनणयय नं. अञ्चख्तयारी ददन ेसम्पबन्धमा भएकोतनणययको नम्पबर राख्न े|  

तनणययको व्यहोरा तनणययमा ददर्यएको व्यहोरा तथा तनदेशन कुनै भएमा सो व्यहोरा 
ँल्लेख गने । 



स्वीकृती तमतत अञ्चख्तयारी ददन ेतनणयय स्वीकृत भएको तमतत ँल्लेख गने । 

सदर गने अञ्चख्तयारी सदर गने अतधकारीको नाम छनोट गने । 

बोधाथय कुन-कुन कायायलयलाई अञ्चख्तयारीको बोधाथय ददर्ने हो सो तत ्
कायायलयको नाम र्न्ट्रीगनुय पदयछ । 

क्रम यहाप बोधाथयको क्रमनम्पबर लेख्न ुपदयछ । 

 

यी वववरण राञ्चखसकेपतछ Saveबटन ञ्चक्लक गनुयपदयछ र अञ्चख्तयारी पत्र तयार हनु्छ ।यसरी वववरण 
तयार भएपतछ प्रततवेदनमा गर्य अञ्चख्तयारी पत्र हेनय सवकनेछ ।यसरी अञ्चख्तयारी पत्र पातलका र 
तनकायको लातग बेग्लाबेग्लै रुपमा तयार गनुय पदयछ ।  

७.६अन्ख्तयारी पत्र 

७.६.१अञ्चख्तयारीमा मातथ ँल्लेख गरेबमोञ्चिम सवै कुरा सेटअप गररसके पतछ अञ्चख्तयारी पत्र तयार 
गनुय पदयछ । अञ्चख्तयारी पत्रको ढापचा स्थानीय तहले आफैलार् ददने र मातहतका तनकायलार् ददन े
गरी दरु्टा वेग्ला वेग्लै वकतसमको हनुे भएकोले सोही अनसुार नै अञ्चख्तयारी पत्र तयार गनुय पदयछ  । 
अञ्चख्तयारी मोड्यलुको प्रततवेदनमा ञ्चक्लक गरेर यी कायय गनय सवकन्छ ।  

(ञ्चचत्र नं. ७.७) 

 

मातथदेञ्चखए अनसुार अञ्चख्तयारी तनकायगत रुपमा तनम्पनानसुार वववरण भरेर तयार तयार गनुय पदयछ  

आतथयक वषय यसमा आतथयक बषय छनौट गने । 

तनकाय सम्पबञ्चन्धत स्थानीय तनकाय आफै देञ्चखन्छ ।  

तमतत अञ्चख्तयारी पत्रको तमतत प्रवववि गने ।  

पत्र संख्या अञ्चख्तयारी पत्र पठाँने पत्र संख्या ँल्लेख गने । 

चलानी नं. अञ्चख्तयारी पत्रको चलानी नम्पबर लेख्न े।  
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रकम रू. अञ्चख्तयारी प्रदान गररएको िम्पमा 
रकम रू कततमा देखाँन े हो सो 
छनौट  
गने । 

 

फन्ट आकार अञ्चख्तयारी पत्र वप्रन्ट हुपदा कतत फन्ट आकारमा वप्रन्टगने 
सो छाने्न । 

 

मातथको अञ्चख्तयारी पत्र वप्रन्ट गने वफल्टर वफल्डहरु त्यसमा आवश्यकता अनसुार छनोट गरी  हेने  
ञ्चक्लक गरेमा तनकायगत अञ्चख्तयारी पत्र बिेट ँपशीषयक अनसुार यस प्रकार देञ्चखन्छ – 

(ञ्चचत्र नं. ७.८) 

 

७.६.२स्थानीय तहले आफैलार् तनकायगत अञ्चख्तयारीको रुपमा बिेट ँपशीषयक रकमको िम्पमा चालू र 
पूपञ्चिगत रुपमा छुट्यार् तनकायगत अञ्चख्तयारी बनेको देञ्चखन्छ । यदद प्रत्येक बिेट ँपशीषयकगत 
रुपमा खचय ञ्चशषयक समेत खलेुको अञ्चख्तयारी प्रदान गने भएमा प्रततवेदनको अञ्चख्तयारी पत्रमा ञ्चक्लक 

गनुय पदयछ ।  

 

 

 

 

 



(ञ्चचत्र नं. ७.९) 

 

 

७.६.३अञ्चख्तयारी पत्रको ढापचा तथा भाषामा प्रयोगकतायले आवश्यकतानसुार थपघट र पररवतयन गनय 
सक्दछन ्। त्यस्तै गरी अञ्चख्तयारी पत्र पठाँन ेवोधाथयमा पतन कुनै तनकाय वा कायायलय थप गनुय 
पने भएमा प्रयोगकतायले यसै पत्रको वोधाथयको तल गएर ँल्लेख गनय सक्दछन ्। अञ्चख्तयारी पत्र 
तयार गनुय अगातड त्यसमा ँल्लेख भएको रकम बिेट वकताव रेड वकु अनसुार तमलेको हनुपुदयछ ।  
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८लेखाङ्कन सम्बन्धी वििरण 

८.१ खचड लेखाङ्कन 

८.१.१गा पँपातलका वा नगरपातलकाको बिेट गा पँ वा नगर सभाबाट पाररत भएपतछ त्यसकोकायायन्वयन 
गदाय हनुे सबै खचयहरूको लेखाङ्कन कायय गनुयपदयछ।गा पँपातलका वा नगरपातलकाको आम्पदानी तथा 
खचयकोलेखाङ्कन कायय गदाय प्रचतलत ऐन काननु तनयम तथा पररपत्र एबं तनदेञ्चशकामा भएको 
ब्यवस्थालाई आधारको रुपमा तलन ुपदयछ ।  

८.१.२स्थानीय तहको खचयको लेखाङ्कन नेपालको संववधान,स्थानीय सरकार सिालन ऐन २०७४, 
आतथयक काययववतध ववत्तीय ँत्तरदावयत्व ऐन २०७६ तथा तनयमावली, प्रदेश सरकारको सम्पबञ्चन्धत ऐन 
तथा तनयम, सावयितनक खररद ऐन २०६३ तथा तनयमावली, २०६४ एबं अन्य सान्दतभयक ऐन तथा 
समय समयमा भएको िारी भएको तनदेञ्चशका तथानेपाल सरकारको स्वीकृत लेखा प्रणालीको आधारमा 
गनुय पदयछ । 

८.१.३बिेवटङ, लेखाङ्कन एबं प्रततवेदन कायय गनयको लातग ववकास गररएको सफ्टवेयर सूत्र 
(SuTRA)महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत एकीकृत आतथयक संकेत तथा वगीकरण र ब्याख्या 
२०७४(पररमाियन सवहत)र स्वीकृत नयाप मलेप फारामका आधारमा तयार गररएको छ । लेखाङ्कन 
काययको लातग नेपाल सरकारको प्रचतलत दोहोरो लेखा प्रणाली र लेखा ढापचालाई प्रमखु आधार 
मातनएको  छ । यस प्रणालीले नगदमा आधाररत लेखांकन कारोवारको अतभलेख राख्न ेगदयछ ।  

८.१.४यस प्रणालीबाट लेखाङ्कन गदाय स्थानीय तहको बिेट गा पँ वा नगर सभाबाट पाररत भएपतछ 
त्यसको आधारमा प्राप्त हनु ेसबै रकम शरुुमा ग समूहका स्थानीय तह रािस्व खातामा िम्पमा गनुय 
पदयछ । यस खाताबाट आवश्यकतानसुार स्थानीय सञ्चित कोषमा ट्रान्सफर गरी िम्पमा गनुय पदयछ । 
सञ्चित कोषमा िम्पमा भएको रािस्व वा आय रकमको बैंक मौज्दातको अवस्था ववचार गरी बिेट 
कायायन्वयन योिना वा तातलका बनार् खचय तथा लेखाङ्कन कायय गनुय पदयछ ।  

८.१.५ सतु्रबाट लेखाङ्कन कायय शरुु गनुय अगातड तनम्पन आधारभतू वववरणहरूतयार गरी यस प्रणालीमा 
प्रववविवा स्वीकृत भैसकेको हनु ुपदयछ ।  

क) सम्पबञ्चन्धत सभाबाट स्वीकृत बिेट । 

ख) सभाबाट पाररत बिेट र प्रवविी गरेको बिेटको अङ्क रुि ूगरी सतु्रमा बिेटस्वीकृत । 

ग) स्वीकृत बिेट अनसुार अञ्चख्तयारी पत्र तयार ।  

घ) स्थानीय तहको बैंक सम्पबन्धी वववरण अथायत ्बैंकको नाम, खाता नम्पबर आदद । 

ङ) भकु्तानी पाँने वा पेश्की पाँनेको नाम अतभलेख गने कायय। 

 

८.२ संस्थाको वववरण 

८.२.१ गा पँपातलका वा नगरपातलकामा आवद्ध रहेका संस्थाहरूको वववरण यस प्रणालीमा अतभलेख गनुय 
पदयछ । यसमा अतभलेख गररएको संस्थाको वववरणबाट बिेवटङ तथा लेखाङ्कन कायय गनय व्यवञ्चस्थत 



तथा सहि हनु्छ । संस्थाको वववरण भनयको लातग बिेट  मेनकुो प्रयोगकतायको सरुक्षा तभत्र रहेको 
संस्थाको वववरणमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यस सबमेनमुा वववरण भनयका लातग ञ्चक्लक गरेपतछ ञ्चचत्रनं. 
८.१अनसुारको ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छः- 

 

(ञ्चचत्र नं.  ८.१) 

 
८.२.२ ञ्चचत्र नं. ८.१मा देञ्चखए अनसुारसंस्थाको वववरण अन्तगयतरहेका वफल्डहरूमा प्राप्त भएसम्पमको 
सबै वववरणहरु अतभलेख गनुय पदयछ । सतु्र प्रणालीमा संस्थाको वववरण एकपटक मात्र अतभलेख गने 
हो । यसमा भएका वफल्डहरूप्रणालीका अन्य पक्षमा ववतभन्न वववरणसपग अन्तरसम्पबञ्चन्धत रहेका  
हनु्छन ्। यहापकावववरण लेखाङ्कन गने तसलतसलामा ववतभन्न स्थानमा प्रयोगमा आ पँदछन ्। 

८.२.३संस्थाहरूमा सम्पबञ्चन्धत गा पँपातलका वा नगरपातलकामा भएका ववद्यालयहरूको नाम, स्वास्थ्य 
चौकीको नामतथा तनवायञ्चचत पदातधकारीहरूको नाम प्रणालीमा प्रवववि गररसवकएको छ । प्रयोगकतायले 
ँक्त नाम तथा वववरणहरूमा केही गल्ती भएमा सच्याँन वा अन्य वववरणहरू थप गनुय पने हनु्छ । 

(ञ्चचत्र नं.  ८.२) 
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८.२.४ञ्चचत्र नं. ८.२को दावहने तफय को भागमा संस्थाको वववरण अतभलेख गररन्छ भने देवे्रततरको भागमा 
भने अतभलेख गररएको वववरण अथायत ्डाटाहरू रहेको हनु्छ । ती वववरणहरू खोज्नको लातग मातथ 
रहेको संस्थाको प्रकारमा ञ्चक्लक गरी कस्तो प्रकारको संस्थाहो समूह छनोट गनुय पदयछ । संस्थाको 
वववरण छनोट गरे पतछ छेँमा रहेको  search बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । 

८.२.५ संस्थालाई खचय केन्द्र वा भकु्तानी ददने पाटीको रुपमा पतन पररभावषत गनय सवकन्छ । यदी 
अतभलेख गरेको संस्थालाई खचय केन्द्रको रुपमा तलने हो भने ठेगानाको बक्स तभत्र रहेको लेखा राख्न े
वफल्डमा होछनोट गरी अतभलेख गनुय पदयछ ।  

(ञ्चचत्र नं.  ८.३) 

 

८.२.६संस्थाको प्रकारमा रहेको पातलका छनोट गरीSearch गरेमा सो नगरपातलका वा गा पँपातलकामा 
भएको पातलका अन्तगयत रहेका तलि ञ्चचत्र नं. ८.४ अनसुारको ञ्चस्क्रनमा देञ्चखन्छ । 

 

(ञ्चचत्र नं.  ८.४) 

 



८.२.७अतभलेख गररएका वववरणमा कुनै वकतसमको सम्पपादन गनुय परेमा मातथ ञ्चचत्रमा  देञ्चखएको 
कायायलयको छेँमा रहेको सम्पपादन गने ञ्चचन्ह  मा ञ्चक्लक गरेपतछ सो सम्पबन्धी वववरण दावहन े
ततर अतभलेख गने स्थानमा देञ्चखन्छ ।सोही स्थानमा गएर आवश्यक संशोधन तथा थप गरेर तल 
रहेको Save  गने बटनमा ञ्चक्लक गरी संशोधन कायय गनुय पदयछ ।  

८.३ बैंक खाता 

८.३.१सतु्रप्रणालीमा लेखाङ्कन कायय प्रयोिनको लातग बैक खातालार्सरकारी कारोबार तनदेञ्चशकामा 
ँल्लेख भए अनसुार व्यवञ्चस्थत गररएको छ । यी खाताहरुमा कोष खाता तफय  सञ्चित कोष खाता, 
ववभाज्य कोष खाता, आकञ्चस्मक कोष खाता, प्रकोप व्यवस्थापन कोष खाता, ववशेष कोष खाता रहेका 
छन ्। चालू तथा पूपञ्चिगत खचय खाताहरु िोर तथा वविोर गरी आतथयक वषय अनसुार रहेका छन ्।  

८.३.२ त्यस्तै रािस्व खातामा ग १ समूहका ववतभन्न खाताहरु र खचय खाताहरु चालू खचय र पूपिीगत 
खचय खाता तथा ववववध खचय खाता र धरौटी खाताहरुको ब्यवस्थागररएको छ ।सरकारी कारोबार 
तनदेञ्चशकामा व्यवस्था गररएको बाहेक अन्य ववशषे समूहको नयाप खाता आवश्यक भएमा परुट्यार् ं
सवहत खोल्नको लातग सम्पबञ्चन्धत ञ्चिल्ला ञ्चस्थत कोष तथा लेखा तनयन्त्रक कायायलयमा अनरुोध गनुय 
पदयछ ।  

८.३.३ सतु्रमा रहेका ववतभन्न मोड्यलुहरुको लातग आवश्यक खाता ँक्त मोड्युलमा रहेर खोल्न ु 

पदयछ । सबै मोड्यलुमा बैक खाता भने्न बटन रहेको छ । ँक्त बटन ञ्चक्लक गरेर बैक खाता 
सम्पबन्धी वववरणहरु अतभलेख गनुय पदयछ  । चालू र पूपञ्चिगत बैक खाताहरुको वववरण प्रवववि गनयको 
लातग ववतनयोिन  लेखाङ्कनको ववतनयोिन खचय मोड्यलू तभत्र सेटअपमा रहेको बैक खाता भने्न 
बटनमा ञ्चक्लकगदायदेञ्चखने ञ्चचत्र नं. ८.५ अनसुारको ञ्चस्क्रनमा तनम्पन वववरण प्रवववि(Entry)गनुय पदयछ 
।  

(ञ्चचत्र नं.  ८.५) 
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८.३.३ ञ्चचत्र नं. ८.५बमोञ्चिमको ञ्चस्क्रनमा सम्पबञ्चन्धत गा पँपातलका वा नगरपातलकाको बैंक खाता र बैंक 
सम्पबन्धी वववरण तनम्पनानसुार प्रवववि(Entry) गनुय पदयछ ।  

खाताको प्रकार बैंकको खाता प्रकार कुन हो 
ड्रप डाँन मेनूबाट छनोट गनुय 
पदयछ । यसमा चालू  
पूपञ्चिगत तथा ववत्तीयका िोर 
तथा वविोर गरी ६ वटा 
खाताहरु रहेका हनु्छन ्।  

बैक यहाप सरकारी कारोबार गने स्वीकृतत प्राप्त गरेकासबै बैकको नाम 
ँल्लेख गररएको छ । खाता खोतलने बैकको नाम छनोट गने ।  

 खाता नम्पबर बैंकमा खोतलएको खाता नम्पबर गल्ती नहनुे गरी प्रवववि गने । 

खाताको नाम नेपालीमा खोतलएको खाताको नाम नेपालीमा ँल्लेख गने ।  

खाताको नाम अंग्रिेीमा खाताको नाम अंग्रिेीमा ँल्लेख गने । 

  शाखा बैंकको शाखाको नाम प्रवववि गने । 

  फोन नम्पबर बैंकको फोन नम्पबर प्रवववि गने ।  

  र्मेल बैंकको र्मेल एडे्रस प्रवववि गने ।  

स्वीकृत खाता स्वीकृत हो वा होर्न छनोट गने । खाता स्वीकृत भएपतछ  
नै खोतलने हनुाले यसमा हो छनोट गने । 

 तनरक्रीय कुनै आतथयक वषयमा खाताको आवश्यकता नभएमा तनरक्रीय गने ।नभए 
तनञ्चरक्रय होर्न गरी सेभ गने ।  

 

८.३.५सबै वववरण अतभलेख गरेपतछ तल रहेको  सेभ  बटनमा ञ्चक्लक गरेपतछ ञ्चचत्र नं. ८.६ 
अनसुारको सन्देशदेञ्चखन्छ । 

(ञ्चचत्र नं.  ८.६) 

 
 

यस्तो सन्देशकोOKगरे पतछ भररसकेको डाटा दायाप ततर गएर बसेको ञ्चचत्र नं.८.७अनसुारको ञ्चस्क्रन 
देञ्चखन्छः 

(ञ्चचत्र नं.  ८.७) 



 
प्रवववि गररएको बैंक वववरणमा कुनै सच्याँन परेमा सम्पपादन गने बटनमा ञ्चक्लक गरेपतछ देञ्चखन े
त्यसको वववरण गर् सच्यार्  सेभ   गनुय पदयछ । यसरी सच्याँने कायय भौचर बनाँन ु भन्दा 
अगातड नै गनुय पदयछ । भौचर बनार्सकेपतछ ववतभन्न स्थानमा र्न्ट्री हनुे हनुाले सच्याँन सवकदैन ।  

८.३.६ स्थानीय तहमा कारोबार भैरहेको बैकको स्थानमा नञ्चिक रहेको अन्य कुनै बैकमा खाता खोतल 
पररवतयन गनय पने भएमा नयाप बैक थप गनय सवकन्छ तर साववकमा रहेका परुाना बैकलार् भने वैक 
खाता खोल्ने वववरणमा नै गएर सम्पपादन गरी त्यसलाई अञ्चन्तम वफल्डमा रहेको स्वीकृत होर्न 
तनरक्रीय हो भने सेभ गनुय पदयछ । यस अवस्थामा भने परुानो बैकको नाम कारोबारमा देखा पँदैन ।  

८.४ पेश्की /भुक्तानी पाउने नाम अभभलेख 

८.४.१ खचयको लेखाङ्कनको तसलतसलामाव्यञ्चक्त फमय वा ठेकेदारलाई चेकको माध्यमबाट भकु्तानी गनुय 
पने हनुाले भकु्तानी गने कायायलय वाव्यञ्चक्त वा संस्थाको नाम यस प्रणालीमा प्रववविगनुय पदयछ । 
यसरीप्रणालीमा अतभलेख गरेको नाम सम्पबञ्चन्धत व्यञ्चक्तको पेश्की खाता बना पँदा वा भकु्तानी गदाय 
सम्पबञ्चन्धत वफल्डमा देञ्चखन्छ । 

८.४.२ पेश्की ददने वा भकु्तानी पाँनेलाईववतभन्न छ समूहमा व्यवञ्चस्थत गरर राञ्चखएको छ । कमयचारी, 
पदातधकारीर मातहत संस्थाको वववरण प्रवववि गने ञ्चस्क्रन फरक रहेको र त्यसमा भएको वववरणलाई 
प्रयोग गरी पेश्की खाता वा भकु्तानी पाँनेको नाम अतभलेख गनय सवकन्छ । त्यो बाहेक अन्य 
समूहको पेश्की खाता बनाँनको लातग तबतनयोिन लेखाङ्कन मेनू तभत्र ववतनयोिन खचय ञ्चक्लक गदाय 
देञ्चखने सेटअप तभत्र रहेको पेश्की/भकु्तानी पाँनेबटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यस्तो ञ्चचत्र देञ्चखन्छ– 

(ञ्चचत्र नं.  ८.८) 
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ञ्चचत्र नं. ८.८अनसुारको ञ्चस्क्रनमा रहेका ववतभन्न वफल्डमा तनम्पनानसुार वववरण अतभलेख गनुय पदयछ। 

तस. 
नं. 

वफल्डको नाम अतभलेख गने वववरण 

१ कायायलय सम्पवञ्चन्धत पातलकाको नाम स्वत देञ्चखन्छ । नभए ड्रपडाँन मेनबुाट 
छनोट गने ।  

२ प्रकार पेश्की िथा भतुिानी ददनेलाइ 
विभभन्न समहूमा विभाक्जि 
गररएको छ । यसमा कुन 
समहूमा पदयछ हेरी छनोट 
गने ।  

३ भ्याट / ्यान सम्पबञ्चन्धत फमय व्यञ्चक्त वा स्लायसयको भ्याट वा ्यान नम्पबर 
ँल्लेख गने । यहाप नम्पबर ँल्लेख गरेपतछ सम्पबञ्चन्धत पाटीको 
नाम र वववरण  तस नं ५ को वफल्डमा स्वत देञ्चखन्छ ।  

४ Internal 

Revenue office 
तस नं ३ मा भ्याट / ्यान नम्पबर ँल्लेख गने ववञ्चत्तकै ँक्त नम्पवर 
िारी गने आन्तररक रािस्व कायायलय र ठेगाना स्वत देञ्चखन्छ । 



प्रयोगकतायले केही गनुय पदैन । यदी नदेञ्चखएको खण्डमा 
प्रयोगकतायले ड्रपडाँन मेनूबाट  सम्पवञ्चन्धत आन्तररक रािस्व 
कायायलय वा सेवा केन्द्र छनोट गनुय पदयछ ।  

५ DTSType सम्पवञ्चन्धत फमयको प्रकार अनसुार अतग्रम 
कर कट्टी गरर िम्पमा गने रािस्व 
खाताको शीषयकको प्रकार ड्रपडाँन 
मेनूबाट छनोट गने ।  

५ नाम नपेालीमा भकु्तानी पाँने वा पेश्की पाँनेको नाम नेपालीमा लेख्न े।भ्याट वा 
्यान नम्पवर ँल्लेख गरेको अबस्थामा स्वत देञ्चखन्छ । नभए नाम 
ँल्लेख गने ।   

६ नाम अंग्रिेीमा  भकु्तानी पाँनेको नाम अंग्रिेीमा लेख्न े। 
७ Citizenship 

No/Registration 

No. 

भकु्तानी पाँने व्यञ्चक्त भए नागररकता नम्पबर र संस्था वा फमय भए 
दताय नम्पबर लेख्न े ।यसले गदाय कुनै पतन व्यञ्चक्त वा संस्था वा 
फमयको एक भन्दा बढी वववरण भररदैन ।  

८ फोन नम्पबर व्यञ्चक्त वा संस्थाको टेतलफोन नम्पबर लेख्न ेगने । 
९ मोबार्ल नम्पबर  ब्यञ्चक्त भए व्यञ्चक्तको र फमय वा संस्था भए त्यसको कारोबारमा 

संलग्न व्यञ्चक्तको मोबार्ल नम्पबर र्न्ट्री गने । 
१० र्मेल सम्पबञ्चन्धत पाटी वा फमयको र्मेल ठेगाना र्न्ट्री गने। 
 फ्याक्स नम्पवर सम्पवञ्चन्धत व्यञ्चक्त वा फमयको फ्याक्स नम्पवर ँल्लेख गने ।  
११ ठेगाना भकु्तानी वा पेश्की पाँने ँपभोक्ता सतमतत वा ठेकदार वा फमयको 

ठेगाना लेख्न े। 
१२ बैक सम्पवञ्चन्धत पाटीको कारोबार गने बैकको नाम ड्रपडाँन मेनूबाट 

छनोट गने ।  
१३ खाता नम्पबर सम्पवञ्चन्धत पाटी व्यञ्चक्त वा फमयको कारोबार गने बैकमा खोतलएको 

खाता नम्पबर ँल्लेख गने ।  
सम्पपकय  व्यञ्चक्तको वववरण  
१ नाम नपेालीमा सम्पपकय  व्यञ्चक्तको नाम नेपालीमा अतभलेख गने । 
२ नाम अंग्रिेीमा  सम्पपकय  व्यञ्चक्तको नाम अंग्रिेीमा प्रवववि गने । 
३ पद सम्पबञ्चन्धत व्यञ्चक्तको पद ँल्लेख गने ।  
४ फोन  सम्पपकय  व्यञ्चक्तको फोन नम्पबर लेख्न े। 
५ र्मेल सम्पपकय  व्यञ्चक्तको र्मेल ठेगाना लेख्न े 
६ मोबार्ल नम्पबर सम्पबञ्चन्धत मोबार्ल नम्पबर लेख्न े 
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७ पेश्कीमा देखाँन े पेश्कीमा देखाँने भएमा ड्रपडाँन मेनूबाट हो छनोट गने तर पेश्की 
ददन ुनपने भएमा होर्न छनोट गने ।  

८ धरौटीमा देखाँन े सम्पवञ्चन्धत कारोबार गने फमयको नामबाट धरौटी कट्टा गररन्छ र सो 
को कारोबार धरौटीको वववरणमा पतन राञ्चखन्छ भन े धरौटीमा 
देखाँने होभनी र नदेखाँन ेहो भने होर्न भनी छनोट गने ।  

९ भकु्तानी मा 
देखाँन े 

भकु्तानीमा देखाँने भएमा ड्रपडाँन मेनूबाट हो  र नदेखाँन े हो 
भने होर्न भनी छनोट गने ।  

१० स्वीकृत यसमा हो वा होर्न मध्ये कुनै एक छनोट गने ।स्वीकृत अबस्थामा 
राख्न ेहो भने हो र अस्वीकृत अबस्थामा राख्न ेहो भने होर्न छनोट 
गने ।  

११ तनञ्चरक्रय  यसरी बनाएको व्यक्तगत खाता तनरक्रीय राख्न े वा सक्रीय राख्न े
छनोट गने ।  

 

 

८.४.३ मातथ ँल्लेख भए बमोञ्चिम वववरण अतभलेख गरर डाटा सेभ गरेपतछ सम्पबञ्चन्धत पेश्की/ भकु्तानी 
पाँनेको नाम अकोततर सार्डमा देञ्चखन्छ । पेश्कीमा भररएको वववरणमा कुनै वकतसमको गलत 
प्रवववि हनु गर् सच्याँन आवश्यक देञ्चखएमा दावहनेतफय  आँने वववरणमा नामको छेँमा रहेको 
सम्पपादन बटनमा ञ्चक्लक गरेमा देवे्रतफय  रहेको वफल्डमा डाटा गएर बस्दछ । त्यसमा 
आवश्यकतानसुार वववरण सच्यार् सेभ गनुय पदयछ । 

(ञ्चचत्र नं.  ८.९) 

 
८.४.४ पेश्की वा भकु्तानी पाँनेको नाममाभौचर बनेर स्वीकृत भएपतछ भने नाम सम्पपादन गनय  

सवकदैन । त्यसैले भकु्तानी पाँनेको नाम भने गल्ती नहनुे गरी शदु्धसपग भनुय पदयछ । यही वववरणमा 
भररएको नामको आधारमा प्रणालीको भकु्तानी पाँनकेो नाम देञ्चखने भएकोले वववरण सच्याँन 
नसवकन े हो । सतु्र प्रणालीबाट तयार हनुे चेक यही वववरणमा भररएका नामका आधारमा तयार 
हनु्छन ्।नाम प्रवववि गदाय दोहोरो नपने गरी गनुय पदयछ ।  



८.४.५ पेश्की वा भकु्तानी ददने व्यञ्चक्त वा संस्थाको नाम अतभलेख गदाय सकेसम्पम सबै वफल्डका वववरण 
भनुय पदयछ । यसमा भएका सूचनाले काययसम्पपादनको क्रममा ववतभन्न सूचना ददन सञ्चिलो हनु्छ । 
शरुुमा तनयतमत रूपमा भकु्तानी गने व्यञ्चक्त, फमय  आददको नाम सबै अतभलेख गरेमा पतछ चेक 
बनाँन सञ्चिलो हनु्छ । िस्तै नेपाल ववद्यतु प्रातधकरण, नेपाल टेतलकम, कमयचारी सिय कोष, 

नागररक लगानी कोष आदद ।  

८.५ चेक नम्बर प्रववन्टट 

८.५.१सतु्रमालेखाङ्कन गररसकेपतछ त्यसको आधारमा भकु्तानी पाँने ब्यञ्चक्तको नाममा चेक तयार गनय 
सवकन्छ । सतु्र तसिममा चेकप्रणालीबाटनैतयार गने र वप्रन्टगनेव्यवस्था गररएको 
छ।चेकवप्रन्टगनयकोलातगचेकनम्पबरकोआवश्यकतापनेभएकोलेबैकमा रहेको खाताअनसुारको 
चेकनम्पबरशरुुमानैप्रववविगनुयपदयछ। 

८.५.२चेक नम्पबर प्रवववि बैकमा रहेको खाताअनसुार गररन्छ । चेक नम्पबर प्रवववि गनयको लातग 
ववतनयोिन खचयको सेटअप मेनू तभत्र रहेको   चेक प्रवववि  भने्न बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । चेक 
प्रववविको लातग ञ्चचत्र नं. ८.११अनसुारको ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छः 

(ञ्चचत्र नं.  ८.११) 

 
 

यस ञ्चचत्रमा रहेका वफल्डहरूमा तनम्पनानसुार अतभलेख गनुय पदयछ ।  

तस नं वफल्डको नाम अतभलेख गने वववरण 

१ बैक  ड्रपडाँन मेनूमा सम्पबञ्चन्धत गा पँपातलका वा नगरपातलकामा रहेका 
बैंक खाताहरूको वववरण देञ्चखन्छ । िनु बैंक खाताको चेक 
नम्पबर प्रवववि गने हो सोही बैंक खाता छनोट गने । 

२ चेक नम्पबर देञ्चख चेक बकुमा देञ्चखएको शरुु नम्पबर प्रवववि गने ।  
३ चेक नम्पबर सम्पम चेक बकुमा देञ्चखएको अञ्चन्तम नम्पबर प्रवववि गने ।  
४ तमतत चेक बकु र्न्ट्री गररएको तमतत टार्प गने वा थप गने ।  
८.५.३प्रत्येक पटक बैंकबाट चेक प्राप्त भए पतछ बैंक खाता अनसुार चेक नम्पबर र्न्ट्री गनुय पदयछ । 
चेक नम्पबरको शरुु अङ्क  चेक नम्पबर देञ्चख मा र  अञ्चन्तम अङ्क  चेक नम्पबर सम्पम अङ्क प्रवववि गदाय 
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गल्ती नगरी सावधानीका साथ गनुय पदयछ । दवैु अङ्क एकपटक प्रवववि गररसकेपतछ रुिू गरी ठीक 
भएमा मात्र सबैभन्दा तल रहेको  सेभ  बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । 

८.५.४ध्यान ददन ुपने कुराहरु  

 चेक नम्पबर र्न्ट्री गदाय अंग्रिेी अङ्क (अथायत ् रोमनमा)मा गनुय पदयछ । नेपाली यतुनकोडमा 
गनुय हुपदैन । नेपालीमा गरेमा Invalid Cheque Number भने्न मेसेि देञ्चखन्छ ।  

 चेक नम्पबरको संख्या शरुुदेञ्चख अन्त्यसम्पम एकपटकमा सयवटा मात्र गनुय पदयछ । यदद सय 
भन्दा बढी चेक नम्पबर र्न्ट्री गनुय परेमा सय सयको नम्पबरमा टुक्राएर पटक पटक भन े गनय 
सवकन्छ ।  

 चेकको शरुु नम्पबर र अञ्चन्तम नम्पबर र्न्ट्री गरेर सेभ गनुय अगातड अतनबायय रुपमा रुि ुगनुय 
पदयछ ।  

८.६ कमडचारी 

८.६.१स्थानीय तह गगा पँपातलका तथा नगरपातलका) मा काययरत सबै कमयचारीको वववरण यस 
प्रणालीमा राख्न ु पदयछ ।यसरी प्रवववि गररएको वववरणले सम्पबञ्चन्धत कमयचारीलाई भकु्तानीको लातग 
चेक बनाँन,े पेश्की ददने वा तलव भकु्तानी गनयको लातग तलवी वववरण बनाँने लगायतका काययमा 
सहयोग  
पगु्दछ ।  

८.६.२गा पँपातलका वा नगरपातलकामा काययरत कमयचारीको वववरण प्रवववि गनयको लातग  ववतनयोिन 
खचयमेनू तभत्र रहेको सेटअप मा देञ्चखने कमयचारी  भने्न मेनू ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यसरी ञ्चक्लक 
गरेपतछ ञ्चचत्र नं ८.१२अनसुारको ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छः 

(ञ्चचत्र नं.  ८.१२) 
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ञ्चचत्र नं. ८. १२मा कमयचारीको वववरण प्रवववि काययलाईचारसमूहमा समूहकृत गररएको छ । यसरी 
समूहकृत गररएका के्षत्र र त्यसमा रहेका वववरण यस प्रकार रहेको छ   

(१) व्यञ्चक्तगत वववरण-  यस समूहमा कमयचारीको व्यञ्चक्तगत वववरणहरू नाम, तलङ्ग, िन्मतमतत, 
बैवावहक ञ्चस्थतत, भ्याट ्यान आदद वववरणहरू प्रवववि गनुय पदयछ ।  

(२) सम्पपकय  वववरण–  कमयचारीको ठेगाना,मोबार्लनम्पबर, फोन नम्पबर, र्मेल आदद वववरण अतभलेख 
गनुय पदयछ ।  

(३) कायायलय सम्पबन्धी वववरण-  कमयचारीको सेवा, समूह, पद, शे्रणी, दरबन्दी, तह आदद वववरण 
अतभलेख गनुय पदयछ । 

(४) अन्य – कमयचारीको बैक खाता सम्पवन्धी अन्य वववरण तथा िानकारी अतभलेख गनुय पदयछ ।  

यसरी सबै वववरण प्रवववि गररएपतछ त्यस्तो कमयचारीसपग सम्पबञ्चन्धत आतथयक प्रशासन सम्पबन्धी काययका 
लातग ञ्चचत्र नं. ८.१३बमोञ्चिमको ञ्चस्क्रनमा आवश्यक वववरणहरू छनोट गनुय पदयछ  

(ञ्चचत्र नं.  ८.१३) 

 
 

पेस्कीमा देखाँने कमयचारीलार्य पेश्की ददन आवश्यक परेमा हो छनोट गने । यसरी छनोट 
गरेपतछ पेश्की ददने गोश्वारा भौचर बना पँदा नाम देखा पँदछ । स्थानीय 
तहका सबै कमयचारीले पेश्की तलदैनन ् । त्यसैले पेश्की तलन ु पने 
कमयचारीको नाममा मात्र हो भनेर र अरुको नाममा होर्न भनेर छनोट गने 
। 

तलब प्रततवेदनमा देखाँने प्रवववि गररएका कमयचारीको नामलाई तलबी प्रततवेदनमा देखाँने भएमा हो 
छनोट गने र देखाँने नभएमा होर्न छनोट गने ।  

स्वीकृत यसमा हो छनोट गने । 



तनञ्चरक्रय अतभलेख गररएका कमयचारीको नामलाई तनञ्चरक्रय पाने हो भने यसमा हो 
भने्न छनोट गने नपने हो भने होर्न भनी छनोट गने । अतभलेख गररएका 
कमयचारी सरुवा भर् अन्यत्र गएमा अबकाश भएमा वा रािीनामा ददएमा 
त्यस्ता कमयचारीको वववरणलार्य तनञ्चरक्रय पानय पदयछ । यसरी तनरक्रीय 
भएपतछ ती कमयचारीको वववरण अन्यत्र कतै पतन देञ्चखदैन ।  

८.६.३ यसरी सबै वववरणहरूप्रववविगरेपतछ तल रहेकोSaveबटनमा ञ्चक्लक गरी वववरणहरू सेभ गनुय 
पदयछ ।यही क्रम अनसुार एक पटक सबै कमयचारीको नाम अतभलेख गनुय पदयछ । यस पिात 
आतथयक प्रशासन सिालनमा कमयचारीको वववरण पनुः प्रवववि गरररहन पदैन र पतछका काम गनय 
सञ्चिलो हनु्छ । सेभ गरेको कमयचारीको वववरण यस प्रकार देञ्चखन्छ – 

 

 

८.७ पदाधधकारीको वववरण 

८.७.१ स्थानीय तहमा तनवायञ्चचत रहेका पदातधकारीलाई प्रचतलत ऐन काननुले ब्यवस्था गरेअनसुार कुनै 
वकतसमको पाररश्रतमक सवुवधा वा अन्य रकम भकु्तानी गनुय पने अबस्थाहनु सक्दछ । त्यसैले स्थानीय 
तहमातनवायञ्चचत पदातधकारीको व्यञ्चक्तगत वववरण पदातधकारीको वववरणमा ञ्चक्लक गरी प्रवववि गनय तथा 
हेनय सवकन्छ । यस प्रणालीमासबै स्थानीय तहहरूको तनवायञ्चचत पदातधकारीको नाम र पदसम्पबन्धी 
वववरण राञ्चखएको छ ।  

८.७.२ प्रयोगकतायले यसरी राञ्चखएको नाम वा पदमा कुनै वकतसमको त्रटुी वा गल्ती भएको देखेमा 
संशोधन गने र नराञ्चखएका अन्य वववरणहरू प्राप्त भएमा प्रवववि गरी अद्यावतधक गरी सेभ गनुय पदयछ 
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। पदातधकारीको वववरणको लातग  लेखाङ्कन खचय मेनू तभत्र रहेको  सेटअप  मा देञ्चखने पदातधकारी  
भने्न मेनू ञ्चक्लक गदाय ञ्चचत्र नं. ८.१४अनसुारको ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छ -  

(ञ्चचत्र नं.  ८.१४) 

 
८.७.३ ञ्चचत्रनं. ८.१४मा देञ्चखएको ञ्चस्क्रनको देवे्रततर पदातधकारीको वववरण भने वफल्डहरू रहेको छ भन े
दावहनेतफय  ती वफल्डमा प्रवववि भएका डाटाहरू देञ्चखन्छ । यस तसस्टममा सम्पबञ्चन्धत सबै स्थानीय 
तहमा तनवायञ्चचत पदातधकारी नाम तथा पद मात्र प्रवववि गररएको छ । 

८.७.४ नाममा कुनै संशोधन गनय आवश्यक भएमा र सम्पबञ्चन्धत अन्य वववरण प्रवववि गनुय परेमा 
सम्पपादन गने बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यसपिात वववरण भररएका वफल्डमा गएर आवश्यक थप 
तथा संशोधन गरी सेभ गरी डाटा अद्यावतधक बनाँन ुपदयछ ।  

८.८ भौचर हस्ताक्षरकताड 

८.८.१ लेखाङ्कन काययको लातग तयार गररने गोश्वारा भौचरमा तयार गने, पेश गने र सदर गने 
कमयचारीको नाम तथा पद ँल्लेख गनुय पदयछ । गोश्वारा भौचरमा यी नाम तथा पद प्रवववि गनयको 
लातग ववतनयोिन लेखाङ्कन तभत्र रहेकोववतनयोिनखचय  सेट अप मेन ुतभत्र रहेको भौचर हस्ताक्षरकताय 
मेनूमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यस पिात ञ्चचत्र नं. ८.१५अनसुारको ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छः 

(ञ्चचत्र नं.  ८.१५) 



 

 

८.८.२ भौचर तयार तथा स्वीकृत गने व्यञ्चक्तको वववरण बैंक खाता अनसुार बेग्ला बेग्लै पतन हनु 
सक्ने भएकोले संस्था भन्दा तल रहेको Applies for भने्न बटन ञ्चक्लक गरी त्यसमा खाताको प्रकार 
छनोट गनुय पदयछ । त्यसभन्दा तल रहेका तयार गने, पेश गने र सदर गने तीनवटै मेनूको वफल्डमा 
रहेको डाटाको ड्रपडाँन मेनूबाट कमयचारीको नाम छनोट गरी सेभ बटनमा ञ्चक्लक गरेपतछ त्यही 
डाटा सेभ भएर देवे्रततर बस्दछ । वयनै सेभ भएका वववरणहरू गोश्वारा भौचर बना पँदा तल देखा 
पदयछन ्। 

 

८.८.२ खाताको प्रकार छनोट गदाय सबै प्रकारको लेखाङ्कन काययमा एँटै समूहका व्यञ्चक्त रहन े
अवस्थामा सबै सेलेक्ट गरी अगातड बढन ु पदयछ । फरक फरक रहेको भए सोही अनसुार एक 
एकवटा सेलेक्ट गरी नाम छनोट गरी सेभ गनुय पदयछ । 

८.९ Merge Advance Payment and Receiver 

८.९.१ लेखाङ्कनको क्रममा भकु्तानी पाँनकेो नाम एकै पटक मात्र प्रवववि गनुय पदयछ । एकभन्दा बढी 
पटक एँटै नाम प्रवववि भएमा ठीकनाम एँटा कायम गरेर अरुलार् हटाँन ुपदयछ । यस काययको 
लातग ववतनयोिन लेखाङ्कन मेन ु को सेटअपमा रहेको Merge Advance Payment and Receiverभने्न 
वटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यस प्रकारको ञ्चचत्र देञ्चखन्छ । 
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८.९.२ मातथको ञ्चचत्रमा शरुुमा देखाएको वफल्टर ञ्चस्क्रनमा प्रकारमा कुनै समूह छनोट गरी खोि गरेमा 
ँक्त समूहका सबै व्यञ्चक्त वा फमयको नाम देखा पँदछ । यसमा देञ्चखएका एकै नामका एकभन्दा बढी 
नामहरुलाड्ढ समावेश गरी एँटै बनाँन सम्पवञ्चन्धत नामको अगातड रहेको चेक बक्समा ञ्चचन्ह लगार् 
तल देञ्चखएको Contiue  मा ञ्चक्लक गदाय यस प्रकार ञ्चचत्र देञ्चखन्छ । 

 
८.९.३ मातथको ञ्चचत्रमा एँटै नामको दरु्टा डाटा देखार्एको छ ती मध्ये िनु नाम सवक्रय राख्न ुछ 

सोही कोलममा रहेको चेक 
बक्समा ञ्चचन्ह लगाएर तल 
रहेको Merge  बटनमा 
दिक गनुय पदयछ । 
त्यसपतछ यस प्रकारको 
मेसेि देञ्चखन्छ । यसमा 
िनु सवक्रय गररएको हनु्छ । सोही व्यञ्चक्त वा फमयको नाम मात्र देञ्चखन्छ । यसरी दईु वा दईु 
भन्दा बढी नामहरु एँटै बनाँन सवकन्छ । 

 

 



 

९रािस्व अनदुान प्रातप्तगोश्वाराभौचर 

९.१ राजस्व तथा अनुदान प्रान्तत खाताहरु 

९.१.१ गा पँपातलका तथा नगरपातलकालाई संघीय, प्रदेश तथा अन्तरस्थानीय तहबाट 
अनदुानबापतप्राप्तहनुेरकम तथा ँक्त तनकायको आन्तररक आम्पदानी एबं अन्य कुनै पतन वकतसमबाट 
प्राप्त हनुे सबै रकमहरु शरुुमा स्थानीय तहका रािस्व खाताहरुमा िम्पमा गनुय पदयछ । यी 
खाताहरुको व्यवस्था नेपाल रार बैकको सरकारी कारोबार तनदेञ्चशका २०७६ अनसुार गररएको छ। 

९.१.२ नेपाल रार बैक सरकारी कारोबार तनदेञ्चशका २०७६ को पररच्छेद ४ मा स्थानीय तहका 
खाताहरु र ततनको सिालन ववतधको बारेमा ँल्लेख गररएको छ । यसअनसुार स्थानीय तहका 
रािस्व खाताहरु ववतभन्न वकतसमका गरी यस प्रकार रहेका छन ्–  

  ग-१ स्थानीय तह रािस्व खाताहरु  

  ग -  १.१   आन्तररक रािस्व खाता  

  ग -  १.२ बापडफापडबाट प्राप्त रािस्व खाता 

  ग -  १.३  आन्तररक अनदुान खाता  

  ग -  १.४ वैदेञ्चशक सहायता अनदुान खाता 

  ग -  १.५ ववत्तीय व्यवस्था तथा ऋण खाता 

 ग -  १.५.१ शेयर ववक्री खाता  

 ग -  १.५.२ ऋण (सापबा) वफताय प्रातप्त  

 ग -  १.५.३ आन्तररक ऋण प्रातप्त 

 ग -  १.५.४ वैदेञ्चशक ऋण प्रातप्त  

९.१.३ प्रत्येक स्थानीय तहले मातथ ँल्लेख गररएबमोञ्चिमको खाता नञ्चिकको सरकारी कारोबार गनय 
नेपाल रार बैकबाट स्वीकृतत प्राप्त गरेको बैकमा सम्पवञ्चन्धत ञ्चिल्लाको कोष तथा लेखा तनयन्त्रक 
कायायलयको तसफाररस र समन्वयमा  खोल्न ुपदयछ । स्थानीय तहलार् प्राप्त हनुे िनुसकैु रकम पतन 
मातथ ँल्लेख भए बमोञ्चिमका खातामा प्राप्त रकमको प्रकृतत अनसुार िम्पमा गनुय पदयछ ।  

९.१.४  स्थानीय तहले रािस्व खातामा िम्पमा गरेको रकमको आमदानी तथा खचयको लेखाङ्कन सतु्रमा 
रािस्व /  अनदुान प्रातप्त मेनमुा व्यवञ्चस्थत गररएको छ । रािस्वको बटन तभत्र रहेको यस मेनूमा 
ञ्चक्लक गरेपतछ तीनवटा  सेटअप प्रवववि र प्रततवेदन रहेको ञ्चचत्र  यस प्रकारको देञ्चखन्छ   

(ञ्चचत्र नं. १९.१) 
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९.१.५ मातथको ञ्चचत्रको सेटअप मेन ुतभत्र बैक सेटअप भने्न वटन रहेको छ । यस वटनलाई ञ्चक्लक 
गरेपतछ तल ञ्चचत्र नम्पवर १९.२ अनसुारको ञ्चचत्र देञ्चखन्छ । यसमा रािस्व प्रातप्त । अनदुानका 
बैकमा खोतलएका खाताहरु तनम्पनानसुार प्रवववि गनुय पदयछ ।   

(ञ्चचत्र नं. १९.२) 

 

 

 

वफल्डको नाम भनुय पने वववरण 

खाताको प्रकार यसमा स्थानीय तहमा खोतलन े
ववतभन्न प्रकारका रािस्व 
खाताहरु ड्रप डाँन मेनूमा 
देञ्चखरहेको हनु्छ । 
यसमध्ये िनु समूहको बैक 
खाता र्न्ट्री गनय लातगएको 
हो । सोही समूह छनोट 
गनुय पदयछ ।   



बैंक रािस्व प्रातप्त खाता रहेको बैकको नाम ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गनुय 
पदयछ ।  

शाखा बैकको शाखाको नाम ड्रपडाँन मेनबुाट छनोट गने । सतु्रको 
तसिमबाट वनाँने  ट्रान्सफर पत्रमा वैकको शाखाको नाम 
देञ्चखन्छ । 

खाता नम्पबर पातलकाको बैकमा खोतलएको रािस्व खाताको खाता नम्पबर अतभलेख 
गने ।  

खाताको नाम 
नेपालीमा 

खाताको नाम अतभलेख गने । ँदाहरण ग १.१ आन्तररक रािस्व 
खाता 

खाताको नाम 
अंग्रिेीमा  

खाताको नाम अंग्रिेीमा अतभलेख गने ।  

फोन नम्पबर बैकको फोन नम्पबर र्न्ट्री गनुय पदयछ ।  

र्मेल बैकको र्मेल ठेगाना यसमा अतभलेख गनुय पदयछ ।  

स्वीकृत यसमा स्वीकृत हो वा होर्न भनी दरु्वटा वववरण रहेकोमा हो भनी 
छनोट गनुय पदयछ । 

तनरक्रीय  यसमा तनञ्चरक्रय हो वा होर्न भनी दईुवटा वववरण रहेकोमा होर्न 
भनी छनोट गनुय पदयछ । एँटा बैकमा खाता खोतलरहेको 
अबस्थामा त्यसलाई वन्द गरी अको बैकमा खाता खोतलएमा 
अगातडको खातालाई तनरक्रीय पानयको लातग यसको प्रयोग गररन्छ 
।  

 

१९.१.५ यसरी मातथ ँल्लेख गररएबमोञ्चिम बैक खाताको वववरण अतभलेख गरी सेभ गरेपतछ त्यसको 
वववरण अको ततर देञ्चखन्छ । यसै क्रमसपगै सबै रािस्व बैक खाताको वववरण पूणयरुपले शदु्ध 
वकतसमबाट अतभलेख गनुय पदयछ । गोश्वारा भौचर वनार्सकेपतछ यसमा भएको खातासम्पबन्धी 
वववरणहरु  Edit  अथायत ्सम्पपादन गनय र हटाँन पतन नसवकन ेहनुाले यसमा ध्यान ददन ुपदयछ  ।   

९.२ राजस्व । अनुदान (प्रान्तत) गोश्वारा भौचर 

९.२.१ स्थानीय तहलाई स्वीकृत बिेट अनसुार प्राप्त भएको अनदुान, रािस्व बापडफापड तथा आन्तररक 
श्रोतको आम्पदानीको अतभलेख गनय र त्यस खाताबाट खचय खातामा रकम ट्रान्सफर गनय गोश्वारा भौचर 
तयार गनुय पदयछ । रािस्वको गोश्वारा भौचर बनाँको लातग प्रवववि मेनूमा रहेको देञ्चखन ेगोश्वारा 
भौचर मा ञ्चक्लक गरेपतछ ञ्चचत्र नं. १९.३ अनसुारको ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छ ।  
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९.२.२ तल ञ्चचत्रमा देञ्चखएका वफल्डहरुमा रकम र कारोबारको ववस्ततृ वववरण र कारोबारको संञ्चक्षप्त 
वववरण प्रयोगकतायले र्न्ट्री गनुय पदयछ भने अरु वववरण ड्रपडाँन मेनूबाट आवश्यकतानसुार छनोट 
गनुय पदयछ । 

(ञ्चचत्र नं. ९.३) 

 

 

९.३.३  ञ्चचत्र नं. ९.३ अनसुारको ञ्चस्क्रनमा रहेका वफल्डमा देहाय अनसुार वववरण अतभलेख गनुय पदयछः 

तस नं वफल्डको नाम अतभलेख गने वववरण 

१ तमतत रािस्व भौचर बनाँने तमतत र्न्ट्री गने । यस वफल्डमा System 

Dateको रूपमा त्यस ददनको तमतत देखार्रहेको हनु्छ । यसै 
तमततमा अतभलेख गनय परेमा तमततमा केही पररवतयन गनुय पदैन । 
प्रयोगकतायले यसमा Edit  गरेर पछातडको तमततमा कारोबारको 
वहसाव राख्न सक्दछन ्। तर अगातडको तमतत राखेर कारोबार गनय 
पार्दैन । ँदाहरण २०७७।०७।०१ गते भदौ, असोिको तमतत 
राखेर भौचर बनाँन पार्एता पतन २०७७।०७।०२ को तमतत 
राख्न भने पार्दैन । यदद राखेमा भौचर सेभ गने बेलामा भने यस 
प्रकारको मेसेि ददन्छ ।  

 

 त्यसपतछ तमतत सच्याँन ुर पनुः सेभ गनुय पदयछ ।  



२ भौचरको वकतसम   रािस्वको प्रकृतत 
अनसुार आम्पदानी 
वा ट्रान्सफर गने 
रकम रािस्वका 
कुन खाता सपग 
सम्पवञ्चन्धत रहेको  
सोही छनोट गनुय 
पदयछ । 
ँदाहरण यदद 
कारोबारको अतभलेख आन्तररक श्रोतको भएमा ग १.१,  रािस्व 
बापडफापडबाट भएमा १.२,  र िनुसकैु तहबाट प्राप्त हनुे अनदुान 
भएमा ग १,३ छनोट गनुय पदयछ ।   

३ भौचर./रतसद 
नम्पबर 

रािस्व खातामा रकम िम्पमा भएको कागिात गभौचर वा पत्र) को 
वववरण केही भएमा संके्षपमा लेख्न े।  

४ रािस्व संकलन 
गने कायायलय 

पातलकाको कुन खचय केन्द्रबाट रािस्व संकलन भएको हो ँक्त 
कायायलय वा वडा कायायलय ड्रपडाँन मेनबुाट छनोट गने ।  

४ डेववट/के्रतडट कारोबारलार्य डेववट वा के्रतडट के गने हो सो छनोट गने ।  
५ वहसाव 

नम्पबर/व्यहोरा 
डेववट वा के्रतडट कुन लेिरलार्य गने हो त्यसको नाम छनोट  
गने ।यसमा भौचरको वकतसम तथा डेववट र के्रतडट अनसुारका 
लेिर देञ्चखन्छन ्। लेिरमाबैंक,रािस्व ट्रान्सफर,र नगद गरी तीन 
प्रकारको लेिरको व्यवस्था गररएको छ ।यसमा छनोट गरे 
अनसुार व्यहोरामा ववतभन्न लेिरहरु स्वत देञ्चखन्छन ्।   

६ वववरण वहसाव नम्पबर तथा व्यहोरासपग सम्पबञ्चन्धत तथ्य देञ्चखन्छ । 
प्रयोगकतायले यसमा लेख्न ु पने व्यहोरा संके्षपमा स्वयंले पतन 
सम्पपादन गरेर थपघट गरेर लेख्न सक्दछन ्।  

७ श्रोत समूह यसमा रािस्व खातामा आम्पदानी वा 
खचय हुपदा कुन श्रोतबाट खचय हनु्छ 
त्यो छनौट गने । रािस्व अनमुान 
गदाय ँल्लेख गररएका श्रोतहरू 
यसमा देञ्चखएका हनु्छन ् । यहाप 
देञ्चखएका श्रोत भन्दा अन्य शीषयकमा 
आम्पदानी िनाँन भने सवकदैन । 

 
८ बिेटको श्रोत र 

तह 
यो मातथको श्रोत समूहसपग सम्पवञ्चन्धत रहेको छ ।ँदाहरण श्रोतको 
प्रकारमा आन्तररक आएको खण्डमा रािस्व अनमुान 
गररएकाआन्तररकस्वत देञ्चखन्छन ् । यी मध्ये बढी भएमा 
ड्रपडाँन मेनूबाट देञ्चखएका कुनै एक छानु्न पदयछ । 
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९ श्रोत  यसमा कुन आम्पदानी शीषयकबाट रकम प्राप्त 
हनुे हो सो कुराको छनोट गनुय पदयछ । 
यो शीषयकमा देञ्चखने डाटाहरू पतन मातथ 
ँल्लेञ्चखत श्रोतको प्रकार र ववतधसपगै 
सम्पबञ्चन्धत रहेको हनु्छ ।   

१० प्रातप्तको ववतध रािस्व खातामा कुन प्रकारबाट रकम प्राप्त हनु आएको छ त्यसको 
ववतध ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गने । बिेट अनमुान गदाय िनु 
ववतध वा प्रकार ँल्लेख गररएको छ सोही अनसुारका ववतध यहाप 
देञ्चखन्छन ्। 

११ रकम कारोबारसपग सम्पबञ्चन्धत रकम यसमा प्रवववि गनुय पदयछ । 

 

९.३.३ मातथ ँल्लेख गररए अनसुार रकम प्रवववि गरेपतछ छेँमा रहेको थप बटनमा ञ्चक्लक गरेमा 
त्यो डाटा तल गएर रहन्छ । त्यस पतछ कुन कारोबार वा पक्षलार्य के्रतडट गने हो त्यसलार्य पतन 
मातथ ँल्लेख गरेबमोञ्चिमकै वववरण भरी थप बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । त्यसको डाटा तल 
देखा पँदछ । यसरी एक पटक वा सोभन्दा बढी डेववट वा के्रतडट गनय सवकन्छ । 

९.३.४  यसरी वववरण प्रवववि गरेर डेववट तथा के्रतडटमा ँल्लेख भएको रकम बराबर भएपतछ 
कारोबारको ववस्ततृ र संञ्चक्षप्त वववरणमा तनम्पनानसुार कारोवारको प्रकृतत िनाँन े गरी वववरण भनुय 
पदयछ ।  

तस नं वफल्डको नाम अतभलेख गने वववरण 

१२ कारोबारको ववस्ततृ 
व्यहोरा 

यसवफल्डमा कारोबारको ववस्ततृ व्यहोरा अतभलेख गनुय पदयछ 
। यो   वववरण (Narration) गोश्वारा भौचरमा देञ्चखन्छ । 

१३ कारोबारको संञ्चक्षप्त 
व्यहोरा 

यसमा कारोबारको संञ्चक्षप्त व्यहोरा लेख्न ु पदयछ । यसमा 
लेञ्चखएको वववरणहरू बैंक नगदी वकताब, बिेट तसट वा 
ववतभन्न वकतसमको लेिरमा देञ्चखन्छ ।  

९.३.५  मातथ ँल्लेख गरेबमोञ्चिम भौचरमा सम्पबञ्चन्धत सबै वववरण भररसकेपतछ भौचरलार्य सेभ गनुय  
पदयछ । सेभ नगरून्िेल यसमा भररएका वववरण अस्थायी रूपमा रहेपतन सेभ भन ेभर्यसकेको हुपदैन 
। तसथय कारोवारलार्य सेभ गनय   सेभ    बटनमा ञ्चक्लक गरेर अगातड बढ्न ुपदयछ । यसरी सेभ 
भएको भौचरको आधारमा रािस्व प्रातप्त तथा खचयको लेखांकन र प्रततवेदन स्वतः तयार भएको हनु्छ 
। 

९.३.६ रािस्व वा प्रातप्तको आम्पदानी वा खचय भौचरको तयारी बैक खाताको रुपमा गनुय पदयछ । 
बैकलाई डेववट गदाय रकम बाहेक केही पतन छनोट नगरेपतन के्रतडट गदाय भने कुन श्रोत तह ववतध 
प्रकारबाट आम्पदानी भएको ड्रपडाँन मेनूमा गएर छनोट गनुय पदयछ । त्यस्तै रकम ट्रान्सफर गदाय 
कुन बैक खातामा ?कतत रकम ?कुन श्रोतको ट्रान्सफर गने हो ?यकीन गरी सोही अनसुार डाटा 
प्रवववि गनुय पदयछ । 



९.३.७ मातथ ँल्लेख गरेबमोञ्चिम रािस्व वा प्रातप्तको भौचर तयार भैसकेको अबस्थामा यस प्रकार 
देञ्चखन्छ  

 
९.४राजस्व प्रान्तत तथा अनुदान भौचरमा संशोधन 

९.४.१ गोश्वारा भौचर तयार भएपतछ त्यो अस्थायी रूपमा सेभ भएर रहेको हनु्छ र ँक्त भौचर हेदाय 
मातथ रातो अक्षरमा सदर हनु बापकी लेञ्चखएको हनु्छ । यसमा कुनै गल्ती भएमा संशोधन गनय 
सवकन्छ । यो कायय भौचर स्वीकृत गनुय भन्दा अगातड गनुय पदयछ । भौचर स्वीकृत भर्सकेपतछ कुनै 
वकतसमको संशोधन गनय आवश्यक परेमा ररभसय भौचर बनार् सधुार गने र ठीक भौचर पनुः बनाँन ु
पदयछ ।  

९.४.२ भौचर संशोधन िहापबाट भौचर तयार गने कायय गरेको हनु्छ त्यही नै गएर गनुय पदयछ । 
गोश्वारा भौचर संशोधन गनयको लातग प्रवववि अन्तगयत रहेको मेन ु  गोश्वारा भौचर    को बटनमा 
ञ्चक्लक गनय पदयछ । यसपतछ खलु्ने गोश्वारा भौचरको ञ्चस्क्रनमास्वीकृत नभएको गोश्वारा भौचर खोज्न 
CTRL + F बटन तथचेमा ञ्चचत्र नं. ९.४ मा देञ्चखएअनसुारको ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छ।  

(ञ्चचत्र नं. ९.४) 

 

 

९.४.३ ञ्चचत्र नं. ९.४ मा गोश्वारा भौचरको ञ्चस्क्रनमातथ पवहले बतनसकेका सञ्चित कोषको भौचर खोज्न े
ञ्चस्क्रन हो । यसमा भौचरको वकतसम र तमतत देञ्चख  र   तमतत सम्पम  को वफल्डमा तमतत प्रवववि 
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गरी खोिेमा तयार भएको तर स्वीकृत हनु बापकी रहेका भौचरहरुको तलि देञ्चखन्छ ।यस ञ्चस्क्रनमा 
आतथयक वषयको शरुु तमतत र प्रणालीको तमतत स्वत देञ्चखन्छ । यसमा प्रयोगकतायले आवश्यकतानसुार 
भौचर नम्पबर अतभलेख गरी  खोि   बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ स्वीकृत नभएका भौचरको सूञ्चच ञ्चचत्र 
नं. ९.५ अनसुारको ञ्चस्क्रनमा यस प्रकार देञ्चखन्छः 

(ञ्चचत्र नं. ९.५) 

 

 

९.४.४ ञ्चचत्र नं. ९.५ मा १ र २ को भौचर मात्र देञ्चखएको छ । यसको अथय यो बाहेक अन्य सबै 
भौचर स्वीकृत भैसकेको र यसलाई सम्पपादन गनय सवकदैन भने्न बझु्न ु पदयछ । स्वीकृत भएका 
भौचरमा सम्पपादन तथा संशोधन गनय सवकदैन । स्वीकृत भएका भौचर सम्पपादन गनय परेमा ररभसय 
भौचर बनाएर गनुय पदयछ ।  

९.४.५ स्वीकृत हनु बापकी भौचर सम्पपादन गनय परेमा ञ्चचत्रको दावहने ततर रहेको View  बटनमा ञ्चक्लक 
गनुय पदयछ । यसपतछ गोश्वारा भौचर प्रवववि गने ञ्चचत्र नं. ९.६ अनसुारको साववककै ञ्चस्क्रनमा  
पतुगन्छ।शरुुमा भौचर मधरुो आएको अवस्थामा कम्प्यटुरको की बोडयमा रहेको esc   Keyतथचेमा 
सफा देञ्चखन्छ ।  

 

(ञ्चचत्र नं. ९.६) 



 

 

९.४.६ मातथ देञ्चखएको ञ्चचत्रमा लेञ्चखएको कारोबारको ववस्ततृ व्यहोरा र कारोबारको संञ्चक्षप्त व्यहोरामा 
संशोधन गनुयपने भएकोले सोमा संशोधन गरी सेभ गरेपतछ सधुाररएको भौचर ञ्चचत्र नं. ९.७ अनसुार  
देञ्चखयो । यही अनसुार भौचरसपग सम्पबञ्चन्धत अन्य वफल्डमा समेत आवश्यक संशोधन गरेर सेभ गनय 
सवकन्छ । 

(ञ्चचत्र नं. ९.७) 

 

 

वववरण संशोधन गररएको भौचर ठीक भएमा यसलार्य स्वीकृत गनुय पदयछ । स्वीकृत नगररएसम्पम 
भौचरको मातथ सदर हनु बापकी भौचर लेञ्चख रहेको हनु्छ ।  

९.५ भौचर स्वीकृतत 

९.५.१ रािस्व खाताको गोश्वारा भौचर तयार गरेर ठीक भएपतछ यसलार्य स्वीकृत गरेर मात्र भौचर 
वप्रन्ट गनुय पदयछ । भौचर स्वीकृत गनयको लातग भौचर स्वीकृत गने  बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । 
यसरी ञ्चक्लक गदाय ञ्चचत्र नं. ९.८ अनसुारको ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छः 

(ञ्चचत्र नं. ९.८) 
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९.५.२ ञ्चचत्र नं. ९.८ मा स्वीकृत हनु बापकी भौचर मात्र देञ्चखएका छन ्। यसलाई स्वीकृत गनुयभन्दा 
अगातड हेनय आवश्यक लागेमा   हेने  बटनमा ञ्चक्लक गने मातथ ञ्चचत्र नम्पबर ९.७ मा देखाए झै 
भौचर देञ्चखन्छ । यसरी भौचर हेररसकेपतछ स्वीकृत गनयको लातग  स्वीकृत   भने्न बटनमा ञ्चक्लक 
गनुय पदयछ यस प्रकारको मेसेि आ पँदछः 

(ञ्चचत्र नं. ९.९) 

 
 

ञ्चचत्र नं. ९.९ मा देखाएको मेसेिमा रहेको OK बटन ञ्चक्लक गरेमा ँक्त भौचर स्वीकृत हनु्छ र त्यो 
भौचर स्वीकृत गने तलिमा देञ्चखदैन ।  

९.६ ट्रान्सफर पत्र 

९.६.१ रािस्व प्रातप्त वा अनदुानका खाताहरुNonoperative Account भएकोले यसको चेक बैकले 
ददएको हुपदैन । यस खाताबाट रकम ट्रान्सफर गने गोश्वारा भौचर बनार्सकेपतछ सो अनसुारको 
रकम ट्रान्सफर गने  पत्र  प्रणालीबाट स्वत तयार हनु्छ । ट्रान्सफर पत्र बनाँनको लातग प्रवववि 
मेनूको  ट्रान्सफर  पत्रबटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यस पतछ ञ्चचत्र नं. ९.१० अनसुारको ञ्चस्क्रन 
देञ्चखन्छः 

 

 

(ञ्चचत्र नं. ९.१०) 

 
 



९.६.३  मातथको ञ्चचत्र नं. ९.१० को ञ्चस्क्रनमा रकम ट्रान्सफर गरेर स्वीकृत भएको भौचरको तलि 
देञ्चखरहेको छ । यसको मातथ ततर तमतत देञ्चखएको छ । यो ट्रान्सफर पत्रमा देञ्चखने तमतत हो । यसै 
गरी च नं को वफल्डमा चलानी नम्पवर र कैवफयत वफल्डमा कुनै कुरा लेख्न ुपने भए सो ँल्लेख गनय 
सवकन्छ । त्यसपतछ देञ्चखन ेट्रान्सफर पत्रको संख्या तसिम आफैले बना पँदछ ।  

९.६.४िनु भौचरको रकम ट्रान्सफर गनय पने हो ँक्त भौचर नम्पबरको अगातड रहेको तस नं मा 
देञ्चखएको चेक बक्समा ञ्चचनो लगाएर सेभ बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । त्यसपतछ देहाए अनसुारको 
मेसेि देञ्चखन्छ र यसलार् ओके बटनमा ञ्चक्लक गरेमा ँक्त भौचरको ट्रान्सफर पत्र दावहने ततरको 
तलिमा गएर देञ्चखन्छ ।  

(ञ्चचत्र नं. ९.११) 

 
 

९.६.४ ञ्चचत्र नं. ९.११ अनसुारको मेसेिमा OK  बटनमा ञ्चक्लक गरेपतछ ञ्चचत्र नं. ९.१२ अनसुारको 
ट्रान्सफर पत्र स्वतः तयार हनु्छ । िसलार्य वप्रन्ट गरेर सम्पबञ्चन्धत बैंकमा पठाएमा रािस्व खाताबाट 
ट्रान्सफर सञ्चित कोष खातामा रकम ट्रान्सफर गनय सवकन्छ ।यस ट्रान्सफर पत्रलाई 
आवश्यकतानसुार संपादन गरेर तयार गनय पतन सवकन्छ ।  

(ञ्चचत्र नं. ९.१२) 

 

 

९.६ राजस्व प्रान्तत अनुदानका गोश्वारा भौचर तथा प्रततवेदन 

९.६.१   गोश्वारा भौचर  

९.६.२  ट्रान्सफर पत्र   

९.६.३ सञ्चक्षप्त  

९.६.४ म१०८ .नं.फा.प.ले., रािस्व आम्पदानीको दैतनक गोश्वारा  

९.६.५ आम्पदानी प्रततवेदन  
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९.६.६ म.ले.प.फा.नं.१०८,बैक नगदी वकताव   

९.६.७ म१ .नं.फा.प.ले.१०,आतथयक वववरण 

९.६.८ रािस्व संकलन गने कायायलय अनसुार  



 

१० सञ्चित कोष गोश्वारा भौचर 

१०.१ सन्ञ्चत कोर् 

१०.१.१ स्थानीय तहलाई संघीय, प्रदेश तथा अन्तरस्थानीय तहबाट प्राप्त अनदुान, रािस्व बापडफापडबाट 
प्राप्त रकम,आन्तररक आम्पदानी एबं प्राप्त अन्य सबै रकमहरुसञ्चित कोष खातामा िम्पमा गनुय पदयछ 
।स्थानीय सञ्चित कोषखाताNon-operative Accountभएकोलेयसखातामा तसधै रकम िम्पमा गनय 
रयसबाट तसधै खचयलेख्नहुपदैन ।सञ्चित कोष खातामा स्थानीय तहमा रहेका रािस्व खाताहरुबाट 
ट्रान्सफर भएर आएका रकमर खचय खाताबाट वफताय भएर रकम िम्पमा भएका हनु्छन ्। 

१०.१.२ सञ्चित कोषखातामा िम्पमा भएको रकम स्थानीय सभाले पाररत गरेको आम्पदानी तथा खचय 
(आय व्ययको अनमुान) अथायत ् बिेट पाररत भएपतछ काययपातलकाको तनणययानसुार 
खचयखातामाट्रान्सफरगरेपतछमात्रखचय गरी त्यसकोलेखाङ्कनकायय गनुय पदयछ ।सञ्चित कोष खाताको 
गोश्वारा भौचर बनाँन ुअञ्चघ कोषको खाता रहेको बैंकको नाम र खाता नम्पबर लगायतका वववरण 
प्रवववि गररसकेको हनु ुपदयछ । 

१०.१.३ सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहको नाममा खोतलएको बैकको चालू तथा पूपञ्चिगत खातामा मात्र 
रकम ट्रान्सफर हनु े भएकोले यसको भौचर ँठाँन ु अञ्चघ चालू तथा पूपञ्चिगत खचय खाताहरुको 
वववरण ववतनयोिन लेखाङ्कनमा गएर अतभलेख गररसवकएको हनु ुपदयछ । यसकोषको लेखांकन गनयको 
लातग सञ्चित कोषमा ञ्चक्लक गरी अगातड बढदा सेटअप, प्रवववि,र प्रततवेदनर सरुक्षा गरी चारवटा 
मेनूहरुयस प्रकार देञ्चखन्छन ्। 

(ञ्चचत्र नं. ९.१) 

 

१०.२ सन्ञ्चत कोर् खाता 

१०.२.१स्थानीय तहलेसञ्चित कोष खातामा रािस्व समूहका ग १ का खाताहरुबाट ट्रान्सफर भर् रकम 
िम्पमा भएपतछ आम्पदानीको र रकम खचय खाताहरुमा ट्रान्सफर गनयको लातग खचयको गोश्वारा भौचर 
बनाएर राख्न ुपदयछ । त्यसको लातग सतु्र तसिममा सबैभन्दा पवहले सञ्चित कोषको बैक खाता वववरण 
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प्रवववि गनय सञ्चित कोषको सेटअप मेनूमा रहेको बैक खातामा ञ्चक्लक गरी बैक सम्पबन्धी वववरण 
तनम्पनानसुार प्रवववि गनुय पदयछ।  

(ञ्चचत्र नं. ९.२) 

 

 

 

वफल्डको नाम भनुय पने वववरण 

खाताको प्रकारमा  ग ४ १ स्थानीय सञ्चित कोष खाता ड्रपडाँन मेनबुाट छनोट गने ।  

बैंक सञ्चित कोष खाता रहेको बैकको नाम ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गने । 

शाखा बैकको शाखाको नाम ड्रपडाँन मेनूबाट गनुय पदयछ । सतु्रबाट बने्न  
ट्रान्सफर पत्रमा वैकको शाखाको नाम देञ्चखन्छ ।  

खाता नम्पबर पातलकाको बैकमा खोतलएको सञ्चित कोष खाताको खाता नम्पबर 
अतभलेख गनुय पदयछ ।  

खाताको नाम 
(नेपालीमा) 

खाताको नाम नेपालीमा अतभलेख गनुय पदयछ । ँदाहरण मन्थली 
नगरपातलका सञ्चित कोष खाता ।  

खाताको नाम 
(अंग्रिेीमा) 

खाताको नाम अंग्रिेीमा अतभलेख गने ।  

फोन नम्पबर बैकको फोन नम्पबर र्न्ट्री गनुय पदयछ ।  

र्मेल बैकको र्मेल ठेगाना यसमा अतभलेख गनुय पदयछ ।  



स्वीकृत यसमा स्वीकृत हो वा होर्न भनी दरु्वटा वववरण रहेकोमा हो भनी 
छनोट गनुय पदयछ । 

तनञ्चरक्रय यसमा तनञ्चरक्रय हो वा होर्न भनी दईुवटा वववरण रहेकोमा होर्न भनी 
छनोट गनुय पदयछ । एँटा बैकमा खाता खोतलरहेको अबस्थामा 
त्यसलाई वन्द गरी अको बैकमा खाता खोतलएमा अगातडको खातालाई 
तनरक्रीय पानयको लातग यसको प्रयोग गररन्छ । सञ्चित कोषको दरु्टा 
खाता सवक्रय अवस्थामा राख्न ुहुपदैन ।  

 

१०.२.२ यसरी मातथ ँल्लेख गररएबमोञ्चिम बैक खाताको वववरण अतभलेख गरी सेभ गरेपतछ त्यसको 
वववरण अको ततर देञ्चखन्छ । बैक खाताको वववरण पूणयरुपले शदु्ध भनुय पदयछ । सेभ गनुयभन्दा 
अगातड रुि ुगरी ठीक भएमा मात्र सेभ गनुय पदयछ । गोश्वारा भौचर वनार्सकेपतछ यसमा भएको 
खातासम्पबन्धी वववरणहरु Edit  अथायत ्सम्पपादन गनय सवकदैन ।  

१०.३ सन्ञ्चत कोर्को गोश्वारा भौचर 

१०.३.१ सञ्चित कोषको लेखाङ्कन काययको लातग भौचर बनाँन ुअञ्चघ बिेट र सो अनसुार अञ्चख्तयारी 
पतन स्वीकृत गररसकेको हनु ु पदयछ । त्यस्तै पातलकाको खचय खाताहरु चालू तथा पूपञ्चिगत खाता 
सम्पवन्धी वववरणहरु िोर र वविोर अनसुार सतु्र प्रणालीमा अद्यावतधक गररसकेको हनु ुपदयछ । खचय 
खाताहरु आतथयक वषयको अन्त्यमा िोर अङ्क भए िोर चालू खचय खाता ग २-२ र पूपञ्चिगत खचय खाता 
ग २-४ र वविोर अङ्क भए चालूमा ग २-१ र पूपञ्चिगतमा ग २-३ अतभलेख गनुय पदयछ । 

१०.३.२ सञ्चित कोषमा रकम प्रातप्त भएमा आम्पदानीको र त्यस खाताबाट खचय खातामा रकम ट्रान्सफर 
गनय परेमा खचय गोश्वारा भौचर वनाँन ुपदयछ । सञ्चित कोषको गोश्वारा भौचर बनाँको लातग प्रवववि 
मेनूमा ञ्चक्लक गरेपतछ देञ्चखने गोश्वारा भौचरमा ञ्चक्लक गरेपतछ ञ्चचत्र नं. ९.३अनसुारको ञ्चस्क्रन 
देञ्चखन्छ । यो सञ्चित कोषको गोश्वारा भौचर बनाँने ञ्चस्क्रन हो ।  

१०.३.३ यस गोश्वारा भौचरमा तल ञ्चचत्रमा देञ्चखएका ववतभन्न १३ वटा वफल्डहरुमा रकम र 
कारोबारको ववस्ततृ वववरण र संञ्चक्षप्त वववरण प्रयोगकताय आफैले र्न्ट्री गनुय पदयछ भने अरु वववरण 
ड्रपडाँन मेनूबाट कारोबारको प्रकृतत र आवश्यकतानसुार छनोट गनुय पदयछ । 

(ञ्चचत्र नं. ९.३) 
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१०.३.४ञ्चचत्र नं. ९.३अनसुारको ञ्चस्क्रनमा रहेका वफल्डमा देहाय अनसुार वववरण अतभलेख गनुय पदयछः 

तस 
नं 

वफल्डको नाम अतभलेख गने वववरण 

१ तमतत सञ्चित कोषको भौचर बनाँने तमतत र्न्ट्री गने । यस वफल्डमा System 

Dateको रूपमात्यस ददनकोतमतत देखार्रहेको हनु्छ । यसै तमततमा अतभलेख 
गनय परेमा तमततमा केही पररवतयन गनुयपदैन । प्रयोगकतायले यसमा Edit  
गरेर पछातडको तमततमा कारोबारको वहसाव राख्न  
सक्दछन ्। तर अगातडको तमतत राखेर कारोबार गनय पार्दैन । ँदाहरण 
२०७७।१२।०१ गते भदौ, असोिको तमतत राखेर भौचर बनाँन पार्एता 
पतन २०७७।१२।०२ को तमतत राख्न भने पार्दैन । यदद राखेमा भौचर 
सेभ गने बेलामा भने यस प्रकारको मेसेि ददन्छ ।  

 

त्यसपतछ तमतत सच्याँन ुर पनुः सेभ गनुय पदयछ ।  
२ भौचरको वकतसम सञ्चित कोष भौचरको वकतसम 

पापचप्रकारको रहेको छ । पवहलो 
आम्पदानी,  दोश्रो ट्रान्सफर/खचय,तेश्रो खचय 
खाताबाट वफताय र चौथो अनदुान वफताय 
र पापचौ सापटी / वफताय।सञ्चित कोषमा 
आम्पदानी भएकोमा आम्पदानी र 
त्यहापबाट खचय खातामा ट्रान्सफर गनुय पने 
भएमा ट्रान्सफर /खचय  छनोट गनुय पदयछ । त्यसैगरी बषयको अन्त्यमा खचय 



खातामा बापकी रहन गएको रकम वफताय हनु आएमा खचय खाताबाट वफताय 
तथा ँक्त रकम कोलेतनका वफताय गनुय पने भएमा अनदुान वफताय छनोट गरी 
गोश्वारा भौचर बनाँन ु पदयछ । सञ्चित कोषमामौज्दात रहेको रकमबाट 
श्रोतअनसुार ट्रान्सफर गनय नसवकएको अबस्थामा मौज्दात रहेको श्रोतबाट 
रकम नभएको श्रोतमा सापटी तलन पने  र वफताय गनुय पने अवस्थामा 
सापटी।वफताय लेिरलार् प्रयोग गरी भौचर वनाँन ुपदयछ ।  

३ प.सं./चलानी 
नम्पबर / वववरण 

सञ्चित कोषमा रकम िम्पमा भएको कागिात गभौचर वा पत्र) को वववरण 
केही भएमा संके्षपमा लेख्न े।  

४ डेववट/के्रतडट कारोबारलार्य डेववट वा के्रतडट के गने हो सो छनोट गने ।  
५ वहसाव 

नम्पबर/व्यहोरा 
डेववट वा के्रतडट कुन लेिरलार्य गने हो त्यसको नाम छनोट  
गने ।यसमा भौचरको वकतसम तथा डेववट र के्रतडट अनसुारका लेिर 
देञ्चखन्छन ्। लेिरमाबैंक, आम्पदानी, ट्रान्सफर,गरी तीन प्रकारको लेिरको 
व्यवस्था गररएको छ ।प्रयोगकतायले भौचरको वकतसम र कारोबारको प्रकृतत 
हेरीँपयकु्त लेिर छनोट गनुय पदयछ ।  
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यस ञ्चचत्रमा कारोबारको प्रकृततमा बैक छनोट गरे पतछ दावहने छेँमा ँक्त कारोबारसपग सम्पवञ्चन्धत 
वववरण देञ्चखन्छ । मातथको ञ्चचत्रमा बैक छनोट गरेको हनुाले डेववट रकम र के्रतडट रकम र 
मौज्दात देखाएको छ । यसलेहालसम्पम कतत रकम बैक डेववट र के्रतडट भएको र कतत मौज्दात 
रहेको छ भने्न प्रि पादयछ ।  

६ वववरण वहसाव नम्पबर तथा व्यहोरासपग सम्पबञ्चन्धत तथ्य स्वत देञ्चखन्छ । 
प्रयोगकतायले यसमा लेख्न ुपने व्यहोरा संके्षपमा स्वयंले पतन थप गरर 
वा हटाएर नयाप पतन लेख्न सक्दछन ्।  

७ श्रोतको प्रकार यसमा सञ्चित कोषमा आम्पदानी वा 
खचय हुपदा कुन श्रोतबाट हनु्छ त्यो 
छनौट गने । रािस्व अनमुान गदाय 
ँल्लेख गररएका श्रोतहरू यसमा 
देञ्चखएका हनु्छन ् । यहाप देञ्चखएका 
श्रोत भन्दा अन्य शीषयकमा आम्पदानी 
िनाँन भने सवकदैन । 

 
८ बिेटको श्रोत र 

तह 
यो श्रोतको प्रकारसपग अन्ततनयवहत रहेको छ ।ँदाहरणश्रोतको प्रकारमा 
प्रदेश सरकार आएको खण्डमा रािस्व अनमुान गररएकाप्रदेश स्वत 
देञ्चखन्छन ्। यी मध्ये बढी भएमा ड्रपडाँन मेनूबाट देञ्चखएका कुनै 
एक प्रदेश छानु्न पदयछ । 

९ श्रोत  यसमा कुन आम्पदानी शीषयकबाट रकम प्राप्त 
हनुे हो सो कुराको छनोट गनुय पदयछ । 
यो शीषयकमा देञ्चखने डाटाहरू पतन मातथ 
ँल्लेञ्चखत श्रोतको प्रकार र बिेटको 
श्रोत र तह सपगै सम्पबञ्चन्धत रहेको हनु्छ ।  

१० प्रातप्तको ववतध सञ्चित कोषमा कुन प्रकारबाट रकम प्राप्त हनु आएको छ त्यसको ववतध 
ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गने । बिेट अनमुान गदाय िनु ववतध वा 
प्रकार ँल्लेख गररएको छ सोही अनसुारका ववतध यहाप देञ्चखन्छन ्। 

११ रकम कारोबारसपग सम्पबञ्चन्धत रकम यसमा प्रवववि गनुय पदयछ । 

 

१०.३.५मातथ ँल्लेख गररए अनसुार रकम प्रवववि गरेपतछ छेँमा रहेको थप बटनमा ञ्चक्लक गरेमा 
त्यो डाटा तल गएर रहन्छ ।त्यस पतछ कुन कारोबार वा पक्षलार्य के्रतडट गने हो त्यसलार्य पतन 
मातथ ँल्लेख गरेबमोञ्चिमकै वववरण भरी थप बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । त्यसको डाटा तल 
देखा पँदछ । 



१०.३.६यसरी वववरण प्रवववि गरेर डेववट तथा के्रतडटमा ँल्लेख भएको रकम बराबर भएपतछ 
कारोबारको ववस्ततृ र संञ्चक्षप्त वववरणमा तनम्पनानसुार कारोवारको प्रकृतत िनाँन े गरी वववरण भनुय 
पदयछ ।  

तस नं वफल्डको नाम अतभलेख गने वववरण 

१२ कारोबारको ववस्ततृ 
व्यहोरा 

यसमा कारोबारको ववस्ततृ व्यहोरा अतभलेख गनुय पदयछ । 
यसमा लेञ्चखएको वववरण (Narration) गोश्वारा भौचरमा 
देञ्चखन्छ । 

१३ कारोबारको संञ्चक्षप्त 
व्यहोरा 

यसमा कारोबारको संञ्चक्षप्त व्यहोरा लेख्न ु पदयछ । यसमा 
लेञ्चखएको वववरणहरूबैंक नगदी वकताब, बिेट तसट वा 
ववतभन्न वकतसमको लेिरमा देञ्चखन्छ । कारोबारको ववस्ततृ 
व्यहोरामा लेञ्चखएका कुरा स्वत कारोबारको संञ्चक्षप्त व्यहोरा 
पतन देञ्चखन्छ । त्यसलार् त्यञ्चत्तकै नराखी सम्पपादन गरी पापच 
छ शब्दको बनाँन ुपदयछ ।  

१०.३.७मातथ ँल्लेख गरे अनसुार भौचरमा सम्पबञ्चन्धत सबै वववरण भररसकेपतछ भौचरलार्य सेभ गनुय  
पदयछ । सेभ नगरून्िेल यसमा भररएका वववरण अस्थायी रूपमा रहेपतन सेभ भन ेभर्यसकेको हुपदैन 
। तसथय कारोवारलार्य सेभ गनय सेभ बटनमा ञ्चक्लक गरेर अगातड बढ्न ुपदयछ । यसरी सेभ भएको 
भौचरको आधारमा सञ्चित कोषको लेखांकन र प्रततवेदन स्वतः तयार भएको हनु्छ । 

१०.३.७ सञ्चित कोषमा रकम आम्पदानी भौचर ँठा पँदा श्रोतगत रुपमा ँठाँन ु पदयछ ।आम्पदानी 
भौचर बना पँदा बैकलाई डेववट गदाय रकम बाहेक केही पतन छनोट गनुय पदैन तर के्रतडट गदाय भन े
बिेटको श्रोत, तह, ववतध, प्रकारबाट आम्पदानी भएको ड्रपडाँन मेनूमा गएर छनोट गनुय पदयछ । 
त्यस्तै रकम ट्रान्सफर गदाय कुन बैक खातामा ?कतत रकम ?कुन श्रोतको ट्रान्सफर गने हो ?यकीन 
गरी सोही अनसुार डाटा छनोट एबं प्रवववि गनुय पदयछ । 

१०.३.८ सञ्चित कोषको गोश्वारा भौचरको दावहनतेतर डेववट तथा के्रतडट गदायको रकम देखार्रहेको  
छ । सञ्चित कोषमा आम्पदानी गरेको भन्दा बढी रकम ट्रान्सफर गनय सवकदैन भने यस कोषमा 
स्वीकृत बिेट तभत्रको रकम मात्र ववतभन्न रािस्व खाताबाट ट्रान्सफर गरेर आमदानी गरी राख्न ुपदयछ 
। यस कोषबाट चालू वा पूपञ्चिगत खाता बाहेक अन्य खचय खातामा रकम ट्रान्सफर गनय सवकदैन । 

१०.३.९ सञ्चित कोषको 
गोश्वारा भौचर बना पँदा 
भौचरको वकतसममा ट्रान्सफर 
ञ्चक्लक गरेर छनोट गने 
ववञ्चत्तकै दावहने ततर के्रतडट 
रकम डेववट रकम मौज्दात 
तथा Balance Release भनरे देखाएको छ । यस ञ्चचत्रमा देखाएको रकमले डेववट अथायत आमदानी 
रकम १५,९१,०२,७११।४३ हो िसमध्ये ७,५५,००,०००।०० ट्रान्सफर भैसकेको र ट्रान्सफर 
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गनय बापकी रकमको बैक मौज्दात रु ८,३६,०२,७११।४३ भनेर देखा पँदछ । यो कुरा सञ्चित 
कोषमा रहेको प्रततवेदनबाट पतन देञ्चखन्छ ।  



 
 

१०.४ भौचर स्वीकृतत 

१०.४.१ सञ्चित कोषको गोश्वारा भौचर तयार भए पतछ यसलाई भौचर स्वीकृत गने मेनमुा ञ्चक्लक गरेर 
हेनुय पदयछ । भौचरमा प्रवववि भएका कारोबार ठीक भएमा यसलार्य स्वीकृत गरेर मात्र भौचर वप्रन्ट 
गनुय पदयछ । भौचर स्वीकृत गनयको लातग सञ्चित कोषको  भौचर स्वीकृत गने  बटनमा ञ्चक्लक गनुय 
पदयछ । यसरी ञ्चक्लक गदाय ञ्चचत्र नं. ९.८ अनसुारको ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छः 

(ञ्चचत्र नं. ९.८) 

 

१०.४.२ ञ्चचत्र नं. ९.८ मा स्वीकृत हनु बापकी भौचर मात्र देञ्चखएका छन ्। यसलाई स्वीकृत गनुयभन्दा 
अगातड हेनय आवश्यक लागेमा   हेने  बटनमा ञ्चक्लक गने मातथ ञ्चचत्र नम्पबर ९.७ मा देखाए झै 
भौचर देञ्चखन्छ । यसरी भौचर हेररसकेपतछ स्वीकृत गनयको लातग  स्वीकृत   भने्न बटनमा ञ्चक्लक 
गनुय पदयछ यस प्रकारको मेसेि आ पँदछः 

(ञ्चचत्र नं. ९.९) 

 
 

ञ्चचत्र नं. ९.९ मा देखाएको मेसेिमा रहेको OK बटन ञ्चक्लक गरेमा ँक्त भौचर स्वीकृत हनु्छ र त्यो 
भौचर स्वीकृत गने तलिमा देञ्चखदैन ।  

१०.५ट्रान्सफर पत्र 

१०.५.१ सञ्चित कोष Nonoperative Account भएकोले यसको चेक बकु हुपदैन । चेक बकु भएको 
अवस्थामा पतन यो चेकबाट रकम सम्पबञ्चन्धत खचय खातामा ट्रान्सफर गनयमात्र प्रयोग गररन्छ ।  
सञ्चित कोषबाट रकम ट्रान्सफर गने गोश्वारा भौचर बनार्सकेपतछ सो अनसुारको रकम ट्रान्सफर गने  
पत्र  प्रणालीबाट स्वत तयार हनु्छ ।  

१०.५.२ ट्रान्सफर पत्र बनाँनको लातग सञ्चित कोष बटन तभत्र रहेको प्रवववि मेनूको  ट्रान्सफर  
पत्रबटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यस पतछ ञ्चचत्र नं. ९.१० अनसुारको ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छः 
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(ञ्चचत्र नं. ९.१०) 

 
 

१०.५.३  मातथको ञ्चचत्र नं. १०.१० को ञ्चस्क्रनमा रकम ट्रान्सफर गरेर स्वीकृत भएको भौचरको तलि 
देञ्चखरहेको छ । िनु भौचरको रकम ट्रान्सफर गनय पने हो ँक्त भौचर नम्पबरको अगातड रहेको तस 
नं मा देञ्चखएको चेक बक्समा ञ्चचनो लगाएर सेभ बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । त्यसपतछ देहाए 
अनसुारको मेसेि देञ्चखन्छ र यसलार् ओके बटनमा ञ्चक्लक गरेमा ँक्त भौचरको ट्रान्सफर पत्र 
दावहने ततरको तलिमा गएर देञ्चखन्छ ।  

(ञ्चचत्र नं. ९.११) 

 

 

१०.५.४ ञ्चचत्र नं. ९.११ अनसुारको मेसेिमा OK  बटनमा ञ्चक्लक गरेपतछ ञ्चचत्र नं. ९.१२ अनसुारको 
ट्रान्सफर पत्र स्वतः तयार हनु्छ । िसलार्य वप्रन्ट गरेर सम्पबञ्चन्धत बैंकमा पठाएमा सञ्चित कोष 
खाताबाट ट्रान्सफर गनय छनोट गररएको खचय खातामा रकम ट्रान्सफर हनु्छ ।यस ट्रान्सफर पत्रलाई 
आवश्यकतानसुार संपादन गरेर तयार गनय पतन सवकन्छ ।  

(ञ्चचत्र नं. ९.१२) 

 

 

१०.५.५ सञ्चित कोष खाताबाट रकम ट्रान्सफर गनय चेक प्रयोग नगरी पत्र प्रयोग हनुे अवधारणा यो 
प्रणाली ववकासमा राञ्चखएको छ । सञ्चित कोष खाता र खचय खाता दबैुमा चेक प्रयोग गदाय 
आँनसक्ने सम्पभाव्य अ्ठेरो (Confusion)नआओस र सञ्चित कोष खाताबाट खचय लेञ्चखने सम्पभावना 
अन्त भर्य कारोवारलार्य सहि बनाँन सवकयोस भने्न ँद्देश्यले यो व्यवस्था गररएको हो । 



१०.५.५ सञ्चित कोषमा रािस्व खातामा िम्पमा भएको रकम ट्रान्सफर भर् प्राप्त भएको अबस्थामा 
आमदानी भौचर तसिमले स्वत बना पँनको लातग प्रववविको मेनूमा रहेको आम्पदानी भौचर बनाँनमेा 
ञ्चक्लक गरेर सम्पवञ्चन्धत वफल्डहरुमा डाटा छनोट गरेर िेनेरेट गरेर गनय सवकन्छ । यसरी भौचर 
िेनेरेट  

 
रािस्व खाताबाट ट्रान्सफर गरेको आधारमा हनुेछ । प्रयोगकतायले आफैले भौचर बनाएको अबस्थामा 
यसबाट भौचर तयार गनुय हुपदैन ।  

१०.६भौचरमा संशोधन 

१०.६.१ सञ्चित कोषको भौचर तयार भएपतछ त्यो अस्थायी रूपमा सेभ भएर रहेको हनु्छ र ँक्त 
भौचर हेदाय कुनै गल्ती भएको देञ्चखएमा त्यसमा आवश्यकता अनसुार संशोधन गनय सवकन्छ । भौचर 
संशोधन कायय भौचर स्वीकृत गनुय भन्दा अगातड गनुय पदयछ । भौचर स्वीकृत भर्सकेपतछ कुनै 
वकतसमको संशोधन गनय आवश्यक परेमा ररभसय भौचर बनार् सधुार गने र ठीक भौचर पनुः बनाँन ु
पदयछ ।  

१०.६.२भौचर संशोधन िहापबाट भौचर तयार गने कायय गरेको हनु्छ त्यही नै गएर गनुय पदयछ । सञ्चित 
कोषको गोश्वारा भौचर संशोधन गनयको लातगप्रवववि अन्तगयत रहेको मेन ु  गोश्वारा भौचर को बटनमा 
ञ्चक्लक गनयपदयछ । यसपतछ खलु्न े गोश्वारा भौचरको ञ्चस्क्रनमास्वीकृत नभएको गोश्वारा भौचर 
खोज्नCTRL + F बटन तथचेमा ञ्चचत्र नं. ९.४मा देञ्चखएअनसुारको ञ्चस्क्रनदेञ्चखन्छ। 

(ञ्चचत्र नं. ९.४) 
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१०.६.३ञ्चचत्र नं. ९.४मा गोश्वारा भौचरको ञ्चस्क्रनमातथ पवहले बतनसकेका सञ्चित कोषको भौचर खोज्न े
ञ्चस्क्रन हो । यसमा  तमतत देञ्चख र तमतत सम्पमको वफल्डमा तमतत प्रवववि गरी खोिेमा तयार भएकोतर 
स्वीकृत हनु बापकी रहेका भौचरहरुको तलि देञ्चखन्छ ।यस ञ्चस्क्रनमा आतथयक वषयको शरुु तमतत र 
प्रणालीको तमतत स्वत देञ्चखन्छ । यसमा प्रयोगकतायले आवश्यकतानसुार भौचर नम्पबर अतभलेख गरी  
खोि   बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ स्वीकृत नभएका भौचरको सूञ्चच ञ्चचत्र नं. ९.५अनसुारको ञ्चस्क्रनमा 
यस प्रकार देञ्चखन्छः 

(ञ्चचत्र नं. ९.५) 

 
 

१०.६.४ ञ्चचत्र नं. ९.५मा ७ र ८ नं. को दरु्टा भौचर मात्र देञ्चखएको छ । यसको अथय यी २ बाहेक 
अन्य सबै भौचर स्वीकृत भैसकेको र यसलाई सम्पपादन गनय सवकदैन भने्न बझु्न ुपदयछ । स्वीकृत 
भएका भौचरमा सम्पपादन तथा संशोधन गनय सवकदैन । स्वीकृत भएका भौचर सम्पपादन गनय परेमा 
ररभसय भौचर बनाएर गनुय पदयछ ।  

१०.६.५ स्वीकृत हनु बापकी भौचर सम्पपादन गनय परेमा ञ्चचत्रको दावहने ततर रहेको View  बटनमा 
ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यसपतछ गोश्वारा भौचर प्रवववि गने ञ्चचत्र नं. ९.६अनसुारको साववककै ञ्चस्क्रनमा  
पतुगन्छ।शरुुमा भौचर मधरुो आएको अवस्थामा कम्प्यटुरको की बोडयमा रहेको esc   Keyतथचेमा 
सफा देञ्चखन्छ ।  

 

(ञ्चचत्र नं. ९.६) 

 
 

१०.६.६मातथ देञ्चखएको ञ्चचत्रमा लेञ्चखएको कारोबारको ववस्ततृ व्यहोरा र कारोबारको संञ्चक्षप्त व्यहोरामा 
संशोधन गनुयपने भएकोले सोमा संशोधन गरी सेभ गरेपतछ सधुाररएको भौचर ञ्चचत्र नं. ९.७अनसुार  



देञ्चखयो । यही अनसुार भौचरसपग सम्पबञ्चन्धत अन्य वफल्डमा समेत आवश्यक संशोधन गरेर सेभ गनय 
सवकन्छ । 

(ञ्चचत्र नं. ९.७) 

 

 

वववरण संशोधन गररएको भौचर ठीक भएमा यसलार्य स्वीकृत गनुय पदयछ । स्वीकृत नगररएसम्पम 
भौचरको मातथ रातो अक्षरमा सदर हनु बापकी भौचर लेञ्चख रहेको हनु्छ । 

१०.६.७ सञ्चित कोषको भौचर स्वीकृत गररसकेपतछ गल्ती भएको देञ्चखएको अबस्थामा भने ररभसय भौचर 
बनाएर वहसाव तमलान गनुय पदयछ । ररभसय भौचर प्रयोगकताय आफैले वा तसिमबाट बनाँन सक्दछन ्
। तसिमबाट बनाँनको लातग ररभसय भौचर बनाँने भने्न वटनमा ञ्चक्लक गरेर अगातड बढन ुपदयछ । 
यसमा ररभसय गने भौचर नम्पवर र्न्ट्री गरेमा ँक्त नम्पवरको भौचरको ठीक ँल्टो भौचर बनार् वहसाव 
शनु्यमा पयुायँ पदछ । त्यसपतछ ठीक भौचर बनाएर वहसाव अद्यावतधक गनुय पदयछ ।  
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११ सञ्चित कोष सम्पबन्धी प्रततवेदन 
११.१ प्रततवेदन 

११.१.१ सञ्चित कोषको गोश्वारा भौचर तयार गरी स्वीकृत गररसकेपतछ लेखाङ्कन कायय सवकन्छ । 
यसरी लेखाङ्कन गररए अनसुार नै तोवकएका ववतभन्न प्रततवेदन सतु्रमा स्वत तयार हनु्छन ्। सञ्चित 
कोषसम्पबन्धी  प्रततवेदनहरुमहालेखा परीक्षकको कायायलयले तोकेको मलेप फाराम अनसुारको ढापचामा 
तीनवटा रहेका छन ्भन ेचारवटा प्रततवेदन तथा लेिरहरु स्थानीय तहको आवश्यकता अनसुार रहेका 
छन ्।  

११.१.२ सञ्चित कोष सम्पवन्धी प्रततवेदन वा लेिर हेनयको लातग त्यसकै प्रततवेदन मेनूमा ञ्चक्लक गनुय  
पदयछ । यसमा तनम्पनानसुारका ववतभन्नलेिर तथा प्रततवेदनहरु राञ्चखएका छन ्। 

 म.ले.प.फा. नं. १०३,गोश्वारा भौचर-  तयार भर्सकेको गोश्वारा भौचर हेने वा वप्रन्ट गने । 

 म.ले.प.फा. नं. १०८,बैक नगदी वकताव-  बैक नगदी वकताव हेने वा वप्रन्ट गने । 

 म.ले.प.फा. नं.२०७,  खाता-  कुनै पतन लेिरको यथाथय कारोबार देञ्चखने वववरण। 

 ट्रान्सफर पत्र-  सञ्चित कोषबाट खचय खातामा रकम ट्रान्सफर गनय बैकलार् लेखेको पत्र । 

 संञ्चक्षप्त-  श्रोतअनसुारको अनमुातनत आम्पदानी, वास्तववक आम्पदानी, ट्रान्सफर, वफताय आदद । 

 सापटी वफताय-  सञ्चित कोषबाट सापटी तलएको र वफताय गरेको रकमको वववरण ।  

 ट्रान्सफर-  सञ्चित कोषबाट चालू वा पूपञ्चिगत खातामा रकम ट्रान्सफर गरेको वववरण । 

 

११.१.३कुनै पतन प्रततवेदन हेनयको लातग सम्पबञ्चन्धत मेनूमा ञ्चक्लक गरेपतछ एँटा वफल्टर ञ्चस्क्रन  
देञ्चखन्छ । यस वफल्टर ञ्चस्क्रनमा ददर्एका वफल्डहरुमा रहेका ड्रपडाँन मेनूबाट आवश्यकताअनसुार 
शीषयक एबं वफल्ड छनोट गरेपतछहेने बटनमा गएर सम्पबञ्चन्धत प्रततवेदन वा लेिर सञ्चिलै हेनयतथा 
वप्रन्ट गनय सवकन्छ ।प्रततवेदनलाई डाँनलोड गनय आवश्यक भएमा डाँनलोड बटनमा ञ्चक्लक गनुय 
पदयछ । डाँनलोड गररएकाप्रततवेदन Excel  मा खलु्दछन ्।  

११.१.३सञ्चित कोषमा स्वीकृत भएका गोश्वारा भौचरहरु पतछ आवश्यक भर् हेनय पने भएमा प्रततवेदन 
मेनूमा रहेको गोश्वारा भौचरमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यसपतछ तल ञ्चचत्र १०.१ मा ँल्लेख 
भएबमोञ्चिमका वफल्टर ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छ । 

 



(ञ्चचत्र नं. 

११.१)

 

यसमा तमतत देञ्चख माआतथयक वषयको शरुु तमतत र तमतत सम्पममा तसिमको तमतत स्वत देञ्चखन्छ । 
प्रयोगकतायले आवश्यकतानसुार पररवतयन गनय सक्दछन ् । यसरी तमतत प्रवववि गरेर खोिवटनमा 
ञ्चक्लक गरेमा सबै भौचरको तलि दावहनेततर यस प्रकार देञ्चखन्छ ।  

(ञ्चचत्र नं. ११.२) 

 

 

मातथको ञ्चचत्रमा देञ्चखएको View  वटनमा ञ्चक्लक गरेमा सम्पबञ्चन्धत गोश्वारा भौचर हेनय सवकन्छ । यदद 
मातथको वफल्टर बटनमा भौचर नम्पबर मात्र र्न्ट्री गरेर खोिेमा सम्पबञ्चन्धत भौचरमात्र तलस्टमा  

देञ्चखन्छ ।  

११.१.४ सतु्रमा रहेका सञ्चित कोष सम्पवन्धी अन्य प्रततवेदनहरुमा ञ्चक्लक गरी पवहला देञ्चखने ववतभन्न 
वफल्टर ञ्चस्क्रनमा आवश्यकताअनसुार ड्रपडाँन मेनबुाट वववरण छनोट गरी सम्पबञ्चन्धत प्रततवेदन प्राप्त 
गनय सवकन्छ । वववरणमा कुनै अङ्क ँल्लेख गरेर हेनुय परेमा अङ्ग्ग्रिेी (रोमन अङ्क)अङ्क प्रयोग गनय 
पदयछ ।  
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१२गोश्वारा भौचर 

१२.१तनकासा गोश्वारा भौचर 

१२.१.१ तनकासा भौचर सम्पबञ्चन्धत बिेट ँपशीषयकमाआम्पदानीकोलेखाङ्कन गनयको लातग बनार्न्छ ।यो 
भौचर बिेट ँपशीषयक र बिेटको श्रोत अनसुार तयार गनुय पदयछ । श्रोतगत रुपमा तनकासा तयार 
नगररएमा ँक्त श्रोतमा ववतनयोञ्चित वक्रयाकलापमा खचय लेखाङ्कन गनय सवकदैन । तनकासा भौचर 
बना पँदा सञ्चितकोषबाट ट्रान्सफर गररएको रकम र भकु्तानी गने ववतध तथा अवतधलाई पतन ववचार 
गरेर गनुय पदयछ । 

१२.१.२ सञ्चित कोषबाट ट्रान्सफर गररएको रकम र श्रोत तथा  ववतभन्न बिेट ँपशीषयकहरुमा तनददयि 
काययक्रमानसुार तनकासा भौचर तयार हनुे भएकोले कुन कुन बिेट ँपशीषयकमा कतत आम्पदानी बाध्न े
कुरामा पवहला नै यकीन गनुय पदयछ ।एँटा बिेट ँपशीषयकमा तनकासा आम्पदानी िनार्सकेको रकम 
अको बिेट ँपशीषयकमा ट्रान्सफर गनय सवकदैन ।  

१२.१.३ गा पँपातलका वा नगरपातलकाको लेखाङ्कन कायय बिेट ँपशीषयकको आधारमा गररने हनुाले 
तनकासा भौचर पतन यसैको आधारमा तयार गनुय पदयछ। सञ्चित कोषबाट ट्रान्सफर भर् प्राप्त हनु 
आएको रकमलाई प्रत्येक बिेट ँपशीषयक अनसुार आम्पदानी लेखाङ्कन गनय  तनकासा भौचर तयार गनुय 
पदयछ । 

 

 १२.१.४ तनकासा भौचर बनाँनको लातग सतु्रमा  ववतनयोिन लेखाङ्कनबटन तभत्र ववतनयोिन खचय 
मेनूमा रहेको प्रवववि तभत्रतनकासा भौचर भने्न मेनू रहेको छ । यस तनकासा भौचरमा ञ्चक्लक गदाय 
ञ्चचत्र नं. ११.१अनसुारको ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छः- 

(ञ्चचत्र नं. ११.१) 

 
 



 

तनकासा भौचरमा रहेका ववतभन्न वफल्डहरूमा आवश्यकतानसुार अतभलेख प्रवववि गनुय पदयछ ।  

तस. नं. वफल्डको नाम अतभलेख गने वववरण 

१ तमतत तनकासा भौचर बनाँन ेतमतत र्न्ट्री गने । यस वफल्डमा आिको 
तमतत देखार्रहेको हनु्छ । यसै तमततमा अतभलेख गनय परेमा  
Tab बटन तथचेर अञ्चघ बढन ुपदयछ । प्रयोगकतायले यसमा Edit  
गरेर पछातडको तमतत प्रवववि गरेर कारोबारको वहसाव राख्न पतन 
सक्दछन ्।  

२ च. नं. वववरण तनकासा भएको वा रकम प्राप्त भएको पत्रको पत्रसंख्या नम्पवर 
चलानी नम्पबर वा अन्य केही वववरण रहेछ भने अतभलेख गनुय 
पदयछ ।  

३ खचयको प्रकार रकम ट्रान्सफर भएर प्राप्त भएको रकम कुन प्रकारको खचयचालू 
वा पूपिीगत वा ववत्तीय  के को लातग तनकासा आम्पदानी गनय 
लातगएको हो छनोट गनुय पदयछ । यसैको आधारमा चालू, 
पूपिीगत र ववत्तीय खचय गनयको लातग आम्पदानी िनार्न्छ वकनकी 
सबै बिेट ँपशीषयकमा लेखाङ्कन कायय यसैको आधारमा गररएको 
छ ।  

४ बिेट 
ँपशीषयक 

आम्पदानीको भौचर कुन कुन बिेट ँपशीषयकमा िनाँन ेहो सोही 
बिेट ँपशीषयक छनोट गनुय पदयछ । बिेट ँपशीषयक छनोट 
गनयमा गल्ती भएमा ँक्त बिेट ँपशीषयकबाट खचय लेख्न 
सवकदैन । 

 बिेट ँपशीषयक छनोट गनुय अञ्चघ शरुूका तीनवटा सम्पबञ्चन्धत वफल्डहरूमा भरेको 
वववरण तनम्पनानसुार देञ्चखन्छ ।  
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बिेट ँपशीषयक छनोट गरेपतछ छेँमा देखार्न े रकम सम्पबञ्चन्धत बिेट 
ँपशीषयकको कूल बिेट चालू र पूपञ्चिगत मा ववतनयोिन भएको देञ्चखन्छ । 
त्यसपतछका तीनवटा वफल्डहरूमा पतन तनम्पनानसुार वववरण भररएको देञ्चखन्छः। 

 

 

बिेट ँपशीषयक छनोट गरेपतछ डेववट/के्रतडट  को वफल्ड र वहसाव नम्पबर/ व्यहोरा,  
वववरण,स्वत: अपडेट हनु्छ । यसमा कुनै संशोधन गनुय पनेमा तल ँल्लेख 
भएअनसुार गनुय पदयछ ।  

५ डेववट/के्रतडट कारोबार डेववट वा के्रतडट के गने हो सो छनोट गनय पदयछ ।  

६ वहसाव नम्पबर / 

व्यहोरा 
यसमा ववतभन्न तीनवटा लेिर 
रहेका छन ् । कारोबारको 
प्रकृतत अनसुार रहेका तीनवटा 
लेिर बैंक,तनकासा  तथा खचय 
खाताबाट वफताय मध्येबाट कुनै एकको छनोट गनुय पदयछ ।  

७ वववरण यो वफल्ड अञ्चघल्लो वफल्डसपग सम्पबद्ध रहेको छ । िस्तो वहसाव 
नम्पबर / व्यहोरामा बैंक छानकेो खण्डमा बैंकको नाम आ पँदछ भने 
तनकासा छनोट गरेमा बिेट तनकासा देञ्चखन्छ ।यसमा प्रयोगकताय 
आफैले पतन केही लेख्न पतन सक्दछन ्। 

८ श्रोतको समूह सञ्चित कोषबाट तनकासा  प्राप्त श्रोतको समूहयस वफल्डमा 
ड्रपडाँन मेनबुाट छनोट गनुय पदयछ ।  

९ बिेटको श्रोत 
र तह 

बिेटको श्रोत र तह यकीन गरी ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गनुय 
पदयछ ।  

१० श्रोत श्रोतको समूह बिेटको श्रोत र तह सपग सम्पबञ्चन्धत श्रोत एँटा 
मात्र भए स्वत देञ्चखन्छ । एक भन्दा बढी भएको अबस्थामा 



ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गनुय पदयछ ।  

११ प्रातप्तको ववतध प्रातप्तको ववतध ड्रप डाँन मेनूबाटछनोट गनुय पदयछ । 

१२ रकम तनकासा प्राप्त हनु आएको हो रकम प्रवववि गने । 
 

११.१.३ मातथको तातलकामा ँल्लेख भएअनसुार सम्पबञ्चन्धत वफल्डहरूमा वववरण प्रवववि गरेपतछ 
कारोवारलार्य थप गनुय र थवपएको कारोवारको मतुन रहेको कारोबारको ववस्ततृ र संञ्चक्षप्त वववरणमा 
पतन तनम्पनानसुार वववरण प्रवववि गनुय पदयछ । मातथ ँल्लेख भएबमोञ्चिम सबै वववरण अतभलेख 
गररसकेपतछ ञ्चचत्र नं. ११.२अनसुारको पूणय वववरण तयार भएको तनकासा गोश्वारा भौचरको ञ्चस्क्रन 
देञ्चखन्छ ।  

(ञ्चचत्र नं. ११.२) 

 
 

१२.१.५ञ्चचत्र नं. ११.२ मा देञ्चखए अनसुार सबै वववरण अतभलेख गरेपतछ सेभ बटनमा ञ्चक्लक गरेर 
भौचरलाई सेभ गनुय पदयछ । सेभ भएको भौचर यस प्रकार देञ्चखन्छ ।  

(ञ्चचत्र नं. ११.३) 

तस नं वफल्डको नाम अतभलेख गने वववरण 

१३ कारोबारको ववस्ततृ 
व्यहोरा 

यसमा कारोबारको ववस्ततृ व्यहोरा अतभलेख गनुय पदयछ । 
यसमा लेञ्चखएको वववरण (Narration) गोश्वारा भौचरमा 
देञ्चखन्छ । 

१४ कारोबारको संञ्चक्षप्त 
व्यहोरा 

यसमा कारोबारको संञ्चक्षप्त व्यहोरा लेख्न ु पदयछ । यसमा 
लेञ्चखएको वववरणहरू बैंक नगदी वकताब, बिेट तसट वा 
ववतभन्न वकतसमको लेिरहरुमा देञ्चखन्छ ।  
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मातथ देञ्चखएको भौचरको शरुुमा नै सदर हनु बापकी भौचर लेञ्चखएको छ ।यस भौचरलाई  स्वीकृत 
नगररए सम्पम संशोधन गनय सवकन्छ । भौचर संशोधन गनयको लातग तनकासा गोश्वारा भौचर बनाँन े
ञ्चस्क्रनमा गएर CTRL+F तथच्न ुपदयछ र त्यसबाट भौचर छनोट गरी सञ्चित कोषको भौचर संशोधन 
गरे सरहको प्रवक्रयाबाट संशोधन गरी  सेभ  गनुय पदयछ  । 

१२.१.६तनकासा गोश्वारा भौचर तयार गररसकेपतछ ँक्त भौचरको वववरण भौचर स्वीकृतत गने मेनूमा 
गएर रहेको वववरण यस प्रकार देञ्चखन्छ ।यदद सबै भौचर स्वीकृत भैसकेको छ भने यहाप वववरण 
छैन भने्न मेसेि मात्र देञ्चखन्छ ।  

(ञ्चचत्र नं. ११.४) 

 
 

१२.१.७मातथको ञ्चचत्रमा देञ्चखए अनसुार स्वीकृत भने्न वटनमा ञ्चक्लक गरेर भौचर स्वीकृत गनुय पदयछ । 
स्वीकृत गनुय अगातड स्वीकृतत Conform  गनय मेसेि आ पँदछ । त्यसमा OK गरेर अगातड बढन ु 
पदयछ । भौचर स्वीकृत भैसकेपतछ भन े यसमा कुनै पतन संशोधन गनय पार्दैन । संशोधन गने 
अवस्था भएमा त्यसपतछ तयार हनुे भौचरमा थपघट गरेर वा ररभसय भौचर बनाँन ुपदयछ । 

१२.१.८ तनकासा भौचर तयार गदाय सञ्चित कोषबाट श्रोतगत रुपमा चालू तथा पूपञ्चिगत खातामा 
ट्रान्सफर भएको रकमलाई बिेट ँपशीषयकगत रुपमा श्रोतगत रुपमा नै चालू तथा पूपञ्चिगत खातामा 



तनकासा आम्पदानी वाध्न ुपदयछ । खचय गने काययक्रम कुन श्रोतमा रहेको छ र कवहले खचय गनय पने 
हो सो यकीन गरेर मात्र रकम तनकासा आम्पदानी िनाँन ुपदयछ । 

१२.१.९ सञ्चित कोषबाट खचय खातामा रकम ट्रान्सफर गरेपतछ सम्पवञ्चन्धत बिेट ँपशीषयकमा चालू 
तथा पूपञ्चिगत खचय यकीन गरी आम्पदानी भौचर बनाँनको लातग सतु्रमा मेनमुा तनकासा भौचर बनाँन े
भने्न मेनू रहेको छ । यसमा ञ्चक्लक गरेर ट्रान्सफर भौचर नम्पवर छनोट गरेर तनकासा भौचर सहि 
तररकाबाट िेनेरेट गनय सवकन्छ ।  

 

 

 

  तनकासा भौचर बटनमा गएर तनकासा भौचर तयार गररसकेको तर ँक्त नम्पवर मातथको ञ्चचत्रमा 
देञ्चखरहेको अबस्थामा रद्ध वटनमा ञ्चक्लक गरी तलिबाट हटाँन ुपदयछ ।  

 
 

१२.२खचड गोश्वारा भौचर 

१२.२.१ गा पँपातलका वा नगरपातलकाबाट हनु ेसबै खचयहरू लेखाङ्कन गनयको लातग बनार्न ेभौचर नै 
खचय गोश्वारा भौचर हो । सम्पबञ्चन्धत सभाबाट स्वीकृत भर् प्रचतलत काननु बमोञ्चिम भएका खचयको 
लेखाड्कन गनयको लातग खचय गोश्वारा भौचर बनार्न्छ ।खचय गोश्वारा भौचर बनाँनको 
लातगववतनयोिन लेखाङ्कन    को ववतनयोिन खचयमा ञ्चक्लक गरी त्यहाप रहेको प्रववविको खचय भौचरमा 
ञ्चक्लक गनुय पदयछ ।  

१२.२.२ खचय लेखाङ्कन कायय बिेट ँपशीषयक अनसुार स्वीकृत काययक्रमको आधारमा खचय भएपतछ 
त्यसको भकु्तानी गनयको लातग प्रयोग गररन्छ । लेखाङ्कनमा डाटा अतभलेख गने सबैभन्दा महत्वपूणय 
प्रवववि नै गोश्वारा भौचर तयार गनुय हो । यसैको आधारमा सबै लेिर तथा खचय तथा तनकासा  
सम्पवन्धी प्रततवेदनहरु तयार हनु्छन ्।  

१२.२.३गोश्वारा भौचर खचय लेखाङ्कन काययको सबैभन्दा महत्वपूणय डाटा प्रवववि गने फाराम हो ।  
यसमा कुनै गल्ती भएमा प्रततवेदनहरूले यथाथय ञ्चस्थतत देखाँन सक्दैनन ्। प्रततवेदनमा देञ्चखने प्राय 
सबै िसो गल्ती गोश्वारा भौचरमा गलत प्रवववि भएको कारणले देञ्चखन्छ। तसथय खचय कारोवारको 
गोश्वारा भौचर तयार गदाय ववशेष ध्यान ददन ुआवश्यक हनु्छ । 
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खचय गोश्वारा भौचरको प्रवक्रया 
 

गोश्वारा 
भौचर तयार 

भौचरको रुि ु
तथा परीक्षण 

भौचर 
स्वीकृत 

चेक नम्पबर 
छनोट र वप्रन्ट 

भौचर वप्रन्ट 

 

१२.२.४सतु्र प्रणालीबाट बिेट अनसुार खचय गदाय गोश्वारा भौचर तयार गनय प्रवववि मेनूमा रहेको खचय 
भौचर बटनको प्रयोग गनुयपदयछ । यसमा ञ्चक्लक गरेपतछ ञ्चचत्र नं. ११.५ अनसुारको ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छ- 

(ञ्चचत्र नं. ११.५) 
 

 
 

१२.२.५खचय गोश्वारा भौचरमा ववतभन्न १३ वटावफल्डहरू रहेका छन ् । यसमा रहेका वफल्डहरूमा 
भएका डाटाहरू बिेटतथा तसिम बना पँदा नै तयार गरर सकेका हनुाले ड्रपडाँन मेनूबाट कुनै 
एकलाई मात्र छनोट गरे पगु्दछ । खचय गोश्वारा भौचरमा प्रयोगकतायले तनम्पन वववरणहरू मातै्र प्रवववि 
गनुय पदयछ, अन्य सबै वववरणहरू सम्पबञ्चन्धत वफल्डमा रहेको ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट मातै्र गरे 
पगु्दछः 
१) डेववट रकम(Debit Amount) 

२) के्रतडट रकम(Credit Amount)(बकै के्रडिट गरेको अबस्थामानपने) 

३) कारोबारको ववस्ततृ व्यहोरा(Detail Narration) 

४) कारोबारको संञ्चक्षप्त व्यहोरा(Shorts Narration)  

तस. 
नं. 

वफल्डको 
नाम 

अतभलेख गने वववरण 

१ तमतत गोश्वारा भौचर बनाँने तमतत र्न्ट्री गने । यस वफल्डमासम्पबञ्चन्धत 
ददन(System Date)स्वत आर्रहेको हनु्छ । प्रयोगकतायले यसमा Edit 



गरेर पछातडको तमतत भने टार्प गनय सक्दछन ्। तर अगातडको तमतत 
राखेर कारोबार गनय सवकदैन । ँदाहरण २०७७।०८।०१ गते 
साँन, भदौको तमतत राखेर भौचर बनाँन सवकएता पतन 
२०७७।०८।०२ को तमतत राख्न भने पार्दैन । यदद राखेमा भौचर 
सेभ गने बेलामा भने यस प्रकारको मेसेि ददन्छ ।  

 

 त्यसपतछ OKबटनमा ञ्चक्लक गरी तमतत सच्याएर अञ्चघ बढन ुपदयछ । 

२ खचयको 
प्रकार  

खचयको प्रकार चालू, पूपिीगतवा ववत्तीयकस्तो हो 
छनोट गने । यसले िनु छनोट गरेको हो 
त्यससपग  मात्र सम्पवञ्चन्धत काययक्रम तथा आयोिना देखा पँदछ । यसमा 
छातनए अनसुार नै बैक खाता चालू,  पूपञ्चिगत वा ववत्तीय देञ्चखन्छ 
।यहीबाट नै खचयको प्रकृततअनसुार अतभलेख कायय शरुु हनु्छ ।  

 

४ मातथल्लो 
बिेट 
ँपशीषयक 

यसमा ड्रपमेनूबाट देञ्चखने बिेट शीषयकमध्ये खचय लेख्न ेबिेट शीषयक छनोट 
गने । यसमा सम्पबञ्चन्धत गा पँपातलका वा नगरपातलकाको बिेट 
ँपशीषयक छनोट गनय परेमा नाम तथा गा पँ काययपातलका वा नगर 
काययपातलका भनेर देञ्चखएको हनु्छ । यस बिेट ँपशीषयकले सम्पबञ्चन्धत 
स्थानीय तह र त्यस तभत्रका सबै वडा कायायलयहरुको स्वीकृत 
काययक्रम अनसुार खचय लेख्न ेभने्न बञु्चझन्छ ।  

३ बिेट 
ँपशीषयक 

िनु बिेट ँपशीषयकबाट खचय 
लेख्न े हो सो छनोट गने । 
बिेट बनाएर स्वीकृत 
भैसकेका बिेट ँपशीषयक 
मात्र यहाप देञ्चखन्छन ् । 
गोश्वारा भौचर बना पँदा चावहने ँपशीषयक मात्र छनोट गनुय पनेमा त्यहाप 
नदेञ्चखएमा बिेट बनेको भएता पतन सो स्वीकृत भएको रहेनछ भने्न 
बञु्चझन्छ । यसैले बिेट बनेको तर स्वीकृत भए नभएको यवकन गनुय 
पदयछ ।  
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५ काययक्रम वा 
आयोिना
को नाम 

यसमा खचय लेख्न े अञ्चन्तम तहको काययक्रम वा आयोिनाको तलि  

देञ्चखन्छ । त्यसमा िनु काययक्रम वा आयोिनाको नाममा खचय लेख्न ेहो 
सो छनोट गनुय पदयछ । यस ञ्चचत्रमा चालू खचय छनोट गरेको हनुाले 
सबै चाल ु काययक्रमको नामहरू िस्तै कमयचारी महपगी भत्ता, खचय 
शीषयकनम्पबर –२२१३२, बिेटको श्रोत – संघीयसरकार तथा श्रोतको 
प्रकार – रािस्व बापडफापडदेञ्चखएको छ ।धेरै काययक्रम भएमा अक्षर 
टार्प गरेर पतछ sorting गरेर देखाँने हनुाले छनोट गनय सञ्चिलो हनु्छ 
।  

 

 यसरी मातथ ५ नम्पवरमा ँल्लेख गरेबमोञ्चिम काययक्रम छनोट गरेपतछ डेववट स्वत 
भैरहेको हनु्छ । ब्यहोरामा गएर बिेट खचय छनोट गरेपतछ यस प्रकारको ञ्चचत्र 
देञ्चखन्छ र कसयर गएर रकम महलमा बस्दछ । 

 

काययक्रम वा आयोिना छनोट गरेपतछ डेववट   को वफल्ड  ब्यहोरा । वहसाव नम्पबरको 
वफल्डमासम्पबञ्चन्धत Default Valueगएर बस्दछन ् । प्रयोगकतायले आवश्यकतानसुार 
Edit  गरी अगातड बढ्न पतन सक्दछन ्। यसको देवे्र ततर कुनामा बिेट,पेश्की, खचय र 
मौज्दात गरी सम्पबञ्चन्धत ँपशीषयकमा भएको खचय र बापकीको वववरण रातो अक्षरमा 
देञ्चखन्छन ्।  



६ डेववट/के्रतडट भौचरमा कारोबारलाई डेववट वा के्रतडट के गने हो त्यो छनोट गने । 

७ ब्यहोरा । 
वहसाव 
नम्पबर 

गोश्वारा भौचर 
कस्तो बनाँन 
लागेको हो 
त्यसको  
कारोबारको 
प्रकार यकीन 
गरी सो छनोट 
गने । यसमा 
बिेट खचय, बैंक, 
दावयत्व, 
ववववध,पेश्की 
खचय,बिेट खचय 
(बिेट खचय 
कञ्चन्टनिेन्सी)रहेका हनु्छन।् व्यहोरामा बिेट खचय वा पेश्की खचय 
छनोट गरेमा अको सहायक वफल्डमा बिेट खचय शीषयक देञ्चखन्छ भन े
बैक छनोट गरेमा बैकको नाम देञ्चखन्छ । दावयत्व छनोट गरेमा यस 
प्रकारले  दावयत्व शीषयक देञ्चखन्छन ्  । यी शीषयकहरु कततपय 
अवस्थामा डेववट वा के्रतडट सपग पतन सम्पवञ्चन्धत रहेका हनु्छन ्। त्यस्तै 
यसमा ववववध छनोट गरेमा नगद पेश्की, समायोिन खाता र वेरुिू 
खाता देञ्चखन्छ ।  

८ वववरण यो अञ्चघल्लो वफल्डसपग सम्पबञ्चन्धत रहेको छ त्यहाप िे छ सोही वववरण 
देञ्चखन्छ । यसमा प्रयोगकतायले आवश्यकतानसुार अन्य कुरा लेख्न वा 
थप गनय  पतन सक्दछन ्।  

९ रकम  यसमा डेववट वा के्रतडट गने रकम लेख्न े।  
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१० पेश्कीको 
प्रकार  

यदद गोश्वारा भौचर बिेट खचयको सट्टा पेश्की 
छनोट गरेमा यो वफल्ड Active हनु्छ । यसमा 
पेश्की पाँनवे्यञ्चक्त वा फमय,कुन प्रकारमा 
पदयछन ् ततनको नाम छनोट गने । यसमा 
छनोट गरे अनसुार नै पेश्की पाँने ब्यञ्चक्त वा 
फमयको नाम अको वफल्डमा देञ्चखन्छ ।  

 यस वफल्डको नाम के्रतडट दावयत्व छनोट गरेमा 
प्रकार मात्र देञ्चखन्छ । यसमा िनु फमयको 
दावयत्व कट्टा हनु थालेको हो त्यसको प्रकार 
छनोट गनुय पदयछ ।   

११ पेश्की 
पाँनकेो 
नाम 

पेश्की ददने अवस्थामा मात्र यो वफल्ड Active हनु्छ । गोश्वारा भौचरको 
प्रकारमा पेश्की वा पेश्की फछययौट छनोट गरेमा यो वफल्ड Active 
देञ्चखन्छ अन्यथा Inactiveहनु्छ । यहाप नाम देञ्चखनको लातग सम्पबञ्चन्धत 
व्यञ्चक्त फमय वा कमयचारीको नाममा पेश्की खाता बनाएको हनु ुपदयछ । 

  यस्तै गरी के्रतडट दावयत्व छनोट गरेर अगातड बसेको अबस्थामा यस 
वफल्डको नामभकु्तानी पाँनेहनु्छ । यसमा ँक्त दावयत्व कट्टी िनु 
फमयको गरेको हनु्छ । त्यसको नाम छनोट गनुय पदयछ । दावयत्वमा 
अतग्रम आय कर वा मूल्य अतभवृवद्ध कर रहेको अबस्थामा भन ेअतनबायय 
रुपमा नाम अतभलेख गनुय पदयछ । यसमा अतभलेख गररएको नामको 
आधारमा पतछ अतग्रम आयकर वा मूल्य अतभवृवद्ध करको वववरण 
वन्दछ ।  

१२ पेश्की 
फछययौट 
हनु ेतमतत 

पेश्कीको प्रकृततअनसुार पेश्की फछययौट गने तमतत फरक फरक हनु्छ । 
प्रयोगकतायले पेश्की ददएको अवस्थामा भने पेश्की फछययौट गने तमतत 
अतनवाययरूपमा भनुय पदयछ ।  

मातथ ँल्लेख गरेबमोञ्चिम सबै वफल्डमा डाटा प्रवववि गरी डेववट तथा के्रतडट रकम बराबरी 
भएपतछञ्चचत्र नं. ११.६ अनसुारको ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छ । 

 

 

 

 

 

 



(ञ्चचत्र नं. ११.६) 

 
 

ञ्चचत्र नं. ६३ अनसुारको ञ्चस्क्रनमा डेववट तथा के्रतडट रकम बराबर भएको र अन्य वववरणहरू सही 
रूपमा आएपतछ कारोबारको व्यहोरा र भकु्तानी सम्पबन्धी वववरण तनम्पनानसुारप्रवववि गनुय पदयछ ।  

तस नं वफल्डको नाम अतभलेख गने वववरण 

१३ कारोबारको 
ववस्ततृ व्यहोरा 

यसमा कारोबारको ववस्ततृ व्यहोरा अतभलेख गनुय पदयछ । यसमा 
लेञ्चखएको वववरण (Narration)  गोश्वारा भौचरमा देञ्चखन्छ ।िस्तो 
ञ्चचत्र नं. ६३ को भौचरमा  तातलम आयोिना गररएको खचय अतग्रम 
कर कट्टी गरर भकु्तानी गररएको।  भनी लेख्न सवकन्छ ।  

१४ कारोबारको 
संञ्चक्षप्त व्यहोरा 

 

यसमा कारोबारको संञ्चक्षप्त व्यहोरा लेख्न ु पदयछ । यसमा लेञ्चखएको 
वववरणहरूबैंक नगदी वकताब, बिेट तसट वा ववतभन्न वकतसमको 
लेिरमा देञ्चखन्छ । िस्तो मातथको भौचरमा तातलम रकम भकु्तानी 
भनी लेख्न सवकन्छ । 

 मातथ भतनए िस्तो गरी कारोबारको संञ्चक्षप्त व्यहोरा प्रवववि गररसकेपतछ तलततर रहेको 
वफल्डमा तनम्पनानसुारको भकु्तानी पाँने सम्पबन्धी वववरण प्रवववि गनुय पदयछ । 
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१५ आयोिना वा 
वक्रयाकलापको 
नाम 

मातथ िनु काययक्रम छनोट गरी खचय लेञ्चखएको हनु्छ त्यही 
काययक्रमको तलस्ट यहाप देञ्चखन्छन ् । यसमा प्रत्येक काययक्रम 
अनसुार भकु्तानी पाँन े ब्यञ्चक्तको वववरणको लातग भन ेकाययक्रम 
छनोट गनुय पदयछ । 

१६ प्रापक प्रकार यसमा प्रापक (भकु्तानी पाँने व्यञ्चक्त वा 
फमय) कस्तो प्रकारको हो छनोट गनुय पदयछ 
। यसमा ववतभन्न पापच प्रकारका प्रापकलार्य 
समूहकृत गररएको छ । 

१७ प्राप्तकताय चेकमा नाम लेञ्चखने व्यञ्चक्त वा फमयको नाम प्रवववि वा छनोट गने ।  

१८ भकु्तानी रकम भकु्तानी पाँने रकम प्रवववि गने ।   

१९ भ्याट रकम कुनै ववलको भकु्तानीमा भ्याट रकम समेत समावेश गरर भकु्तानी 
गररएको छ भने त्यस ववल अनसुारको भ्याट रकम कतत हो सो 
ँल्लेख गने । भ्याट रकम नभएको अवस्थामा यसमा कुनै कुरा 
पतन ँल्लेख गनुय पदैन ।  

२० ववल नम्पबर भकु्तानी गररने ववल भएको अवस्थामा त्यसको नम्पबर लेख्न े। एक 
भन्दा बढी ववलहरू भएमा छुट्टाछुटै्ट लेख्न े। 

२१ ववल िारी तमतत वविक िारी गरेको तमतत ँपलब्ध भएसम्पम लेख्न े।  

२२ प्रततवद्धता नम्पबर प्रततबद्धता लेखाङ्कन (Committement Accounting) गररने हो भन े
प्रततबद्धता नम्पबर लेख्न ुपदयछ ।  

 

एँटा भौचरबाट एकभन्दा बढीलार्य चेकबाट रकम भकु्तानी गररने रहेछ भने पनु १७देञ्चख २२सम्पमको 
वववरण थप भनुय पदयछ । यसरी सबै वववरणहरू भररसकेपतछ सेभ बटनमा ञ्चक्लक गरर डाटा सेभ गनुय 
पदयछ । सबै वववरणभररसकेपतछ भौचरको ञ्चस्क्रन ञ्चचत्र नं. ११.७अनसुार देञ्चखन्छः-  

   

(ञ्चचत्र नं. ११.७) 

  



 

  

१२.३ भौचर स्वीकृतत 

१२.३.१गोश्वारा भौचर सेभ गरेपतछ ँक्त भौचरलार्य स्वीकृत गनुय पदयछ । स्वीकृत गरेपतछ मात्र ँक्त 
भौचरको रकमको चेक बनाँन तथा त्यसमा ँल्लेख भएको रकम लगायतको वववरण पूणय रूपमा 
सबै प्रततवेदनहरुमा देञ्चखन्छ । गोश्वारा भौचर स्वीकृतत गनयको लातग ञ्चचत्र नं. ११.८मा देञ्चखए 
अनसुारको ववतनयोिनखचय अन्तगयतको गोश्वारा भौचर तभत्र रहेको  प्रवववि को  भौचर स्वीकृतत 
गनेबटनमा ञ्चक्लक गरेपतछ ञ्चचत्र नं. ११.९अनसुारको ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छ - 

(ञ्चचत्र नं. ११.९) 
 

 

 

१२.३.२ञ्चचत्र नं. ११.९मा देञ्चखएको ञ्चस्क्रनमा४वटा भौचरहरू देञ्चखएको छ । वववरणको मातथ रहेको 
वफल्टर ञ्चस्क्रनमा ँल्लेख गररएअनसुारको भौचरको तलि तल देञ्चखन्छ । भौचर स्वीकृत गने 
अतधकारीले हेने  बटनमा ञ्चक्लक गरेर पवहला भौचर िापची वझुी ठीक भएको यकीन गनुय पदयछ ।हेने 
बटनमा ञ्चक्लक गरेमा यस प्रकार भौचर देञ्चखन्छ – 

(ञ्चचत्र नं. ११.१०) 
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यो मातथ ञ्चचत्रमा देञ्चखएको भौचर सेभ भएको तर स्वीकृत गनुय अगातडको हो । यस भौचरलाई हेरेर 
ठीक भए पतछ मात्र अगातडको स्वीकृत बटनमा ञ्चक्लक गरेर स्वीकृत गनुय पदयछ । सेभ भएको 
भौचरलाई स्वीकृत गनुय अगातड सच्याँन सवकन्छ । भौचर स्वीकृत गररसकेपतछ भने सच्याँन 
सवकदैन । भौचर स्वीकृतत भर्सकेपतछ पतन सच्याँने अवस्था देञ्चखएमाररभसय भौचर बनाँन ुपदयछ ।  

१२.४ भौचर संशोधन गने तररका 

१२.४.१ कुनै पतन खचय वा तनकासा गोश्वारा भौचर स्वीकृत हनु ुभन्दा अगातड सम्पमसच्याँन सवकन्छ 
। स्वीकृत भएपतछ भन े संशोधन गनय वा सच्याँन सवकदैन । त्यसैले गोश्वारा भौचर बना पँदा 
सकेसम्पम गल्ती नहनुे गरी बनाँन ु पदयछ ।एकपटक बनाएर सेभ गरेको भौचरलाई स्वीकृत 
गररसकेपतछ गल्ती पत्ता लागेर संशोधन गनय परेमा ँक्त भौचरको ववपररत (Reverse) भौचर बनाँन ु
पदयछ । त्यसपतछ पनुः सहीभौचर बनाँन ुपदयछ ।  

१२.४.२ कुनै पतन भौचर संशोधन गनय परेमा लेखाङ्कनमा गएर िनु भौचर  संशोधन गने हो त्यसलाई 
पत्ता लगाँन ुपदयछ । िस्तो कुनै तनकासा भौचरलार्य संशोधन गनय परेमा   तनकासा भौचर प्रवववि 
गने स्थानमा र खचय भौचरलाई संशोधन गनय परेमा खचय गोश्वारा भौचर बनाँने स्थानमा गर्  CTRL 

+Fगदायञ्चचत्र नं. ११.११अनसुारको ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छः 

(ञ्चचत्र नं. ११.११) 



 
 

 

१२.४.४यस ञ्चचत्रको बापया पट्टी कुन बिेट ँपशीषयकको भौचर संशोधन गने हो त्यही पत्ता लगाँनको 
वफल्टर ञ्चस्क्रन रहेको छ । वफल्टर ञ्चस्क्रनमा देहाय अनसुार छनोट गनुय पदयछ ।  

 

आतथयक वषय  चालू आतथयक वषय देञ्चखएको छ ।  

  बिेट प्रकार  बिेट चालू, पूपिीगत वा ववत्तीय कुन प्रकारको हो छनोट गने ।  

बिेट ँपशीषयक   भौचरसपग सम्पबञ्चन्धत बिेट ँपशीषयक छनोट गने ।  

  तमतत देञ्चख  चालू आतथयक वषयको शरुु तमतत स्वतः देञ्चखन्छ ।  

  तमतत सम्पम  प्रणाली तमतत स्वतः देञ्चखन्छ । यसमा आवश्यक परेमा पररवतयन गने 

भौचर नम्पबर  भौचर (संझना भएमा) नम्पबर प्रवववि गने ।भौचर नम्पबर प्रवववि 
नगरेमा स्वीकृत हनु बापकी सबै भौचरहरु देखा पँदछ ।  

 

१२.४.५मातथ लेञ्चखए बमोञ्चिम वफल्टर ञ्चस्क्रनमा डाटा अतभलेख गररसकेपतछ खोि बटनमा ञ्चक्लक गदाय 
भौचरको तलि  ञ्चचत्र नं. ११.१२अनसुारको ञ्चस्क्रनमा देञ्चखन्छ - 

 

 

 

 

(ञ्चचत्र नं. ११.१२) 
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मातथको ञ्चचत्रमा तीनवटामात्र भौचरको सूची देखार्रहेको छ िसमध्ये एँटा भौचरमा भने Delete भनेर 
देञ्चखरहेको छ । सम्पपादन गनय पने भौचरको वववरण हेनयका लातग त्यसमा डवल ञ्चक्लक गनुय पदयछ 
। शरुुमा यो Deactiveिस्तो देञ्चखन्छ । यस अबस्थामा Esc  वक तथचेमाactive भएर  गोश्वारा 
भौचर अतभलेख गने स्थानमा पतुगन्छ । 

(ञ्चचत्र नं. ११.१३) 

 

 

मातथको भौचरको प्रत्येक कारोबारलार्य आवश्यकतानसुार Edit  गरी कारोबार सेभ  गनुय पदयछ । यस 
अनसुार कारोवारको भौचर स्वीकृत र सेभ गरेपतछ लेखांकन आधार तयार हनु्छ ।  

 

१२.५ दातयत्वको भौचर 

१२.५.१ स्थानीय तहमा स्वीकृत बिेट अनसुार भएको खचयको भकु्तानी ददने समयमा अतग्रम आयकर, 
मूल्य अतभबवृद्ध कर, कमयचारी सियकोष, पाररश्रतमक कर िस्ता रकमलाई कट्टा गरी बापकी रकम 
मात्र भकु्तानी ददन ुपदयछ । यसरी कट्टा गररएको रकमलाई सम्पवञ्चन्धत तनकाय वा पक्षसमक्ष िम्पमा 



गनुय पदयछ । ँदाहरण अतग्रम आयककर कट्टी गरेको रकम छ भन ेआन्तररक रािस्व कायायलयमा, 
सिय कोष कट्टी रकम छ भने कमयचारी सिय कोषमा िम्पमा गनुय पदयछ । 

१२.५.२ यस सतु्र प्रणालीमा खचय लेखाङ्कन गदाय कट्टा गरी सम्पवञ्चन्धत पक्षको बैक खातामा िम्पमा गने 
रकमलाई दावयत्वको रुपमा समूहकृत गरर राञ्चखएको छ । यी दावयत्वका शीषयकमा कट्टा गररएको 
रकम सम्पबञ्चन्धत पक्षको खातामा िम्पमा गनयको लातग आवश्यक भौचर वनाँने तररका दईु प्रकारले 
व्यवञ्चस्थत गररएको छ ।प्रयोगकतायले आवश्यकतानसुार कुनै पतन प्रयोगमा ल्याँन सक्दछन ्।  

१२.५.३ यसरी दावयत्व बापत कट्टा गरेर राञ्चखएको रकमको चेक कसको नाममा वनाँन ेँक्त नाम 
सेटअप को  पेश्की / भकु्तानी पाँनेमा प्रवववि गरेर दावयत्व भकु्तानी पाँनेबटनमा ञ्चक्लक गरेर 
छनोट गरेर राख्न ु पदयछ ।  दावयत्व भकु्तानी पाँने वटनमा वववरण तल ँल्लेख गररएको 
तररकाअनसुार गनुय पदयछ ।  

१२.६ दातयत्वको भुक्तानी पाउने 

१२.६.१ ववतनयोिन लेखाङ्कनको प्रवववि वटन तभत्र दावयत्व भकु्तानी पाँनकेो मेनू रहेको छ । यस 
मेनूमा ञ्चक्लक गरेपतछ तल ँल्लेख भएबमोञ्चिमको ञ्चचत्र देञ्चखन्छ  

(ञ्चचत्र नं. ११.१४) 

 
 

यस मातथको ञ्चचत्र दावयत्व भकु्तानी पाँनेमा संस्थाको नाम 
स्वत देखार्रहेको हनु्छ । यसमा प्रयोगकतायले केही गनुय 
पदैन । त्यसबाहेक रहेका ववतभन्न शीषयक, प्रापक प्रकार 
तथा प्राप्तकताय  वफल्डहरुमा रहेका ड्रपडाँन मेनूबाट तमल्दो 
कुरा छनोट गनुय पदयछ । शीषयक वफल्ड तभत्र दावयत्वका 
सबै शीषयकहरु यस प्रकार देञ्चखरहेको हनु्छ । यी सबै 
दावयत्वको रुपमा आवश्यकतानसुार कट्टी गनुय पने शीषयकहरु 
हनु ् ।यस मध्ये कुनै दावयत्वबापत कट्टी गरेको रकम 
कसलाई भकु्तानी ददने हो सो यकीन  गररन े हनुाले कुनै 
एक दावयत्व सम्पबन्धी शीषयक छनोट गनुय पदयछ ।  

१२.६.२ दावयत्व सम्पबन्धी शीषयक छनोट गररसकेपतछ त्यो रकम कसलाई भकु्तानी ददने हो यकीन 
गररन ु पदयछ । यसमा भकु्तानी गररने पाटी अथायत ् प्रापक प्रकार कुन हो सो ड्रपडाँन मेनूबाट 
छनोट गररन ुपदयछ । यहाप ँपभोक्ता सतमतत, ठेकेदार, व्यञ्चक्तगत र संस्थागत गरर चार प्रकार मध्ये 
पाटी कुन प्रकारमा सेट अप मेनूमा ँल्लेख गररएको छ सोही छनोट गनुय पदयछ । 
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१२.६.३ अन्त्यमा प्राप्तकताय मा रहेको ड्रपडाँन मेनूमा  प्रापक प्रकार अनसुारको प्राप्तकतायको तलि 
देञ्चखरहेको हनु्छ सो मध्ये िसलाई भकु्तानी गनुय पने हो सो छनोट गनुय पदयछ । सामान्यतया सबै 
दावयत्व रकमहरु संस्थागत रुपमा रहेका पाटीको नाममा नै भकु्तानी गररन्छ । ँदाहरण नागररक 
लगानी कोषकट्टीको रकम नागररक लगानी कोष  को नाममा वा कुनै बैकको नाममा भकु्तानी  
गररन्छ । त्यस्तै अतग्रम आयकरको रकम िम्पमा गनय भकु्तानी आन्तररक रािस्व कायायलय वा 
रािस्व खाताको नाममा चेक बनार्एको हनु्छ ।  

 

१२.७ कट्टी दातयत्व भुक्तानी तररका 

१२.७.१पवहलो तररका कुनै पतन भौचरबाट खचय िना पँदा दावयत्व रकम कट्टा गरेर बापकी रकमको मात्र 
भकु्तानी ददर्एको रहेछ भने भौचर सेभ गनयको लातग सेभ 
वटनमा तथच्न ु अगातड त्यहाप एँटा बक्स देखा पदयछ िसमा 
लेञ्चखएको हनु्छ -कवट्ट दाञ्चखला भौचर बनाँन े । यदद यसको 
छेँमा रहेको चेक बक्समा ञ्चक्लक गरेमा अको भौचर दावयत्वको भौचर तसिम आफैले बना पँदछ ।  

१२.७.२  यसरी भौचर वनाँन ुअगातड भन ेदावयत्व कट्टीको रकम भकु्तानी कसको नाममा गने हो 
त्यसको वववरण अतनबायय रुपले मातथ ँल्लेख भएवमोञ्चिम प्रवववि गरी सेभ गरेको हनु ुपदयछ । यदी 
नभएको अबस्थामा भौचरको तल भकु्तानी पाँनेको नाम देञ्चखदैन । यस अवस्थामा भौचरलाई 
सम्पपादन गने तररकबाट भकु्तानी पाँनकेो नाम छनोट गनुय पदयछ । 

 

१२.७.३दावयत्व कट्टी भएको कुनै पतन भौचरको दोश्रो भौचर दावयत्वको बना पँदा भौचरको संख्या वा 
चेकको संख्या बढने हुपदा कञ्चम्पतमा १५ ददन वा मवहना ददनमा एकै पटक दावयत्वबापत कट्टी भएर 
िम्पमा भएको रकम भकु्तानी गनय सवकने व्यवस्था पतन सतु्रमा रहेको छ । यसरी दावयत्व रकम 
दाञ्चखला गने दोश्रो तररका मा ववतनयोिन लेखाङ्कन तभत्रको प्रववविमा रहेको छ ।  

१२.७.४  दावयत्व रकम दोश्रो तररकाबाट िम्पमा गनयको लातग कवट्ट रकम दाञ्चखला गने वटनमा ञ्चक्लक 
गनुय पदयछ तनम्पनानसुारको ञ्चचत्र देञ्चखन्छ ।   

 

 
 

 बिेट प्रकार  चालू तथा पूपञ्चिगत मध्ये एक छनोट गने ।  

 बिेट ँपशीषयक दावयत्व कट्टा गररएको बिेट ँपशीषयक छनोट गने ।  

 



१२.७.५ बिेट प्रकार र बिेट ँपशीषयक छनोट गररसकेपतछ यसभन्दा अगातडको भौचरको तमतत  
देखा पँदछ । त्यस पतछ रहेको Journal Date  मा अगातडको भौचरको तमततलाई ध्यानमा राखी तसिम 
तमतत वा अन्य तमतत छनोट गनुय पदयछ । यसपतछ  छेँमा रहेका Show  मा रहेको वटन ञ्चक्लक 
गरेमा यस प्रकारको ञ्चचत्र देञ्चखन्छ । 

 

 
 

मातथको ञ्चचत्रमा हालसम्पम कट्टा भएर भकु्तानी गनय बापकी रहेका दावयत्वका शीषयकहरु त्यसमा 
दाञ्चखला गनय बापकी रकम एकमिु रुपमा देखा पँदछ ।  

१२.७.६ यसमा िनु िनु शीषयकको दावयत्वको रकम दाञ्चखला गने हो त्यसको नामको अञ्चघञ्चल्तर चेक 
वक्समा ञ्चचन्ह लगाएर तल ततर रहेको Generate  वटनमा ञ्चक्लक गरेमा दावयत्व कट्टीको भौचर 
सतु्रको तसिमबाट स्वत तयार हनु्छ । ँक्त भौचर हेरी यसमा केही संशोधन गनय पने भए Edit 

Mode बाट संशोधन गरी बिेट स्वीकृत गरी लेखाङ्कन गनुय पदयछ । 

 

 

१२.८ ररभसड भौचर 

१२.८.१ लेखाङ्कन गने काययमा भौचर तयार भएर स्वीकृत भर्सके पतछ वा केही समयपतछ ँक्त भौचर 
गल्ती भएको थाहा भएमा वहसाव तमलाँनको लातग त्यसको ठीक ँल्टो भौचर वनार् लेखाङ्कन कायय 
गनुय पदयछ । िस्तो कुनै वक्रयाकलाप डेववट र बैक के्रतडट गरी बनाएको खचय भौचरलार् ररभसय गनय 
पने अवस्थामा बैक डेववट तथा सम्पबञ्चन्धत वक्रयाकलाप के्रतडट गरी ररभसय भौचर बनाँन ुपदयछ ।  

 

१२.८.२ मातथ ँल्लेख गररए बमोञ्चिमको ररभसय भौचर बनाँन ु पने अबस्थाको लातग सतु्रमा बिेट 
लेखाङ्कनको प्रवववि भने्न वटन तभत्र  Generate Reverse voucher भने्न मेनकुो ब्यवस्था गररएको छ 
। यस मेनमुा ञ्चक्लक गरेमा यस प्रकारको ञ्चचत्र देञ्चखन्छ  
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१२.८.३ यसमा बिेटको प्रकार, बिेट ँपशीषयक तथा भौचर नम्पबर र तमतत छनोट तथा ँल्लेख गरी 
तल लेञ्चखएको Generate  वटनमा ञ्चक्लक गरेमा लेञ्चखएको भौचर नम्पबरको ठीक ररभसय भौचर 
तसिमले बना पँदछ । यसरी ररभसय भौचर बनकेो ठीक भयो भएन यकीन गरी मात्र प्रयोगकतायले 
यसलार् स्वीकृत गनुय पदयछ । 

१२.८.४ पेश्की ददएर सो फछययौट गररसकेको अबस्थामा पेश्की ददएको भौचर नै ररभसय गनुय हुपदैन भन े
दावयत्व कट्टी भएर दाञ्चखला भर्सकेको अबस्थामा दावयत्व के्रतडट गरेर शरुु गरेको भौचरलार् नै 
ररभसय भन ेगनुय हुपदैन ।   

 

१२.९ कन्न्टन्जेन्सी खचडको लेखाङ्कन 

१२.९.१ कन्टन्िेन्सी खचयको लेखाङ्कन कायय सम्पवञ्चन्धत वक्रयाकलाप वा काययक्रम छनोट गरेर गनुय 
पदयछ । कुनै क्राययक्रमबाट कञ्चन्टिेन्सी बापतको खचय लेख्न ुपरेमा गोश्वारा भौचरमा गर् काययक्रम 
छनोट गरी व्यहोरा वा प्रकारमा रहेको बिेट खचय कञ्चन्टिेन्सी खचय लार् डेववट तथा अन्य कुनै 
दावयत्व कट्टा गनुय पने भएमा कट्टा गरी बापकी रकम भकु्तानी ददन ुपदयछ । 

१२.९.२ स्थानीय तहमा साना साना योिना तथा काययक्रम धेरै रहने भएको र प्रत्येकबाट केही तनञ्चित 
प्रततशत कञ्चन्टिेन्सीको रुपमा स्वीकृत काययववतध अनसुार खचय पार्ने व्यवस्था रहेको देञ्चखन्छ । 
त्यसकारणले कुन काययक्रमको कञ्चन्टिेन्सी बापत कतत रकम रहेको छ कतत खचय भयो कतत बापकी 
छ त्यसको अतभलेख राख्न ुपने हनु्छ ।  

१२.९.३ कन्टन्िेन्सी बापत कुन काययक्रम बाट कतत प्रततशत रकम कट्टा गने यकीन गरी त्यसको 
अतभलेख गनुय पदयछ । कञ्चन्टिेन्सी बापतको रकम काययक्रम अनसुार सबैमा एकै हनुे भएमा सोही 
अनसुार अतभलेख गनयको लातग ववतनयोिन खचय लेखाङ्कनको सेटअप मेनकुो अञ्चन्तम कोलममा रहेको 
Contingency rate setup मा ञ्चक्लक गदाय देञ्चखने ञ्चचत्रमा प्रततशत अतभलेख गनुय पदयछ ।  

 



 
 

१२.९.४  कञ्चन्टन्िेन्सी कट्टा गने दर यसमा अतभलेख गरेमा सबै काययक्रममा सोही दर अतभलेख हनु्छ 
। कञ्चन्टन्िेन्सी को दर र काययक्रम फरक फरक हनुे भएको अञ्चन्तम कोलममा रहेको 
Contingency rate entry मा ञ्चक्लक गदाय यस प्रकारको ञ्चचत्र देञ्चखन्छ ।यसमा बिेट ँपशीषयक 
छनोट गरी show गरे  

 

 

 
 

पतछ काययक्रम तथा कञ्चन्टन्िेन्सी को रेट देञ्चखन्छ । यो रेट अगातड कञ्चन्टन्िेन्सी सेटअपमा राखेको 
रेट हो  । 

१२.९.५ कञ्चन्टिेन्सी बापत सबैको एँटै रेट रहेछ भने यसमा कुनै पररवतयन गनुय पदैन । यदी 
काययक्रम अनसुार फरक फरक रहेछ भने सोही अनसुार पररवतयन गनुय पदयछ । कञ्चन्टिेन्सी सबैमा 
कट्टा नहनुे भएकोले कट्टा हनुेको रेट ँल्लेख गररसकेपतछ काययक्रमको अगातड रहेको चेकबक्समा 
ञ्चक्लक गरेर सेभ गनुय पदयछ । यसपतछ सतु्रबाट ती काययक्रम अतभलेख गनय सञ्चिलो हनु्छ ।  

 

१२.९.६ कन्टन्िेन्सी कट्टाको अतभलेख हेनयको लातग प्रततवेदनको काययक्रम अनसुारको वटनमा ञ्चक्लक 
गनुय पदयछ । त्यसपतछ देञ्चखने वफल्टर ञ्चस्क्रनको अञ्चन्तममा रहेको प्रकार वफल्डको ड्रपडाँन मेनबुाट 
कञ्चन्टिेन्सी छनोट गरी  अतभलेख हेदाय यस प्रकारको प्रततवेदन देञ्चखन्छ ।  
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१३ चेक वप्रन्ट र सेदटङ 

१३.१ चके वप्रन्ट 

१३.१.१ खचय खाताहरूमा खचय गोश्वारा भौचर बनार्त्यसलाई स्वीकृत गररसकेपतछ त्यससपग सम्पबञ्चन्धत 
चेकहरू वप्रन्ट गनय सवकन्छ । चेक वप्रन्ट गनयको लागी भौचर स्वीकृतत गने बटन पतछ रहेको चेक 
वप्रन्ट बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यस पतछ देञ्चखने चेक वप्रन्टको ञ्चचत्र नं. १२.१अनसुारको 
ञ्चस्क्रनमा तल ँल्लेख भएबमोञ्चिम ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट कायय गनुय पदयछ । 

(ञ्चचत्र नं. १२.१) 

 

१३.१.२ ञ्चचत्र नं. १२.१अनसुार देञ्चखएको चेक वप्रन्ट गने ञ्चस्क्रनमा शरुुको आतथयक वषयमा चालू 
आतथयक वषय देञ्चखर्रहने हनुाले केही गनुय पदैन । त्यसपतछ रहेको बैंकगखाता नं.) प्रकार वफल्डको 
छेँमा रहेको ड्रपडाँन मेनबुाटबैंक खाता छनोट गरीshow भने्न बटनमा ञ्चक्लक गरेपतछ चेक वप्रन्ट 
गनय बाकी रहेका भौचरको ञ्चस्थतत र वववरण ञ्चचत्र नं. १२.२अनसुारको ञ्चस्क्रनमा देञ्चखन्छ ।  

(ञ्चचत्र नं. १२.२) 

 
 

१३.१.३ चेकको वववरणमा बिेट ँपशीषयक,भौचर नम्पबर, चेकको तमतत, प्राप्तकतायको नाम,रकम,बैंक 
खाता नम्पबर आददका ववतभन्न वफल्डहरू देञ्चखन्छन ्। यी वफल्ड मध्ये चेक नम्पबर र चेकको वकतसम 
प्रयोगकतायले छनोट गनुय पदयछ । चेक बनाँन ेसमयमा भौचर हेनय मन लागेमा View journalबटनमा 
ञ्चक्लक गनुयपदयछ । 

१३.१.४ चेक वप्रन्ट गनयको लातग Option मा दरु्टा Print Format (HTML, PDF र PDF1)राञ्चखएका 
छन ्। प्रयोगकतायलार्य िनु सञ्चिलो हनु्छ त्यसमा नै ञ्चक्लक गरेर चेक वप्रन्ट गनय सवकन्छ । मातथको 



स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सतु्र) प्रयोगकताा  पञु्स्तका/541 

ञ्चचत्रमा देञ्चखए अनसुारको चेक वप्रन्ट गनयको लातग PDF Format मा ञ्चक्लक गदाय यस प्रकारको 
चेकको वववरण अथायत फार्ल देञ्चखन्छः– 

(ञ्चचत्र नं. १२.३) 

 

 
 

१३.१.५चेक वप्रन्ट गनयको लातग चेकको सार्ि वप्रन्टरको ञ्चस्थतत आददको सम्पबन्धमा शरुुमा पयायप्त 
अभ्यास गररन ुपदयछ । शरुु शरुुमा तमतत र चेकको अङ्कको रकम तोवकएको स्थानमा भन्दा अन्यत्र 
आँन सक्दछ । राम्ररी चेकको सेटअप भएपतछ ती समस्या हरा पँदै िान्छन ्र ठीकसपग चेक वप्रन्ट 
हनु थाल्दछ ।  

ध्यान ददन ुपने कुराहरु  

 खचय गोश्वारा भौचर वनाँन ुअञ्चघ अतनबायय रुपमा चेक नम्पबर प्रवववि गरेको हनु ुपदयछ । 

 चेक वप्रन्ट वटनमा गएर चेक वप्रन्ट कायय सकेपतछ गोश्वारा भौचर वप्रन्ट गरेमा भौचरमा चेक नम्पबर 
पतन देखा पदयछ ।  

 चेक नम्पबर छनोट नगरी गोश्वारा भौचरमात्र वप्रन्ट गरेको अबस्थामा त्यसमा चेक नम्पबर देञ्चखदैन ।  

 

१३.२चेक वप्रन्ट सेटटङ गने तररका 

१३.२.१ स्थानीय तहको सतु्र प्रणालीबाट गोश्वारा भौचर तयार गरेपतछ त्यसैको डाटाको आधारमा चेक 
तयार गनय सवकने ब्यवस्था रहेको छ । बैकहरुले प्रदान गने चेकको सार्ि एँटै standard  को 
भएता पतन कुनै बैकले अधकट्टी सवहतको चेक ददन,े कसैले नभएको चेक ददन,े कसैले बोडयर भएको 
चेक ददन,े कसैले नभएको चेकको प्रयोग गने गरेका छन ्। 

 १३.२.२ चेकको अङ्कमा रकम लेख्न ेस्थान र तमतत तोवकएको स्थानमा नै आँन ेगरी वप्रन्ट गने कायय 
अतत महत्वपूणय रहेको छ । चेक वप्रन्ट गनयको लातग शरुुमा चेकको सेवटङ तमलाँन ु पदयछ । 
स्थानीय तहले आफ्नो बैकको नाम र चेकको वकतसममध्ये कुनै एक छनोट गरेपतछ तल ँल्लेख 
गरेअनसुारको देञ्चखने Value हरु घटवढ गरी तमलाँन ुपदयछ । 

१३.२.३ चेक वप्रन्ट सेवटङ गनयको लातग लेखाङ्कनको सेटअप तभत्र रहेको  चेक वप्रन्ट सेवटङ  मा गएर 
ञ्चक्लक गरे पतछ तनम्पनानसुारको ञ्चचत्र नं. १२.४ देञ्चखन्छ । 

(ञ्चचत्र नं. १२.४) 



 

मातथ देञ्चखएको ञ्चचत्रमा रहेका वफल्डहरुमा तनम्पनानसुारको प्रवक्रया पूरागरी डाटा अतभलेख गनुय पदयछ ।  

संस्था  सम्पबञ्चन्धत स्थानीय तहको नाम स्वत: देञ्चखन्छ ।  

बैक स्थानीय तहको बैक खाता रहेको बैकको नाम र खाताहरु ड्रपडाँन मेनबुाट  
देञ्चखन्छ । यसमा ँपयकु्त खाता छनोट गरेपतछ तलका वफल्डहरुमा तनञ्चित अङ्कहरु 
स्वत देञ्चखन्छ । यी सबै अङ्कहरु तमतलतमटरमा रहेका छन ्। -  

Cheque width  यस वफल्डमा देञ्चखएको अङ्क चेकको चौडार्को Value हो । यसमा 
सामान्यतया कुनै पररवतयन गनुय पदैन ।  

Cheque writer top:  चेकमा चेक रार्टरको मद्दतबाट Ac payee लेञ्चखने स्थान हो । चेक वप्रन्ट 
setting  को cheque writer top वफल्डमा देञ्चखने]] value चेकको मातथल्लो भाग(top) बाट Ac payee 

लेञ्चखने स्थान सम्पमको माञ्चियन  (Margin)  हो । तलको ञ्चचत्र नम्पबर१२.५ मा देखार्एको 10 mm 

cheque writer top  को माञ्चियन (Margin) हो । 

 

 

 

 

 

 

 

(ञ्चचत्र नं. १२.५) 
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यदद चेक वप्रन्ट गदाय Ac payeeलेखेको धेरै मातथ देञ्चखएमाचेक वप्रन्ट सेवटङमा गएर cheque writer 
को टप माञ्चियन (Margin top)  को valueबढाँन ुपदयछ भने धेरै तल आएमाtopmarginलाई घटाँन ु
पदयछ ।  

Cheque writer leftचेकको देवे्रततरबाट AC payee लेखेको स्थान सम्पमको माञ्चियन (Margin) नै  cheque 

writer left हो ।ञ्चचत्रनम्पबर १२.६ मा  देञ्चखएको  179mm cheque writer left  माञ्चियन (Margin) हो 
। यदद चेक वप्रन्ट Ac payeeलेखेको धेरै दायाप आएमा  चेक वप्रन्ट सेवटङ  मा गएर cheque writer 

left मा रहेको valueघटाँने र धेरै बापया आएमा cheque writer left को valueबढाँन ुपदयछ  

(ञ्चचत्र नं. १२.६) 

 
Cheque date topCheque date top भनेको चेकको मातथ (top) बाट चेकको तमतत अथायत ् (Date) 

लेञ्चखने स्थान सम्पमको माञ्चियन  (Margin) हो । तलको ञ्चचत्र नम्पबर १२.७ मा देञ्चखएको 10 mm 

cheque date top माञ्चियन (Margin) हो । यदद चेक वप्रन्ट गदाय चेकको तमतत (Chequedate) मा 



भएको बक्स अथायत ्कोठाभन्दा बावहर (मातथ) गएमा चेक वप्रन्ट सेवटङ मा गएर  cheque date top  
माञ्चियन valueबढाँने र कोठाभन्दा तल गएमा त्यसको valueघटाँन ुपदयछ ।  

(ञ्चचत्र नं. १२.७) 

 

Cheque date left:Cheque date left भनेको चेकको देवे्रततरबाट चेकको तमतत भएको बक्स अथायत ्
कोठासम्पमको माञ्चियन (Margin) हो । तलको ञ्चचत्र नम्पबर १२.८ मा देञ्चखएको 194 mm cheque 

date left माञ्चियन (Margin) हो ।यदद चेक वप्रन्ट गदाय तमतत चेकको कोठाभन्दा दायाप आएमा चेक 
वप्रन्ट सेवटङ मा गएर त्यहाप भएको cheque date left को माञ्चियन (Margin) valueघटाँने र बायापततर 
आएमा त्यसको valueबढाँने कायय गनुय पदयछ ।  

(ञ्चचत्र नं. १२.८) 

 

Beneficiary topBeneficiary भनेको चेकको भकु्तानी पाँने पाटी वा ब्यञ्चक्तको नाम हो । िसलार् 
भकु्तानी ददर्ने वा िसको नाममा चेक िारी गररन्छ  त्यसलाई Beneficiary  भतनन्छ । 
Beneficiary topभन्नाले चेकको मातथल्लो भागबाट चेक प्राप्तकतायको नाम लेञ्चखने भाग सम्पमको 
(Margin)हो । तल ञ्चचत्र नम्पबर ६  देखार्एको 45mmbeneficiary top margin हो ।  
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यदद चेक वप्रन्ट गदाय चेक प्राप्तकतायको नाम हनु ुपने स्थानभन्दा मातथ देञ्चखएमा  beneficiary topvalue 
बढाँन ुपने र तल आएमा त्यसको valueघटाँन ुपदयछ ।  

(ञ्चचत्र नं. १२.९) 

 

Beneficiary leftBeneficiary left भनेको चेकको देवे्रततरबाट चेक प्राप्तकतायको नाम लेञ्चखनेस्थान सम्पमको 
(Margin) हो ।तल ञ्चचत्र नम्पबर १२.१० मा देखार्एको 65mm beneficiary left  माञ्चियन 
(Margin)हो । यदद चेक वप्रन्ट गदाय प्राप्तकतायको नाम धेरै देवे्रततर आएमा  चेक वप्रन्ट सेवटङ मा 
गएर beneficiaryleft को माञ्चियन (Margin) value बढाँन ुपदयछ भने धेरै दावहनेततर आएमा त्यसको 
valueघटाँन ुपदयछ ।   

(ञ्चचत्र नं. १२.१०) 

 

Legal amount top :   Legal amount भनेको चेकमा लेञ्चखने रकम हो । legal amount topभन्नाले 
चेकको मातथबाट अक्षरमा लेञ्चखने रकम सम्पमको (Margin) हो । तल ञ्चचत्र १२.११ नम्पबरमा 
देखाएको] 65 mmमाञ्चियन (Margin) legal amount को top valueहो । यदद चेक वप्रन्ट गदाय अक्षरमा 
लेञ्चखएको रकम हनु ुपने स्थानभन्दा मातथ आएमा चेक वप्रन्ट सेवटङमा गएर legal amount top को 
माञ्चियन (Margin) valueबढाँन ुपदयछ र धेरै तल देञ्चखएमा यसको valueघटाँन ुपदयछ । 



(ञ्चचत्र नं. १२.११) 

 

Legal amount leftचेकको देवे्रततरबाट अक्षरमा लेञ्चखने रकम सम्पमको दरुरlegal amount left हो । तल 
ञ्चचत्र नम्पबर १२.१२ मा देखार्एको 30 mm माञ्चियन (Margin) legal amount को leftmarginहो । 
यदद चेक वप्रन्ट गदाय अक्षरमा लेञ्चखने रकम धेरै दायाप आएमा cheque print settingमा गएर legal 

amountleft को माञ्चियन (Margin)  value घटाँने र धेरै बापया आएमा left valueको माञ्चियन 
(Margin)  बढाँन ुपदयछ । 

(ञ्चचत्र नं. १२.१२) 

 

Convenience amount top  :  Convenience amount भनेको चेकमा अङ्कमा लेञ्चखने रकम हो । 
चेकको मातथल्लो भागबाट सो रकम लेख्न ेस्थानसम्पमको दूरी अथायत ्माञ्चियन (Margin) convenience 

amount top को Value हो । तल देञ्चखएको ञ्चचत्रमा 65 mm माञ्चियन (margin)  convenience amount 

top को माञ्चियन (margin) हो । चेक वप्रन्ट गदाय यदद अङ्कमा लेञ्चखएको रकम बक्स वा कोठा तभत्र 
नआएमा वा कोठाभन्दा तल आएमा चेक वप्रन्ट settingमा गएर convenience amount topको माञ्चियन 
(Margin) मा भएकोvalueघटाँने र कोठाभन्दा मातथ आएमा त्यसको माञ्चियन (Margin) बढाँन ु
पदयछ ।  
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(ञ्चचत्र नं. १२.१३) 

)  

Convenience amount leftचेकको देवे्रततरबाट अङ्क लेञ्चखने बक्स अथायत ् कोठासम्पमको दरुी 
convenience amount left  माञ्चियन (Margin) हो । तल ञ्चचत्र नम्पबर १२.१४मा देखार्एको 215 

mm माञ्चियन (Margin) convenience amount left हो । यदद चेक वप्रन्ट गदाय सो रकम कोठातभत्र 
नपरेमा वा धेरै दायाप ततर गएमा चेक वप्रन्ट सेवटङमा गएर convenienceleft  मा रहेको माञ्चियन 
(Margin) valueघटाँने र धेरै बायापततर देञ्चखएमा left marginValueबढाएर कोठा तभत्र ल्याँन ुपदयछ 
।  

(ञ्चचत्र नं. १२.१४) 

 

१२.२.४ स्थानीय तहमा िारी हनुे चेकमा यदद अधकवट्ट भएको रहेछ भन े त्यसमा रहेका वफल्डमा 
तनम्पनानसुारValue तमलाँन ुपदयछ । 

Date top: चेकको अधकट्टीमा Top बाट तमतत (Date)  लेञ्चखने स्थानसम्पमको माञ्चियन (Margin) नै Date 

top हो । अधकट्टीमा वप्रन्ट गदाय date लाई मातथ सानय आवश्यक परेमा चेक वप्रन्ट सेवटङमा गएर 
अधकट्टीको लातग Date top माञ्चियन (Margin) घटाँने र तल सानय आवश्यक भएमा  Date top माञ्चियन 

(Margin) को value बढाँने ।  



Date left: चेकको अधकट्टीमा तमतत वप्रन्ट गदाय तमतत दायाप सानुय परेमा चेक वप्रन्ट सेवटङमा गएर 
त्यसको लातग Date left माञ्चियन (Margin) को valueबढाँने र बापया सानुय परेमा date leftमाञ्चियन 

(Margin) को value घटाँन ुपदयछ ।  

Name top: चेकको अधकट्टीमा चेक प्राप्तकतायको नाम वप्रन्ट गदाय नाम मातथ सानुय परेमा चेक वप्रन्ट 
सेवटङमा गएर अधकट्टीको लातग Name top माञ्चियन (Margin) को value घटाँने र तल सानुय परेमा 
name topमाञ्चियन (Margin) को value बढाँने । 

Name left :अधकट्टीमा चेक प्राप्तकतायको नाम बायाप सानुय परेमा चेक वप्रन्ट सेवटङमा गएर Name left  

मा भएको माञ्चियन (Margin) को value घटाँने र दायाप सानुय परेमा Name leftमा भएकोमाञ्चियन 

(Margin) कोvalueबढाँने । 

Amount top:अधकट्टीमा रकम लेञ्चखन े स्थानमा चेकको रकम वप्रन्ट गदाय रकम हनु ु पने स्थानभन्दा 
मातथ आएमा चेक वप्रन्ट सेवटङमा गएर Amount top माञ्चियन (Margin) को value बढाँने र तल 
आएमा Value घटाँने ।  

Amount left:अधकट्टीमा रकम लेञ्चखन ेस्थानमा चेकको रकम वप्रन्ट गदाय रकम हनुपुने स्थानभन्दा दायाप 
आएमा चेक वप्रन्ट सेवटङमा गएर अधकट्टीको लातग भएको] amount top माञ्चियन (Margin) को 
valueघटाँने र बायाप देञ्चखएमा त्यसको value बढाँन।े  

Purpose top: यस स्थानमा के ँद्देश्यको लातग चेक िारी गररएको हो, त्यसको वववरण लेञ्चखन्छ । 
चेक वप्रन्ट गदाय सो वववरण हनुपुने स्थानभन्दा मातथ आएमा  चेक वप्रन्ट सेवटङ  मा गएर 
अधकट्टीको लातग भएको purpose top माञ्चियन (Margin) को valueबढाँने र तल देञ्चखएमा त्यसको 
valueघटाँन ुपदयछ ।  

Purpose left:चेक िारी गररएको ँद्देश्य लेञ्चखन ेस्थानमा चेक वप्रन्ट गदाय सो वववरण हनुपुने स्थानभन्दा 
मातथ बापयाप भएमा चेक वप्रन्ट सेवटङ मा गएर अधकट्टीको लातग भएको ] purpose left माञ्चियन (Margin) 

को valueबढाँने र दायाप आएमा त्यसको valueघटाँन ुपदयछ ।  
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१४अभभलेख िथा प्रतििेदनहरू 
१४.१ ववभभन्न अभभलेखहरु 

१४.१.१ स्थानीय तहको लातगतयारगररएको बिेवटङ तथा एकाँञ्चन्टङ सफ्टवेयरप्रणालीसतु्रमा 
(SUTRA)मा गोश्वारा भौचर बनाएपतछ त्यस डाटाको आधारमा ववतभन्न 
अतभलेखहरूस्वततयारहनु्छन।्यी अतभलेखहरू आतथयक कारोवारको व्यवस्थापनको साथै ववत्तीय 
सूचनाप्रणालीका आधार हनु।् यसलाई लेखापरीक्षण तथा ववत्तीय िवाफदेवहता सम्पबन्धी कायय र 
लेखाङ्कनसपग सम्पबन्धी काययका लातग प्रयोग गनय सवकन्छ ।  

१४.१.२ अतभलेखहरू सामान्यतया मातसकरूपमातयार गनय गररन्छ ।यी अतभलेखहरू िनु तमततमा 
प्रणालीबाट हेनय  वा वप्रन्ट गनय चाहेको हो त्यस तमततसम्पम भएका सबै कारोबार प्रवववि भएर तयार 
भएका हनु्छन ् ।शरुुमा अतभलेखहरु हेरी ठीक भएको यकीन गरेर मात्र वप्रन्ट गनुय पदयछ ।यस 
प्रणालीमा समावेश भएका प्रमखु अतभलेखहरूका सम्पबन्धमा तल प्रस्ततु गररएको छ। 

१४.२बैंकनगदीक्रकताब– (म. ले. प. फा. नं २०९) 

१४.२.१ महालेखा परीक्षक कायायलयले स्वीकृत गरेको नयापढापचाअनसुार बैंक नगदी वकताब सतु्र 
प्रणालीबाट तयार हनु्छ  । यसबाट बिेटँपञ्चशषयकवाकाययक्रमअनसुारआतथयककारोबारको समग्र ञ्चस्थतत 
थाहा पाँन सवकन्छ । बैंक नगदी वकताबमाबैंक, बिेटखचय, दावयत्व, आम्पदानी, पेश्की तथा नगदसपग 
सम्पबञ्चन्धत सवै कारोबारहरू अतभलेख गररएको हनु्छ । 

१४.२.२बैंक नगदी वकताबलाई प्रत्येक मवहना वप्रन्ट गरी तसलतसलाअनसुार तमलाएर राख्न ु पदयछ । 
योअतभलेखनैआन्तररकतथाअञ्चन्तमलेखापरीक्षणकाययलगायत ववतभन्न प्रकारका ववत्तीय प्रततवेदन गने 
मखु्यआधारहो।प्रणालीमा रहेको प्रततवेदन मेन ुअन्तगयत म. ले. प. फा. नं  २०९बटनमा ञ्चक्लक गरी 
बैंक नगदी वकताब हेनय सवकन्छ । ञ्चचत्र नं. १४.१मा देञ्चखएको ञ्चस्क्रनले बैंक नगदी वकताब प्रातप्तको 
गने तररका ँल्लेख गरेको छः– 

(ञ्चचत्र नं. १४.१) 



 
 

 

१३.२.३ञ्चचत्र नं. १३.१अनसुारको वफल्टर ञ्चस्क्रनमा आतथयक वषय र सम्पबञ्चन्धत कायायलयको नाम स्वतः 
देञ्चखन्छ । अन्य वफल्डहरू तनम्पनानसुार अतभलेख तथा छनोट गनुय पदयछ ।  

बिेट प्रकार चालू र पूपिीगतमध्ये कुनैएक छनोट गने ।  

मातथल्लो बिेट ँपशीषयक मखु्य बिेट ँपशीषयक छनोट गने 

बिेट ँपशीषयक  मखु्य बिेटँपशीषयक अन्तगयत रहेको बिेट ँपशीषयक छनोट गने 
।  योछनोट गरेमा सम्पवञ्चन्धत बिेट ँपशीषयकको मात्र कारोबार 
देञ्चखन्छ । मातथल्लो बिेट ँपशीषयक अन्तगयत सबै कारोबार 
देञ्चखने बैक नगदी हनुे भएकोले यसमा केही पतन छनोट नगने । 

मवहना बैंक नगदी वकताब हेने मवहना छनोट गने ।सबै हेनय परेमा All 

monthछनोट गने ।  

बैक खाता नम्पबर प्रकार बैक खाता छनोट गने ।  

क्षेत्र बिेटको के्षत्र छनोट गने ।  

ँपक्षेत्र ँपके्षत्र अनसुार प्रततवेदनको लातग सम्पवञ्चन्धत ँपक्षेत्र छनोट गने 
।  

Source level type बिेट अतभलेख गरेको प्रार्मरी वा सेकेण्डरी कुन हो छनोट गने । 
श्रोत समूह श्रोत समूह छनोट गने ।  

बिेटको श्रोत र तह बिेटको श्रोत र तह छनोट गने । 



स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सतु्र) प्रयोगकताा  पञु्स्तका/551 

प्रातप्तको श्रोत  मेनबुाट छनोट गने ।  

भकु्तानी ववतध मेनूबाट छनोट गने ।  

 

यसरी वववरण छनोट गरेपतछ हेने बटनमा ञ्चक्लक गरेमा ञ्चचत्र नं. १४.२बमोञ्चिमको बैंक नगदी 
वकताब देञ्चखन्छ । 

(ञ्चचत्र नं. १४.२) 

 

 

१४.३खाताहरु 

१४.३.१ स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली – सतु्रमागोश्वाराभौचरबना पँदा प्रयोग भएका प्रत्येक 
संकेत अनसुार लेिरकोकारोबारववस्ततृरूपमाअतभलेखहेनयकोलातगलेिरखाताकोव्यवस्थागररएकोछ।यसरी 
बनाएको लेिरखाता प्रत्येकलार्यँपञ्चशषयकअनसुारवासमूहगतरूपमा वप्रन्ट गरेरहेनयतथा तनकाल्न 
समेतसवकन्छ । 

१४.३.२लेिर खाता हेनयको लातग ववतनयोिन लेखाङ्कन   को प्रततवेदनमा भएको म.ले.प.फा. नं २०७मा 
ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यस पतछ ञ्चचत्र नं. १४.३अनसुारको वफल्टर ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छः- 

(ञ्चचत्र नं. १४.३) 



 
यसमा बिेटको प्रकार तथा बिेट ँपशीषयक छनोट गरी कुन प्रकारको कस्तो खाता हेने हो त्यो पतन 
छनोट गनुय पदयछ । 

१४.३.३म.ले.प.फा. नं २०७मा रहेको लेिर खातासबै भन्दा मखु्य खाता हो । यसै तभत्र ब्यञ्चक्तगत 
पेश्की खाता, खचय खाता लगायतका वक्रयाकलाप अनसुारका लगायत थपु्र ै अन्य ववतभन्न खाताहरु  

रहन्छन ्। गोश्वारा भौचर बनाँने तसलतसलामा वा अन्य कततपय अवस्थामा यी खाताहरुबाट ँपयोतग 
सचुना प्राप्त गनय सवकन्छ ।  

१४.३.४ यस खाता हेनयको लातग देञ्चखएको वफल्टर 
ञ्चस्क्रनमा अन्य वववरण छातन सकेपतछ प्रकारमा ववतभन्न 
९ वटा खाता समूहको तलि देञ्चखन्छ । यस मध्ये 
िनु आवश्यकता छ सोही छनोट गनुय पदयछ  ।  

१४.३.५ िस्तो कुनै खचय ञ्चशषयकमा कतत रकम कुन 
कुन भौचरबाट खचय भएको छ हेनय परेमा खचय छनोट 
गनुय पदयछ भने दावयत्व कट्टी कतत बापकी छ वा पेश्की 
कसको कतत कुन भौचरबाट गएको हो थाहा पाँनको 
लातग पेश्की छनोट गनुय  पदयछ ।  

 

१४.३.६  यो प्रकारसपग सम्पवञ्चन्धत खाताको सूञ्चच अको वफल्ड खाता  वटनमा ञ्चक्लक गरेपतछ हेनय 
सवकन्छ । यसमा आवश्यकता अनसुार खाता छनोट गने वा सूञ्चच छनोट गरी तभत्र गएर सबैको 
वववरण हेनय सवकन्छ । यसरी वववरण हेदाय सो को साथै वववरणको श्रोतमा रहेको गोश्वारा भौचर पतन 
सञ्चिलैसपग हेनय सवकन्छ ।  
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१४.४आधथडक प्रततवेदनहरु 

१४.४.१ लेखाङ्कनकाययकोतनचोडँपलञ्चब्धभनकेोनैप्रततवेदनहो।यस सतु्र प्रणालीबाटखचयकोफापटबारी, 
पेश्कीको मास्केवारी, आतथयक वववरण लगायतका ववतभन्न वकतसमको प्रततवेदनहरू तयार गनय सवकन्छ 
।यी प्रततवेदनहरु मा कततपय महालेखा परीक्षकको कायायलयले तोकेको ढापचामा रहेका  

छन ्। ती बाहेक आवश्यकता अनसुार अन्य ववववध वकतसमका प्रततवेदनहरु रहेका छन ्।  

१४.४.२सतु्र प्रणालीमा रहेका मखु्यमखु्यप्रततवेदन र ँक्त प्रततवेदन हेने वप्रन्ट गने वा डाँनलोड गने 
तररकाको वारेमातलँल्लेखगररएकोछ। 

१४.५खचडकोफााँटवारी 

१४.५.१ गा पँपातलका तथा नगरपातलकाकोलेखाङ्कनकाययकोतसलतसलामासबैभन्दा महत्वपूणय प्रततवेदन 
खचयको फापटबारी हो ।यो फापटबारी मातसक रूपमा तयार गररन्छ । यस प्रततवेदनबाट यो मवहनामा 
कतत खचय भयो ?कतत बिेट बापकी रहेकोछ ?पेश्की खचय कतत भएको छ ?आदद थपु्रवैववरण थाहा 
पाँन सवकन्छ । 

१४.५.२ लेखाङ्कन कायय सवकए पतछ खचयको यथाथय ञ्चस्थतत यसबाट िानकारी हनुे भएको हनुाले प्रत्येक 
मवहना यो प्रततवेदन वप्रन्ट गरी अतधकार प्राप्त व्यञ्चक्तबाट प्रमाञ्चणत गरार् शे्रस्ताकासाथ राख्नकुो साथै 
सम्पबञ्चन्धत तनकायहरूमा पठाँन ुपदयछ । यस प्रततवेदन वप्रन्ट गनयको लातग लेखाङ्कनको म.ले.प.फा. नं 
२१०मा ञ्चक्लक गदाय यस प्रकारको ञ्चचत्र नं. १४.४देञ्चखन्छ ।  

(ञ्चचत्र नं. १४.४) 

 



 
 

१४.५.३ खचयको फापटबारी हेनय वा डाँनलोड गनयको लातग बिेट प्रकार र बिेट ँपशीषयक तथा 
मवहना लगायत अन्य वफल्टर ञ्चस्क्रनको आवश्यकता अनसुार छनोट गरी हेने बटनमा ञ्चक्लक गनुय 
पदयछ । यस पतछ ञ्चचत्र नं. १४.५ अनसुारको खचयको फापटवारी देञ्चखन्छ । प्रततवेदन नहेरी 
डाँनलोड गने हो भने डाँनलोडवटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । डाँनलोड गररएको फार्ल Excel मा 
Saveहनु्छ । 

(ञ्चचत्र नं. १४.५) 

 

१४.५.४ खचयको फापटबारी दरु् प्रकारको रहेको छ । एँटा संञ्चक्षप्त िसमा िनुसकैु श्रोतको भए पतन 
सबै खचय िोतडएर एँट खचय शीषयकमा देञ्चखन्छ िस्तो ञ्चचत्र नं १४.५ मा देञ्चखएको छ । अको 
प्रकारको फापटबारी (ञ्चचत्र नं. १४.६)सबै श्रोतमा अलग अलग तररकाले देञ्चखन्छ । यसले श्रोत 
अनसुार ववतभन्न खचय शीषयकमा भएको वववरण थाहा ददन्छ ।  

(ञ्चचत्र नं. १४.६) 
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१४.६ बिेट वहसाब  

१४.६.१ कुन कुन बिेटखचय ञ्चशषयकमा केकतत कतत बिेट रहेको छ? कतत खचय भयो ? कतत बापकी 
रहेको छ ?िानकारी बिेट वहसाब वकताबले ददन्छ । बिेट वहसाबको मखु्य ँद्देश्य बिेट ववतनयोिन 
बापडफापड, मातसकरूपमातनकासाको अवस्था रखचयकोवववरणदेखाँन ुहो ।  

१४.६.२ गोश्वारा भौचरमा बिेट खचय भनेर अतभलेख गरेको सबै तथ्याङ्क वववरण बिेट वहसाबमा स्वतः 
देञ्चखन्छ । बिेट वहसाबमा तीनवटा खण्ड रहेका छन ्।पवहलो खण्डमा बावषयक रूपमा ववतनयोञ्चित 
बिेट, दोस्रो खण्डमा तनकासा र तेस्रो खण्डमा बिेट खचयको वववरण रहेको हनु्छ ।  

१४.६.३ बिेट वहसाब खाताकै आधारमा खचयको फापटवारी तयार हनु्छ । बिेट वहसाब प्रत्येक बिेट 
ँपञ्चशषयक वा काययक्रमको लातग बेग्लाबेग्लै बनाँन ुपदयछ । यसको लातग प्रततवेदन मेन ुअन्तगयतको 
मलेपफा नं २०८ मा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यसपतछ ञ्चचत्र नं. १४.६ अनसुारको वफल्टर ञ्चस्क्रन 
देञ्चखन्छ । 

(ञ्चचत्र नं. १४.७) 

 



 

 

१४.६.४ ञ्चचत्र नं. १४.७को बिेट तसटकोवफल्टर ञ्चस्क्रनमा ँल्लेख भए अनसुार बिेटको प्रकार र  
बिेट ँपशीषयक  र  मवहना लगायत अन्य वववरण छनोट गरी प्रततवेदन हेदाय ञ्चचत्र नं. १४.८ 
बमोञ्चिम बिेट वहसाब खातादेञ्चखन्छ । यसलार्य आवश्यकता अनसुार वप्रन्ट गने वा डाँनलोड गरी 
सेभ गरेर राख्न सवकन्छ । 

(ञ्चचत्र नं. १४.८) 
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१४.७आधथडक वववरण 

१४.७.१ आतथयकवषयको अन्त्यमा प्रत्येक बिेटँपञ्चशषयकअनसुारआतथयक वववरणतयार गनुय पदयछ । 
आतथयकवववरणमाँक्तबिेटँपञ्चशषयकमाव्यवस्थाभएकोबिेट,थपबिेट,रकमान्तरकोअतभलेखहनुकुोसाथैखचयर
तनकासाकोयथाथयञ्चस्थतप्रिसपगदेञ्चखन्छ।यस वववरणमा सम्पबञ्चन्धत बिेट ँपञ्चशषयक वा काययक्रमको 
बिेट, रकमान्तर, थप घट, तनकासा तथा खचय एवं पेश्की समेतका सम्पपूणय कुराहरू ँल्लेख भएको 
हनु्छ ।  

१४.७.२ आतथयक वववरण हेनयको लातग ववतनयोिन लेखाङ्कनप्रततवेदन  रम.ले.प.फा.नं २१३   मा ञ्चक्लक 
गरी देञ्चखने ञ्चचत्र नं. १४.९ अनसुारको वफल्टर ञ्चस्क्रनदेञ्चखन्छ । 

(ञ्चचत्र नं. १४.९) 

 
 

१४.७.३ आतथयक वववरण हेनय वा डाँनलोड गनयको लातग बिेट प्रकार र मातथल्लो बिेट ँपशीषयक 
तथा मवहना लगायत अन्य आवश्यक वववरण हेरी  छनोट गरी  हेने   बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । 
आतथयक वववरण ञ्चचत्र नं. १४.१०अनसुारको ढापचामा देञ्चखन्छ । प्रततवेदन नहेरी डाँनलोड गने हो 
भने डाँनलोड  बक्समा ञ्चक्लक गनुय पदयछ िनुExcel मा Saveहनु्छ । Excel मा आवश्यकता 
अनसुार फमेवटङ्ग गरी वप्रन्ट गनय सवकन्छ 

(ञ्चचत्र नं. १४.१०) 



 

 

१४.८पेश्की फछडयौट गनड बााँकीको वववरण 

१४.८.१प्रत्येक मवहना पेश्कीको कारोबारको वववरण अद्यावतधक गनुय पदयछ । पेश्की फछययौट गनय 
बापकी रहेका संस्था वा व्यञ्चक्तको वववरण SUTRAप्रणालीमा नै राञ्चखएको छ । यसका लातग 
ववतनयोिनखचय-प्रततवेदन-म.ले.प.फा.नं २११ मा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यस वपछ ञ्चचत्र नं. १४.११मा 
अनसुारको वफल्टर ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छ ।  

(ञ्चचत्र नं. १४.११) 
 

 



स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सतु्र) प्रयोगकताा  पञु्स्तका/559 

ञ्चचत्र नं. १४.११बमोञ्चिमको ञ्चस्क्रनमा बिेट प्रकार र बिेट ँपशीषयक तथा मवहना लगायतका ववतभन्न 
वफल्डहरु छनोट गरी  हेने   बटनमा ञ्चक्लक गरेपतछ ञ्चचत्र नं. १४.१२अनसुारको प्रततवेदन देञ्चखन्छ 
। 

 

 

(ञ्चचत्र नं. १४.१२) 

 

१४.९अन्य प्रततवेदनहरू 

१४.९.१अन्य प्रततवेदनहरू पतन सम्पबञ्चन्धत बटनमा ञ्चक्लक गरी मातथ ँल्लेख गरेअनसुार वफल्टर 
बटनबाट चालू तथा पूपिीगत बिेट ँपशीषयक तथा मवहना छनोट गरी तनकाल्न सवकन्छ । 

प्रततवेदन छनोट गदाय ववचार गनुय पने कुराहरु  

१. कुनै पतन स्थानीय तहको  प्रततवेदन छनोट  गदाय  नगर वा गा पँ काययपातलका भने्न बिेट 
ँपशीषयक (पतछल्लो अंक ००१ रहेको )ले ँक्त नगरपातलका वा गा पँपातलका र अन्तरगतका 
बडाहरु सबैको ब्यय अनमुान देखा पँदछ ।  

२. कुनै पतन स्थानीय तहको कोड नाममा रहेको रहेछ भन ेिस्तै खापदबारी नगरपातलका (पतछल्लो 
अंक १०१ रहेको ) ले ँक्त स्थानीय तहको मातै्र वडा बाहेकका डाटाहरुको वववरण मात्र 
देखा पँदछ ।  

३. प्रततवेदन तभत्र गएर वफल्टर ञ्चस्क्रनमा छनोट गदाय यस प्रकार गनुय पदयछ ।  

 नगरपातलका वा गा पँपातलका सबैको एकमिु हेनयको लातग गा पँकाययपातलका तथा 
नगरकाययपातलका छनोट गने  

 गा पँपातलका वा नगरपातलकाको मात्र वडा कायायलयबाहेकको हेनयको लातग गा पँपातलका वा 
नगरपातलका छनोट गने ।  

 कुनै तनञ्चित वडाको मात्र हेनयको लातग सम्पबञ्चन्धत वडा कायायलय छनोट गनुय पदयछ । 



१४.१०सुत्रमा समावेश लेखाङ्कन सम्वन्धी प्रततवेदनहरु 

१४.१०.१यस सतु्र प्रणालीमा ववतभन्न चारवटा समूहमा प्रततवेदनहरुलार् व्यवञ्चस्थत गररएको छ । यस 
प्रणालीमा भएका प्रततवेदनहरुको वववरण यस प्रकार रहेको छ ।  

 

१ मलेप फा नं  

(क) गोश्वारा भौचर -  म.ले.प. फा नं २०३ 

(ख) खाता -  म.ले.प. फा नं २०७  

(ग) बिेट खाता  -  म.ले.प. फा नं २०८ 

(घ) बैक नगदी वकताव -  म.ले.प. फा नं २०९ 

(ङ) खचयको फापटवारी-  म.ले.प. फा नं २१० 

(च) फछययौट गनय बापकी पेश्कीको मास्केवारी -  म.ले.प. फा नं २११ 

(छ) बैक वहसाम तमलान वववरण -  म.ले.प. फा नं २१२ 

(ि) खचयञ्चशषयकअनसुारबिेटरखचयकोआतथयकतबबरण-  म.ले.प. फा नं २१३ 

(झ) श्रोत समावेश भएको आतथयक तबबरण-  म.ले.प. फा नं २१४ 

(ञ) ववत्तीय प्रततवेदन -  म.ले.प. फा नं २७२(वावषयक) 

(ट) ववत्तीय प्रततवेदन -  म.ले.प. फा नं २७५ (चौमातसक) 

२  प्रततवेदनहरु 

(क) आय व्ययको वववरण 

(ख) श्रोतगत खचय  

- श्रोतगत आम्पदानी / ट्रान्सफर / तनकासा र खचय  

- बिेट ँपशीषयकगत श्रोतगत तनकासा र खचय ।  

- Conditional Grant Summary. 

- Conditional Grant source & Activity 

(ग) काययक्रम अनसुार  

-  संञ्चक्षप्त  

- Contingency  

(घ)  के्षत्रगत बिेट तथा खचय  

(ङ)  मखु्य वक्रयाकलापगत बिेट तथा खचय  

(च)  लञ्चक्षत समूहअनसुार बिेट तथा खचय 
(छ) चौमातसक खचय  

(ि)  चेकको वववरण  

(झ)  संञ्चक्षप्त  

- बिेट ँपशीषयकगत बिेट तथा खचय  

- श्रोतगत बिेट तथा खरेच 

- खचय केन्द्रगत बिेट तथा खचय 
- खचय शीषयक अनसुार बिेट तथा खचय   

(ञ)  अतग्रम आयकर वववरण  

(ट)  दावयत्व वववरण  
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(ठ)  भ्याट  

(ड)  पदातधकारीको वववरण  

(ढ)  कमयचारी  

(ण)  पेश्की भकु्तानी पाँने ।  

 

 

३  Compile Report(पातलका अन्तगयत एक भन्दा बढी खचय केन्द्र भएको संयकु्त प्रततवेदन) 

(क) खचयको फापटवारी  -  म.ले.प. फा नं २१० 

(ख) फछययौट गनय बापकी पेश्कीको मास्केवारी -  म.ले.प. फा नं २११ 

(ग) खचयञ्चशषयकअनसुारबिेटरखचयकोआतथयकतबबरण-  म.ले.प. फा नं २१३ 

(घ) श्रोत समावेश भएको आतथयक तबबरण-  म.ले.प. फा नं २१४ 

(ङ) Budget Subheadingwise 

(च)  Spending Unitwise 

(छ)  खचय शीषयकअनसुार बजेट िथा खचय 
(ि) श्रोत अनसुार 

(झ)  ववशषे ररपोटय  



 

 

१५ धरौटी लेखाङ्कन 

१५.१धरौटी लेखाङ्कन 

१५.१.१ गा पँपातलका वा नगरपातलकालेकुनै पतन कायय गदाय सो सम्पपन्न नभएसम्पम केही रकम 
सरुक्षणको रूपमाराञ्चखने रकमलाई धरौटी भतनन्छ । स्थानीय तहलाई अतग्रम रूपमा बझुाएको रकम, 
तललाममा सररक हनुको लातग बझुाँन ुपने तोवकएको रकम, बोलपत्रमा भाग तलनका लातग िम्पमा 
गररएको रकम आदद नै धरौटी रकम हनु ्।  

१५.१.२ धरौटी राञ्चखएको रकम सम्पबञ्चन्धत व्यञ्चक्तलाई तोवकएको शतय पूरा भएपतछ वफताय गनुयपने 
हनुाले यसलाई दावयत्वको रूपमा सरुञ्चक्षत तवरले राख्न ुपदयछ । धरौटी दावयत्वको रूपमा सरुञ्चक्षत 
राखी पतछ वफताय गररएको कारोबारको लेखाङ्कन गनय सतु्रमा धरौटी खाताको लेखाङ्कन गने व्यवस्था 
गररएको छ ।  धरौटी सम्पबन्धी कारोबार अतभलेख गनयको लातग होम ञ्चस्क्रन ञ्चचत्र नं 
१५.१धरौटीबटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ ।  

(ञ्चचत्र नं. १५.१) 

 

 

१५.१.३ मातथको ञ्चचत्रमा रहेको धरौटी बटनमा ञ्चक्लक गरी अगातड बढेपतछ धरौटीको लेखाङ्कन गने 
कायय गनय सवकन्छ । धरौटीको होम पेिमा ववतभन्न चार वटा मेनूहरू रहेका छन ्। शरुुमा सेटअप 
मेनूमा रहेका ववषयहरु तल देञ्चखन्छन ् । त्यस्तै गरी अन्य मेनूहरु प्रवववि, प्रततवेदन तथा सरुक्षा 
राञ्चखएका छन ्। धरौटी लेखांकन सम्पबन्धमा सतु्रमा भएको व्यवस्था तल ँल्लेख गररएको छ । 

(ञ्चचत्र नं. १५.२) 
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१५.२ धरौटी बैंक खाता 

१५.२.१ स्थानीय तहमा प्राप्त हनु आएको धरौटी रकम िम्पमा गनयको लातग प्रत्येक गा पँपातलका वा 
नगरपातलकाले सरकारी कारोबार गने बैंकमा एक धरौटी खाता खोल्न ुपदयछ । धरौटी बैंक खाता 
सम्पबन्धी वववरणहरू अतभलेख गनयको लातग धरौटी वटन तभत्र रहेको सेटअप  मेनूमा रहेको बैंक 
खाता मा ञ्चक्लक गरेपतछ देञ्चखने ञ्चचत्र नं. १५.३ फमयमा बैकसम्पवन्धी तनम्पन वववरण प्रवववि (Entry) 
गनुय पदयछः 

(ञ्चचत्र नं. १५.३) 

 

 

 

खाताको प्रकार     धरौटी खाता तडफल्टमा देञ्चखनै रहेको हनु्छ । न देञ्चखएको अबस्थामा 
ग ३.१ स्थानीय धरौटी खाता छनोट गने ।  

 बैंक  स्थानीय तहको धरौटी खाता खोतलएको बैकको नाम छनोट गने ।  

शाखा  धरौटी खाता खोतलएको बैंकको शाखाको नाम प्रवववि गने ।  

खाता नम्पबर  बैकले ददएको धरौटी खाताको नम्पबरअतभलेख गने । 



 खाताको नाम नपेालीमा  धरौटी खाताको नाम नेपालीमा ँल्लेख गने ।  

खाताको नाम अंग्रिेीमा        धरौटी खाताको नाम अंग्रिेीमा ँल्लेख गने ।  

 

फोन नम्पबर  सम्पबञ्चन्धत बैंकको फोन नम्पबर प्रवववि गने ।  

  र्मेल   बैंकको र्मेल एडे्रस प्रवववि गने ।  

स्वीकृत खाता स्वीकृत हो वा होर्न छनोट गने । खाता स्वीकृत भएपतछ नै 
खोतलने हनुाले यसमा हो छनोट गने ।  

 तनरक्रीय  कुनै आतथयक वषयमा खाताको आवश्यकता नभएमा तनरक्रीय गने ।  

यसरी सबै वववरण अतभलेख गरेपतछ तल रहेको  सेभ  बटनमा ञ्चक्लक गने । प्रणालीले धरौटी 
खाताको वववरण अथायत ्रेकडय सेभ भएको सन्देश यस प्रकार देखा पँदछ -  

(ञ्चचत्र नं. १५.४) 

 

 

 

 

यसमा रहेको  OK गरेर अगातड बढन ु पदयछ । यसपतछ धरौटी खाताको वववरण मातथको ञ्चचत्रमा 
ँल्लेख भएअनसुार नै दायाप ततर गएर रहेको  देञ्चखन्छ ।  

१५.३ व्यन्क्तगत धरौटी खाता 
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१५.३.१ धरौटी िम्पमा गनेको व्यञ्चक्तगत धरौटी खाता धरौटी िम्पमा गने बटनमा ञ्चक्लक गरी बनाँन ु
पदयछ । यो वटनमा ञ्चक्लक गरेपतछ देञ्चखनधेरौटी िम्पमा गने  फारममा भएका सबै वववरणमा डाटा 
अतभलेख  स्थानीय तहले भकु्तानी तथा पेश्की पाँने वववरणमा ँल्लेख भएअनसुार नै भनुय पदयछ ।  
ँक्त वववरणको सबैभन्दा तल रहेको बटन  धरौटीमा देखाँन ेभने्न वफल्डमा धरौटी खातामा देखाँन े
हो भने हो भनी छनोट गरेमाव्यञ्चक्तगत धरौटी खाता बन्दछ ।  

१५.३.२ लेखाङ्कनमा रहेको   पेश्की / भकु्तानी पाँन े/ धरौटी िम्पमा गने  फाराम प्रयोग गरेर पतन 
व्यञ्चक्तगत धरौटी खाता बनाँन सवकन्छ ।ँक्तफारामको सबैभन्दा तल रहेको धरौटीमा देखाँन ेमा 
हो भनी छनोट गरी सेभ गरेमापतन सम्पवञ्चन्धत व्यञ्चक्तगत धरौटी खाता तयार हनु्छ  । 

१५.४ धरौटीको अभभलेख 

१५.४.१ स्थानीय तहमा प्राप्त भएको धरौटी रकमको ववस्ततृ वववरण राख्नको लातग मेनूमा रहेको 
धरौटीको अतभलेखबटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ ।  यस वववरणमा अतभलेख गररएका धरौटीको 
अतभलेखले धरौटीको गोश्वारा भौचर बनाँनमा सहयोग पयुाय पँदछ ।  

(ञ्चचत्र नं. १४.५) 



 

 

१५.४.२मातथ धरौटीको अतभलेख वववरणमा रहेका वफल्डहरूमा यस प्रकारबाट डाटा र्न्ट्री गनुय पदयछ 
।  

वफल्डको नाम वववरण 

कायायलय सम्पबञ्चन्धत स्थानीय तहको नाम स्वत देञ्चखन्छ ।नभएमा ड्रपडाँन 
मेनूबाट छनोट गनुय पदयछ । 

आतथयक वषय धरौटीको वववरण राख्न ेआतथयक वषय छनोट गने ।  

बगय ड्रपडाँन मेनूमा देखार्एको 
तललाम, िमानत, न्यावयक वा 
ववववध मध्ये कुनै एक धरौटीको 
वकतसम छनोट गने । 

धरौटीको प्रयोिन  धरौटी के बापत राञ्चखएको हो त्यसको वववरण छोटकरीमा लेख्न े। 
ँदाहरण – सवारी साधन खररद गनय  वा  कायायलय सामानको टेण्डर 
आदद । के प्रयोिन वा वापत प्राप्त भएको हो सो कुरा ँल्लेख गने । 

चलानी नम्पवर धरौटी राञ्चखने काययसपग सम्पवञ्चन्धत चलानी नम्पवर ँल्लेख गने  ।  

शरुुवात भएको तमतत तनमायण कायय वा अन्य सामान आपूततय सम्पबन्धी बोलपत्र कायय वा धरौटी 
शरुुवात भएको तमतत ।  

समाप्त  तमतत ँक्त कायय समाप्त तमतत सम्पभव भएमा ँल्लेख गनुय पने ।  
बिेट कायायन्वयनसपग 
सम्पबञ्चन्धत –  

 

बिेट ँपशीषयक धरौटी राञ्चखने कायय कुनै बिेट ँपशीषयकसपग सम्पबञ्चन्धत भए सो शीषयक 
छनोट गने ।  

काययक्रम/ वक्रयाकलाप कुनै योिना बनाएको भए त्यसको सूची ड्रपडाँन मेनूबाट देञ्चखन्छ भने 
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वा 
आयोिना/योिना 

सो छनोट गने । 

  
 

१५.४.३ मातथ ँल्लेख गरेअनसुार धरौटीसपग सम्पबञ्चन्धत सबै  वववरण भरेर   सेभ   गनुय पदयछ यस 
प्रकारको मेसेि आ पँदछ –  

 

सेभ गरेर रहेको डाटा दायापततर रहेको बक्समा देञ्चखन्छ । अतभलेख गररएको वववरणमा कुनै संशोधन 
गनय परेमा त्यसको छेँमा रहेको Edit   बटनमा ञ्चक्लक गरेर आवश्यक वववरण सच्यार् पनु   सेभ   
गरी राख्न ुपदयछ ।  

१५.५ धरौटी गोश्वारा भौचर 

१५.५.१ गा पँपातलका वा नगरपातलकामा बैंकमा धरौटीको खाता खोली रकम िम्पमा भएको भौचर प्राप्त 
भएर  व्यञ्चक्तगत धरौटी खाता बनाएपतछ गोश्वारा भौचर बनार् त्यसको लेखाङ्कन कायय गनुयपदयछ । 
धरौटीको गोश्वारा भौचर बनाँनको लातग धरौटीको प्रवववि मेनूमा रहेको धरौटीको भौचर ञ्चक्लक गदाय 
ञ्चचत्र नं.६ अनसुारको ञ्चस्क्रन देञ्चखन्छः 

(ञ्चचत्र नं. १४.६) 

 

 

 



यो धरौटी खातामा रकम िम्पमा गदाय ँक्त खाताबाट खचय लेख्दा वा सदरस्याह गदाय गोश्वारा भौचर 
बनाँन े ञ्चस्क्रन हो । यसमा रहेका वफल्डहरूमा डेववट तथा के्रतडट गरी यस प्रकारबाट डाटा 
अतभलेख गनुय पदयछः 

वफल्डको नाम अतभलेख गने व्यहोरा 
तमतत गोश्वारा भौचर बनाँने तमतत स्वत प्रणाली अनसुार आ पँदछ । प्रयोगकतायले 

आवश्यक भएमा धरौटी दाञ्चखला भएको तमततमा अगातडको तमतत राञ्चख 
अतभलेख गनय सक्दछन ्।  

डेववट/के्रतडट  लेखाङ्कन काययमा कारोबार डेववट वा के्रतडट के गररने हो सो छनौट गने । 

वहसाव 
नम्पबर/व्यहोरा 

कुन कारोबारलाई डेववट गने कुनलार् के्रतडट गने हो सो को लेिर  छनोट 
गने । यस वफल्ड तभत्र बैंक र धरौटी दरु् वटा सवमेनू रहेको छ ।  

(क) बैंक छनोट गरेमा धरौटी खाताको बैंक 
देखा पँदछ ।  

(ख) धरौटी छनोट गरेमा – धरौटी प्राप्त, 

धरौटी वफताय, धरौटी सदरस्याहा र गत 
आ.ब. को धरौटी देखा पँदछ । यसमा 
आवश्यकतानसुार बैंक वा धरौटी छनोट गनुय पदयछ । धरौटी आम्पदानी 
गदाय बैंक डेववट गररन्छ भन ेधरौटी वफताय गदाय वा सदरस्याहा गदाय भन े
बैंकलाई के्रतडट गनुय पदयछ । यो वववरण डेववट तथा के्रतडटका 
तसद्धान्तका आधारहरुसपग आबद्ध रहेका छन ्।  

वववरण यस वफल्डको  सम्पबन्ध व्यहोरासपग सम्पबञ्चन्धत रहेको छ भने यसमा 
प्रयोगकतायले आफैले पतन केही लेख्न सक्दछन ्।  

(क) वहसाव नम्पबर र व्यहोरामा बैंक छनोट गरेमा बैंकको नाम देञ्चखन्छ 
।  

(ख) धरौटी छानेको भए त्यसको वकतसममा िे छनोट हनु्छ त्यही नै गएर 
यस वफल्डमा बस्दछ।  

धरौटी अतभलेख 
प्रयोिन 

धरौटीको अतभलेखमा गररएको वववरणड्रपडाँन मेनूमा रहेको हनु्छ । 
प्रयोगकतायले तमल्दो वववरण वा अतभलेख छनोट गनुय पदयछ । 

धरौटीको प्रकार धरौटीको प्रकार न्यावयक, िमानत, ववववध र तललाम मध्ये तमल्दो प्रकार  
ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गनुय पदयछ । 

धरौटी िम्पमा 
गनेको प्रकार  

कुन समूह वा बगयका मातनसले धरौटी रकम िम्पमा गरेका 
हनु ् ती समूहको नाम त्यहाप देञ्चखन्छ । त्यसमध्ये 
ँपयकु्त छनोट गरी अगातड बढन ुपदयछ ।  

धरौटी व्यञ्चक्तगत 
खाता 

प्रकार यसमा धरौटी राख्न े व्यञ्चक्तको नाममा खोतलएको व्यञ्चक्तगत खाता 
छनोट गनुय पदयछ । यो प्रकार अनसुार समूहकृत भएर रहेको हनु्छ ।  
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बैंक भौचर 
नगदी रतसद 

बैंक भौचर वा नगदी रतसद नम्पबर भए ँल्लेख गनुय पदयछ । 

रकम डेववट वा के्रतडट गररएको रकम अतभलेख गनुय पदयछ ।  
 

१५.५.२ मातथ ँल्लेख गरेबमोञ्चिम अतभलेख गररसकेपतछ थप  बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । त्यसै 
गरी डेववट वा के्रतडट गररएको रकम बराबर भएपतछ तल रहेका दरु्टा न्यारेशन लेख्न े बक्समा 
वववरण लेञ्चख भौचर सेभ गनुय पदयछ । सबै वववरण भररएको भौचरको ञ्चस्क्रन ञ्चचत्र नं. १४.७ मा 
अनसुार देञ्चखन्छः 

(ञ्चचत्र नं. १४.७) 

 
 

१५.५३. धरौटीमा वफताय गदाय िनु ब्यञ्चक्तको वफताय गनयको लातग खाता छनोट हनु्छ । ँसै व्यञ्चक्तको 
नाममा चेक तयार गने गरी तसिम बनार्एको हनुाले ववतनयोिन लेखाङ्कनमा िस्तै भकु्तानी पाँनकेो 
वववरण भनुय पदैन ।धरौटी आमदानी िना पँदा पतन धरौटी िम्पमा गने व्यञ्चक्तको नाममा खाता बनार् 
िम्पमा गनुय पदयछ ।  

१५.६ भौचर स्वीकृत र चेक वप्रन्ट 

१५.६.१ धरौटी भौचर तयार भर् सेभ गरेपतछ त्यसलाई हेनयको लातग भौचर स्वीकृत गने बटनमा 
ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यस ञ्चस्क्रनमा तयार भएको तर स्वीकृत नभएको भौचर ञ्चचत्र नं. १४.८ अनसुार 
देञ्चखन्छ  

(ञ्चचत्र नं. १४.८) 
 

 



मातथको ञ्चचत्रमा देञ्चखएको भौचर हेनयको लातग हेने भने्न बटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । भौचर हेदाय ञ्चचत्र 
नं. १४.९ अनसुारको ढापचामा देञ्चखन्छ । 

(ञ्चचत्र नं. १४.९) 

 

१५.६.२ भौचर स्वीकृत गरेपतछ त्यसअनसुारको चेक रकम वप्रन्ट गनयको लातग चेक वप्रन्ट बटनमा 
ञ्चक्लक गनुय पदयछ । चेक वप्रन्ट गने ञ्चस्क्रन ञ्चचत्र नं. १४.१०अनसुार देञ्चखन्छ –  

 

(ञ्चचत्र नं. १४.१०) 

 

 

 
यसमा चेक नम्पबर छनोट गरेर चेक वप्रन्ट गनय सवकन्छ । चेक नम्पबरको अतभलेख  लेखाङ्कनको चेक 
नम्पबर प्रवववि खण्डबाटै गनय सवकन्छ । चेक वप्रन्ट गदाय HTML तथा PDFफरम्पयाटमा 
आवश्यकतानसुार गनय सवकन्छ ।  

१५.७ प्रततवेदन 

१५.७.१ धरौटी सम्पबन्धी ववतभन्न प्रततवेदनहरू धरौटी तभत्र रहेको प्रततवेदनबाट हेनय सवकन्छ । यसमा 
तनम्पनानसुारको प्रततवेदनहरू तयार गरर अतभलेख राञ्चखएको छ ।  

(ञ्चचत्र नं. १४.११) 
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मातथ देञ्चखएका प्रततवेदनहरू आवश्यकतानसुार छनोट गरी यसमा राञ्चखएका ववतनयोिन लेखाका फमेट 
सरह तयार गरी वप्रन्ट गनय सवकन्छ ।  



 

 

१६ कायय सञ्चालन कोष लेखाङ्कन 
 

१६.१ कायड संचालन कोर् 

१६.१.१ स्थानीय तहले पाररत गरेको बिेट बाहेक अन्य कुनै तनकायबाट काययक्रम संचालन गनय रकम 
प्राप्त भएमा कायय संचालन कोषमा रकम िम्पमा गरी खचय गनुय पदयछ । यसरी िम्पमा भएको रकम 
कुन कुन काययक्रममा कसरी खचय गने हो त्यसको प्रवक्रया अनसुार खचय अनमुान तथा लेखाङ्कन गनुय 
पदयछ । काययक्रमको वववरण प्राप्त भएपतछ सतु्र प्रणालीको ववतनयोिन लेखाङ्कन बटनमा तभत्र 
रहेकोकायय संचालन कोषमा ञ्चक्लक गरी बिेवटङ् तथा लेखाङ्कन कायय गनुय पदयछ । 

(ञ्चचत्र नं. १५.१) 

 

 

१६.१.२ शरुुको ववतनयोिन लेखाङ्कन तभत्र भएको काययसंचालन कोषमा ञ्चक्लक गरेपतछ तल देञ्चखए 
अनसुार ञ्चचत्र देञ्चखन्छ । यसमा ववतभन्न पापचवटा मेनूहरु सेटअप, बिेट, लेखाङ्कन, प्रततवेदन तथा 
सरुक्षा भने्न बटन रहेको छ । यसमा सबैभन्दा पवहला बिेट ँपशीषयक बनाँन ु पदयछ । यसरी 
वनाएको बिेट ँपशीषयकको आधारमा बिेवटङ तथा लेखाङ्कन कायय गनुय पदयछ ।  
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(ञ्चचत्र नं. १५.२) 

 

१६.१.३ बिेट ँपशीषयक बनाँने मेनूमा डाटा अतभलेख तल ँल्लेख भए बमोञ्चिम गनुय पदयछ ।   

कोष  कोष सपग सम्पबञ्चन्धत ख ६ खाता बैक छनोट गने ।  

 संकेत   तसिम आफैले बना पँदछ, यसमा केही गनुय पदैन ।  

नाम नेपालीमा बिेट ँपशीषयकको नाम टार्प गने । ँदाहरण यतुनसेफ काययक्रम ।  

नाम अंग्रिेीमा बिेट ँपशीषयकको नाम अंग्रिेीमा टार्प गने ।  

स्वीकृत  हो छनोट गने ।  

तनञ्चरक्रय  होर्न छनोट गने ।  

यसरी मातथ ँल्लेख गररए अनसुार वववरण भरेर सेभ  गरे पतछ डाटा गएर दावहने ततर गएर 
वसेको यस प्रकार देञ्चखन्छ । 

(ञ्चचत्र नं. १५.३) 

 



 

 

१६.२ बैक खाता / चके प्रववन्टट 

१६.२.१ बिेट ँपशीषयक बनार्सकेपतछ कायय सिालन कोषको बैक खाताको वववरण बैक खाता 
मेनूमा ञ्चक्लक गरेर वनाँन ुपदयछ ।बैंक खातामा ञ्चक्लक गदाय यस प्रकारको ञ्चचत्र देञ्चखन्छ  

(ञ्चचत्र नं. १५.४) 

 

 मातथ ञ्चचत्रमा देञ्चखए अनसुार कायय संचालन कोषको बैकमा खोतलने खाताको वववरण भनुय पदयछ 
।यसमा     प्रशासतनक तह प्रशासतनक तनकाय र संस्था तसिममा आफै देञ्चखरहन्छ ।अन्य 
वफल्डमा देहाय अनसुारको वववरण प्रवववि गनुय पदयछ ।  

कोष ड्रप डाँन मेनूबाट ख ६ खाता बैक छनोट गने ।  

कोषको प्रकार खचय खाता स्वत देञ्चखन्छ । 

बैक  ड्रपडाँन मेनूबाट कायय संचालन कोषको खाता खोतलएको बैकको 
नाम छनोट गने  

खाता नम्पबर कायय संचालन कोषको खाता नम्पबर र्न्ट्री गने ।  



स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सतु्र) प्रयोगकताा  पञु्स्तका/575 

खाताको नाम नेपालीमा कायय संचालन कोष खाताको नाम प्रवववि गने ।  

खाताको नाम अंग्रिेीमा खाताको नाम अंग्रिेीमा प्रवववि गने ।  

शाखा बैक रहेको शाखाको नाम लेख्न े।  

फोन नम्पबर बैकको फोन नम्पबर प्रवववि गने ।  

र्मेल बैकको र्मेल को वववरण लेख्न े। 

स्वीकृत स्वीकृतमा हो भनी छनोट गने ।  

 तनञ्चरक्रय     तनञ्चरक्रयमा होर्न भनी लेख्न े।  

मातथ ँञ्चल्लञ्चखत वववरण प्रवववि गरेर सेभ वटनमा ञ्चक्लक गरेपतछ रेकडय सेभ भएको मेसेि ददन्छ 
र ँक्त बैक सम्पबन्धी वववरण सेभ भएर दावहने ततर देञ्चखन्छ । 

१६.२.२ बैक खाता वववरण तयार गरेपतछ ँक्त बैकले िारी गरेको चेकको नम्पबर पतन सतु्र प्रणालीमा 
प्रवववि गनुय पदयछ । सतु्रले तसिमबाट चेक वप्रन्ट गने भएकोले चेक प्रववविवटनमा गएर बैकको नाम 
छनोट गरी त्यसले िारी गरेको चेकको शरुु नम्पबर र अन्त्य नम्पबर अतभलेख गनुय पदयछ । यसरी 
अतभलेख  गदाय एकपटकमा बढीमा १०० वटा चेक नम्पबर मात्र र्न्ट्री गनुय पदयछ ।  

१६.२.३ चेक नम्पबर र्न्ट्री गदाय रोमन अङ्कमा गनुय पदयछ । यसपतछ चेकको नम्पबर अतभलेख गररएको 
तमतत प्रवववि गरेर सेभ गनुय पदयछ । अतभलेख गररएको वववरण दावहनेततर यस प्रकार देञ्चखन्छ ।  

(ञ्चचत्र नं. १५.५) 

 

१६.३ ब्यय अनुमान तथा स्वीकृतत 

१६.३.१ कायय संचालन कोषको बिेट ँपशीषयक र बैक खाता र चेक नम्पबर प्रवववि गररसकेपतछ प्राप्त 
काययक्रमको व्यय अनमुान अतभलेख गनुय पदयछ । ब्यय अनमुान गने प्रवक्रया तथा फमय स्थानीय 
तहको व्यय अनमुान गरे सरह नै हो । व्यय अनमुान गनयको लातग विेट मेनूको वावषयक विेट 
प्रववविमा ञ्चक्लक गरी बिेट ँपशीषयक छनोट गरी डाटा अतभलेख  गनुय पदयछ ।  



(ञ्चचत्र नं. १५.६) 

 

१६.३.२ काययक्रमअनसुार ब्यय अनमुान प्रवववि गररसकेपतछ त्यसलाई स्वीकृत गनुय पदयछ । स्वीकृत 
गनुय अगातड अतभलेख गररए अनसुारको वववरण हेनयको लातग प्रततवेदनको काययक्रम मेनूमा ञ्चक्लक 
गनुय पदयछ । आतथयक बषय र बिेट ँपशीषयक छनोट गरेर प्रततवेदन हेदाय यस प्रकार देञ्चखन्छ  

(ञ्चचत्र नं. १५.७) 

 

१६.३  आम्दानी भौचर 

१६.३.१ कायय सिालन कोषमा आम्पदानी भौचर बना पँदा कोष खातामात्र छनोट गरेर वा कोष खाता र 
सम्पवञ्चन्धत कोष अन्तगयत बनाएको बिेट ँपशीषयक समेत ँल्लेख गरेर बनाँन सवकन्छ । यदी 
कोष खाता मात्र छनोट गरेर आम्पदानी भौचर तयार गररएको रहेछ भने ँक्त कोष अन्तगयत बनेका 
बिेट ँपशीषयकबाट खचय लेख्न सवकदैन । बिेट ँपशीषयकबाट खचय लेख्नको लातग भने ँक्त बिेट 
ँपशीषयकमा नै आम्पदानी िनाँन ुपदयछ ।  

१६.३.२ कोष खातामा मात्र आम्पदानी भौचर बनाएको अबस्थामा भने कोष खाताबाट बिेट 
ँपशीषयकमा रकम ट्रान्सफर गनय भौचर बना पँदा डेववट ट्रान्सफर र के्रतडट समायोिन खाता गनुय 
पदयछ । यसरी रकम ट्रान्सफर गरेपतछ सम्पवञ्चन्ध बिेट ँपशीषयकमा आम्पदानी िनाँन दोश्रो भौचर 
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कोष र बिेट ँपशीषयक छनोट गरी डेववट समायोिन खाता र के्रतडट आम्पदानी गरी  बनाँन ुपदयछ 
।  

१६.३.३ स्वीकृत काययक्रमअनसुार रकम प्राप्त भएपतछ खचय गनयको लातग आम्पदानी भौचर तयार गनुय  
पदयछ । आम्पदानी भौचर तयार गने तररका फमयहरु सबै अन्य भौचरको िस्तै भएको हनुाले मातथ 
ववतनयोिन लेखाङ्कनमा ँञ्चल्लञ्चखत प्रकृया र तररकाबाट आम्पदानी भौचर तयार गनुय पदयछ । 

(ञ्चचत्र नं. १५.८) 

 

आम्पदानी भौचर तयार गरेपतछ ठीक छ छैन हेरीस्वीकृत गनुय पदयछ । भौचर स्वीकृतत गररसकेपतछ भन े
संसोधन गनय सवकदैन ।भौचर गलत भएको अबस्थामा भने CTRL + F गरी अन्य भौचर Editगरेिस्तै 
गरी भौचर संशोधन गनय सवकन्छ । भौचर स्वीकृततको वटनमा गए पतछ तयार भएको भौचर यस 
प्रकार देञ्चखएको हनु्छ ।भौचर स्वीकृत नगरीकन कुनैपतन डाटा अन्यत्र कुनै पतन प्रततवेदनमा देञ्चखदैन 
। 

 

(ञ्चचत्र नं. १५.९) 

 



१६.४ खचड भौचर 

१६.४.१कायय संचालन कोषको खचय भौचर बनाँने तररका ववतनयोिन लेखाङ्कनमा खचय भौचर बनाए 
सरह नै बनाँन ु पदयछ । भौचरमा रहेका वफल्ड तथा तररका सबै एकै प्रकारको हनुाले खचय 
गोश्वारा भौचर बनाँनको लातग मातथ खचय भौचर बनाँने तररकामा लेञ्चखएको ववतध र प्रवक्रया 
अनसुार डाटा अतभलेख गरी भौचर तयारी र स्वीकृत गनुय पदयछ ।  

१६.४.२  गोश्वारा भौचर तयार भएपतछ चेक वप्रन्ट  र त्यसका अतभलेख तथा प्रततवेदनहरु पतन खचय 
भौचरमा रहेका िस्तै तयार हनु्छन ्। सोही अनसुार वफल्टर गरी प्रततवेदन प्राप्त हनु ुपदयछ ।  
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१७ काययक्रम संशोधन 

१७.१  कायडिम संशोधन 

१७.१.१ स्थानीय तहको सभाले स्वीकृत गरेको बिेटमा प्रचतलत काननुमा भएको व्यवस्थानसुार कुनै 
पतन काययक्रम संशोधन भएमावा कतैबाट प्राप्त भएको बिेट थप गनय परेमा सतु्र प्रणालीमात्यसको 
प्रवववि गरी बिेट तथा लेखाङ्कन कायय गनुय पदयछ ।सतु्र प्रणाली वक्रयाकलापगत बिेट तथा लेखाङ्कन 
प्रणाली भएको हनुाले बिेटमा रकमान्तर,बा काययक्रम संशोधन लगायत कुनै पतन कायय भएमा 
काययक्रम संशोधन गनुय पदयछ ।  

१७.१.२काययक्रम संशोधन गदाय संशोतधत काययक्रमको सबै वववरण अतभलेख गनुय पदयछ । सतु्र 
प्रणालीको बिेट तभत्र रहेको काययक्रम संशोधन मेनूमा ञ्चक्लक गरेर काययक्रम संशोधन सम्पबन्धी 
डाटा अतभलेख गनुय पदयछ । यसरी काययक्रम संशोधन भएपतछ सोही अनसुार वक्रयाकलापमा बिेट 
थप घट हनुाको साथै प्रततवेदनहरुमा पतन अद्यावतधक हनु िान्छ । 

१७.१.३ पातलकामा संघ वा प्रदेशबाट बिेट थप हनु गएमा पतन यस काययक्रम संशोधनबाट नै त्यसको 
अतभलेख गनुय पदयछ । बिेट थप हनु गएमा शरुुमा रािस्व अनमुानमा गएर अनमुान थप गरेर 
त्यतत रकम बराबरको खचय अनमुान यस काययक्रम संशोधनबाट गनुय पदयछ वकनकी यो पतन थप 
काययक्रम वा संशोतधत काययक्रम हनु्छ । 

१७.१.४ काययक्रम संशोधनगनयको लातग व्यवस्था गररएको वटनमा तीनवटा मेनूहरु काययक्रम 
संसोधन,ववस्ततृ प्रववविर स्वीकृतत भने्न रहेका छन ्। यी मेनूहरुको सहायताबाट काययक्रम संशोधन 
गने तनणयय 

 

 

 

 

 



 

 

 भएअनसुार काययक्रममा संशोधन वा थप गनुय पदयछ। बिेट तिुयमा प्रतत यतुनट लागत र िम्पमा 
यतुनटको आधारमा गररएको हनुाले काययक्रम संशोधनमा पतन त्यस कुरालाई मखु्य आधार बनाँन ु
पदयछ ।  

१७.१.५ काययक्रम संशोधन गरी त्यसअनसुार खचय बढेको, घटेको काययक्रम तथा रकम यकीन गरी 
खचय लेख्नको लातग तल ँञ्चल्लञ्चखत चरण अनसुार अतभलेख गनुय पदयछ । काययक्रम संशोधन गरेको 
कुरा विेट तथा खचय लेखाङ्कनमा पतन सोहीअनसुार अद्यावतधक गनुय पने भएकोले यी प्रवक्रया परुा गनुय 
पदयछ  

क)  काययक्रम संशोधनमा अतभलेख प्रवववि गने ।  

ख)  ववस्ततृ वववरणमा काययक्रम छनोट वा थप घट गरी सबै वववरण र्न्ट्री गने ।  

ग)  काययक्रमसंशोधनमा रहेको स्वीकृतत वटनबाट स्वीकृतत गने ।  

घ)  बिेट स्वीकृतत वटनमा गएर स्वीकृतत गने । 

ङ)  अञ्चख्तयारी प्रवविीमा गएर स्वीकृतत गने ।  

 

१७.१.६ काययक्रम संशोधन सम्पबन्धी तनणययको िानकारी अतभलेख गनयको काययक्रम संशोधन सम्पबन्धी 
वटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यो काययक्रम संशोधनसम्पबन्धमा भएका तनणययहरु अतभलेख गनय 
राञ्चखएको हो । यसमा देञ्चखएका वफल्डहरुमा तल ँल्लेख गररएअनसुार डाटा अतभलेख गनुय पदयछ 
।यसमा भएका अतभलेखको आधारमा संशोधनको लेखाङ्कन तथा प्रततवेदनहरु तयार गररन्छन ्।  

(ञ्चचत्र नं. १७.१) 

,  

 

संस्था सम्पवञ्चन्धत पातलकाको नाम स्वत देञ्चखन्छ, नभएमा ड्रपडाँन 



स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सतु्र) प्रयोगकताा  पञु्स्तका/581 

मेनूबाट छनोट गने ।  

आतथयक वषय काययक्रम संसोधन गनय लागेको आतथयक वषय छनोट गने ।  

नाम नेपालीमा तनणययसम्पबन्धी फार्लको नाम लेख्न े । कायायलयमा काययक्रम 
संशोधन सम्पवन्धमा तयार भएको फार्ल बावहर लेञ्चखएको नाम 
लेख्न े।  िस्तै भैपरर पूपञ्चिगत रकम बापडफापड वा पातलकाको 
काययक्रम संशोधन वा समपरूकका थप कार्य् यक्रम । यसमा 
संशोधन गने काययक्रमको नाम भने नलेख्न े र एँटै नाम 
दोहयायएर पतन नलेख्न े।  

नाम अंग्रिेीमा  तनणययसम्पबन्धी फार्लको नाम सम्पभव भएमा अंग्रिेीमा लेख्न े।  

वववरण नेपालीमा फार्लको नामको ववस्ततृ वववरण संञ्चक्षप्तमा लेख्न े ।काययक्रम 
संशोधन हनुे वट्पणी वा फार्लमा भएको तनणयय यहाप ँल्लेख 
गने । ँदाहरण –भैपरीको रकमबाट पातलकाको तमतत 
तनणययानसुार रकम बापडफापड गररएको ।  

वववरण अंग्रिेीमा फार्लको वववरण अंग्रिेीमा लेख्न े। 

तयार गने  ड्रपडाँन मेनूबाट फार्ल स्वीकृत गने कमयचारीको नाम छनोट 
गने। 

तमतत संशोधन गने तनणयय गररएको तमतत लेख्न े। 
 

यसरी मातथ लेञ्चखए बमोञ्चिम वववरण अतभलेख गरेपतछ  सेभ वटनमा ञ्चक्लक गरी अतभलेख गररएको 
डाटा सेभ गनुय पदयछ । 

१७.१.७ काययक्रम संशोधनको एँटै नाम दोहोयायएर लेख्न ुहदैुन भने एकै नाम पतन पटक पटक लेख्न ु
हुपदैन । यसले गदाय काययक्रम संशोधनको प्रततवेदन हेनय तनकै कदठनार् पदयछ । नाम ँल्लेख गदाय 
दरु् वा तीन शब्दमा मात्र लेख्दा राम्रो हनु्छ । ँदाहरण -  भैपरीको रकम बापडफापड, पूपञ्चिगत 
काययक्रम संशोधन, प्रदेशबाट थप काययक्रम, स्वास्थ्यको काययक्रम संशोधन आदद ।  

१७.२ वववरण प्रववन्टट 

१७.२.१ काययक्रम संशोधन सम्पबन्धी वववरण अतभलेख गररसकेपतछ ववस्ततृ प्रवववि  भने्न वटनमा गएर 
ञ्चक्लक गदाय ञ्चचत्र १७.२ िस्तो ञ्चचत्र देञ्चखन्छ । यसमा रहेका ववतभन्न वफल्डहरुमा डाटा 
ड्रपडाँनबाट छनोट गरी अञ्चन्तममा रहेको काययक्रम  वटनमा  गएर थपघट गने काययक्रमको 
छनोट गनुय पदयछ । काययक्रम छनोट गरेपतछ सो सम्पबन्धी बिेट वववरण यस प्रकार तलदेञ्चखन्छ । 



(ञ्चचत्र नं. १७.२) 

 

 

 मातथको ञ्चचत्रमा देञ्चखएका पवहलो लार्नमा देञ्चखएको ववतभन्न ६ वटा वफल्डहरुमा रहेका ड्रपडाँन 
मेनूमा तनम्पनअनसुार छनोट गनुय पदयछ  

आतथयक वषय चालू आतथयकवषय स्वत देञ्चखन्छ।नभए ड्रपडाँन मेनबुाट छनोट गने 
। 

रकमान्तर यसमा काययक्रम संशोधन वटनमा ँल्लेख गरेको नामहरुदेञ्चखन्छ । 
ती मध्ये कुनै आवश्यक नाम ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट गने । 

मन्त्रालय/तनकाय सम्पबञ्चन्धत स्थानीय तहको नाम ड्रपडाँन मेनबुाट छनोट गने ।  

बिेट ँपशीषयक काययक्रम संशोधन गने बिेट ँपशीषयक छनोट गने । 

खचय केन्द्र ड्रपडाँन मेनबुाट छनोट गने ।  

काययक्रम संशोधन गने काययक्रम छनोट गने वा नयाप काययक्रमको लातग 
अन्त्यमा भएको Add Newवटन थप गरी काययक्रम तयार गने । 

 

१७.२.२ काययक्रम संसोधनमा मातथ ँल्लेख गरेबमोञ्चिम सबै वफल्डमा ड्रप डाँन मेनूबाट छनोट गरी 
काययक्रम छनोट गरेपतछ यस प्रकारबाट डाटा देञ्चखन्छ ।  

 

(ञ्चचत्र नं. १७.३) 
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(ञ्चचत्र नं. १७.४) 

यसमा सम्पवञ्चन्धत काययक्रमको नाम, एकार्, प्रतत एकार् दर,  िम्पमा लक्ष, चौमातसक ववभािन, कुल 
बिेट को प्रथम, दितीय तथा ततृीय चौमातसकरकम देञ्चखन्छ ।  

 

१७.२.३ मातथको ञ्चचत्रमा छनोट गरेको काययक्रमको खचय अनमुानमा गरेको िस्तै ववस्ततृ अनमुानको 
आवश्यक वफल्डहरु देखार्एको छ । यसमा तल रहेको काययक्रमको श्रोत समूहको डाटा वफल्ड 
रहेको लार्नलार् डवल ञ्चक्लक गरेमा ती डाटाहरु मातथ रहेको खाली स्थानमा यस प्रकार देञ्चखन्छ 
।  

 

(ञ्चचत्र नं. १७.५) 

 
 

 



१७.२.४ यसरी श्रोत समूहमा डाटा देञ्चखए पतछ प्रतत र्कार् दर र िम्पमा एकार्मा संशोधन गरी 
चौमातसक लक्ष पतन तमलाँन ुपदयछ । काययक्रम संशोधन गदाय प्रतत एकार् दर र िम्पमा लक्षलाई 
मात्र संशोधन गनुय पदयछ अन्य बिेटको श्रोत र तहलाई होर्न । यसरी संशोधन गरी सकेपतछ  
थपवटनमा ञ्चक्लक गरी तल ल्याएर सेभ गनुय पदयछ ।त्यसपतछ सम्पवञ्चन्धत काययक्रममा घट भएको 
यस प्रकार तलको ञ्चचत्रमा देञ्चखन्छ ।  

(ञ्चचत्र नं. १७.६) 

 
 

 

 

१७.२.५ मातथको ञ्चचत्र नं १७.६  मा देञ्चखएको काययक्रममा रु १ करोड बिेट भएकोमा त्यसलाई 
संशोधन गरी ९० लाख कायम गररएको र सोही अनसुार लक्षमा तमलान गरेपतछको कायम भएको 
घट रकमको डाटा देञ्चखरहेको छ । यो डाटा ठीक भएमा सेभ गनुय पदयछ ।यसरी घटेको रकम 
कुनै काययक्रममा थप गनय परेमा सोही काययक्रम छनोट गरी मातथ ँल्लेख गररए अनसुार नै थप गनुय 
पदयछ ।  

 

१७.२.६ कुनैएक काययक्रममा घटाएर नयाप अकै काययक्रम वनाँन ुपने अवस्था वा भैपरीमा व्यवस्था 
गररएको रकमबाट अन्य नयाप काययक्रम बनाँन ु परेमा काययक्रमको अन्त्यमा रहेको ADD New 
वटनमा छनोट गनुय पदयछ  ।  
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यसरी Add new वटनमा ञ्चक्लक गरेपतछ तल देञ्चखए बमोञ्चिम बिेट खचय अनमुान गने ञ्चस्क्रन  
खलु्दछ । यसमा नयाप काययक्रमसपग सम्पवञ्चन्धत वववरण बिेट वना पँदा खचय अनमुान गरेिस्तै गरी 
गनुय पदयछ ।  

 

 
 

 

यस मातथको ञ्चचत्र खचय अनमुान गने फमय हो । यसमा बिेट बना पँदाको प्रवक्रया अनसुार खचय अनमुान 
गरी सेभ गनुय पदयछ ।यसरी सेभ गरेपतछ त्यो डाटा वा वववरण काययक्रमको संशोधन र्न्ट्रीमा गएर 
वस्दछ । 



 
 

१७.२.७ यसरी एक काययक्रममा घटाँने र अको कुनै काययक्रममा बढाँने रकम बराबर भर्सकेपतछ 
सेभ गरी काययक्रम संशोधनको स्वीकृतत वटनमा ञ्चक्लक गन्य पदयछ । स्वीकृतत वटनमा ञ्चक्लक 
गरेपतछ तल देञ्चखए अनसुारको ञ्चचत्र देञ्चखन्छ । 

 

 

 

 
 

१७.२.८ यसमा रहेका चारवटा वटनमा आवश्यक भएमा अन्य वटन प्रयोग गरी अगातड काययक्रम 
संशोधन गरेको अतभलेख हेने सम्पपादन गनय सवकन्छ । डाटा प्रवववि गरेको ठीक भएको अबस्थामा 
स्वीकृत वटनमा ञ्चक्लक गरी त्यहाप देञ्चखने स्वीकृत वटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यसो गरेपतछ 
काययक्रम संशोधनको कायय सवकन्छ ।  

१७.२.९ काययक्रम संशोधनको कायय सवकएपतछ बिेट को बिेट स्वीकृततमा रहेको बिेट स्वीकृतत 
वटन ञ्चक्लक गरी आवश्यक वफल्डहरु छनोट गरी बिेट स्वीकृतत गनुय पदयछ । यसमा स्वीकृतत 
गरेपतछ काययक्रम संशोधनमा कुनै हेरफेर गनय सवकदैन । हेरफेर तथा पररवतयन गनय आवश्यक 
भएमा पनु मातथ ँल्लेख भएबमोञ्चिम काययक्रम संशोधन गनय सवकन्छ । 
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१७.२.१० काययक्रम संशोधन गदाय एक वा एकभन्दा बढी काययक्रममा घटाएर एकभन्दा बढी 
काययक्रममा थप गनय सवकन्छ । पवहला घटाँन ेकाययक्रम यवकन गरेर त्यो कायय सवकर्सकेपतछ 
संशोधन वा थप एक वा सो भन्दा बढी काययक्रममा गनय सवकन्छ ।नगर वा गा पँसभाको 
तनणययानसुार वा काननुले तोवकएको प्रवक्रया पूरा गरर तनणयय भए पतछ मात्र यसमा प्रवववि गनुय पदयछ 
। 

१७.२.११ काययक्रम संशोधनको प्रततवेदन बिेटको प्रततवेदन मेनूमा रहेको छ । त्यहाप रहेको 
रकमान्तरभने्न वटनमा ञ्चक्लक गरेर आवश्यकतानसुार प्रततवेदन हेनय सवकन्छ ।  

 

 

 



 

१८ववभाज्य कोष 

१८.१  ववभाज्य कोर् 

१८.१.१ प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गने आमदानीमध्ये प्रदेशसपग ववभािन गनुय पने आमदानी वा रकम 
ववभािन गनुय अगातड सरकारी कारोबार गने बैकमा ववभाज्य कोष खाता खोली िम्पमा गनुय पदयछ । 
यसरी िम्पमा भएको रकम तनयमानसुार बापडफापड भएपतछ प्रदेशमा पठाँन ु पने रकम प्रदेशमा 
पठाँने र स्थानीय तह आफैले राख्न ुपने रकम ग १.२ रािस्व बापडफापड खातामा िम्पमा गनुय पदयछ 
। 

१८.१.२ प्रत्येक स्थानीय तह आफैले मनोरञ्जन कर, ववज्ञापन कर,  दहत्तर बहत्तर शलु्क(ढंुगा तगट्टीको 
तबक्री बापतको रािस्व संकलन)र अन्य बापडफापड हनुे रािस्व गरी ववभाज्य कोषमा िम्पमा भएको 
रकम  प्रदेश र स्थानीय तहबीच बापडफापड गनुय पदयछ । ववभाज्य कोषमा प्राप्त हनुे रािस्व तथा 
ट्रान्सफरको लेखाङ्कन तथा प्रततवेदन यस सतु्र तसिमको सहायताबाट गनय सवकन्छ ।  

१८.१.३ ववभाज्य कोषको आम्पदानी तथा खचयको लेखाङ्कन गनयको लातग सतु्रको होम ञ्चस्क्रनमा रहेको 
तनम्पन ञ्चचत्रमा देञ्चखएको वटनमा ञ्चक्लक गरी अगातड बढन ुपदयछ ।  

 

१८.२  ववभाज्य कोर् बैक खाता र चके 

 १८.२.१ ववभाज्य कोषको बटन रािस्व अनदुान (प्रातप्त) मेनू तभत्र रहेको छ । रािस्व मेनू तभत्र 
रहेको ववभाज्य कोषबाट यस कोषमा िम्पमा गनुय पने रकमको लेखाङ्कन तथा यस कोषबाट ट्रान्सफर 
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हनुे रकमको वहसाववकताव राञ्चखन्छ । ववभाज्य कोषको वटनमा ञ्चक्लक गरेपतछ यस प्रकारको ञ्चचत्र 
देञ्चखन्छ  

 

 
 

१८.२.२ मातथको ञ्चचत्र ववभाज्य कोषमा ञ्चक्लक गरेपतछ देञ्चखने ञ्चचत्र हो । यसमा रहेको चार वटा 
वटनमा मध्ये सेटअप मा रहेको  बैक सेटअप मा ञ्चक्लक गरेर तनम्पनानसुार ञ्चचत्र देञ्चखन्छ । यसमा 
बैकको वववरण तल ँल्लेख गरे बमोञ्चिम प्रवववि गनुय पदयछ ।   

 

खाताको प्रकार   बैंकको खाता प्रकारमा ग ६-१ स्थानीय तह ववभाज्य कोष 
खाताछनोट गने ।  

 बैक ववभाज्य खाता खोतलएको बैकको नाम ड्रपडाँन मेनूबाट छनोट 
गने 

  शाखा   बैंकको शाखाको नाम प्रवववि गने । 

 

 खाता नम्पबर   बैंकमा खोतलएको खाता नम्पबर प्रवववि गने । बैकको खाता नम्पवर 
सावधानीपूवयक गल्ती नहनुे गरी ँल्लेख गनुय पदयछ । एकपटक 
अतभलेख गररएको खाता नम्पवर पतछ संशोधन गनय सवकदैन ।  

 खाताको नाम (नेपालीमा) खाताको नाम नेपालीमा ँल्लेख गने ।  



खाताको नाम (अंग्रिेीमा) खाताको नाम अंग्रिेीमा ँल्लेख गने । 

  फोन नम्पबर   बैंकको फोन नम्पबर प्रवववि गने ।  

  र्मेल    बैंकको र्मेल एडे्रस प्रवववि गने ।  

 स्वीकृत   खाता स्वीकृत हो वा होर्न छनोट गने । खाता स्वीकृत भएपतछ  
नै खोतलने हनुाले यसमा हो छनोट गने ।  

 तनरक्रीय   कुनै आतथयक वषयमा खाताको आवश्यकता नभएमा तनरक्रीय राख्न 
पने भएकोले सोही अनसुार हो वा होर्न कुनै दरु् मध्ये एक 
छनोट गरी  सेभ गने ।  

१८.२.३ बैकको खाता नम्पवर प्रवववि गररसकेपतछ यस ववभाज्य कोषबाट तयार गररने चेकहरुको नम्पवर 
प्रवववि गनुय पदयछ । ववभाज्य कोषको सेटअप तभत्र रहेको चेक प्रववविमा ञ्चक्लक गरेपतछ खाता  
नम्पवर छनोट गरी चेक नम्पवर देञ्चख बाट सम्पम नम्पवर गलत नहनुे तररकाबाट अतभलेख गरी सेभ गनुय 
पदयछ ।   

१८.२  गोश्वारा भौचर 

१८.२.१ ववभाज्य कोषको खाता वववरण तसिममा अतभलेख गररसकेपतछ ववभाज्य कोषमा िम्पमा हनुे 
आम्पदानी प्राप्त हनु आएमा त्यसको लेखाङ्कन गनयको लातग गोश्वारा भौचर वनाँन ुपदयछ । गोश्वारा 
भौचर बनाँनको लातग  प्रवववि मेनू तभत्र रहेको  गोश्वारा भौचर वटनमा ञ्चक्लक गने यस प्रकारको 
ञ्चचत्र देञ्चखन्छ  

 

 

१८.२.२ ववभाज्य कोषको गोश्वारा भौचर पतन सतु्रमा अन्य आम्पदानी र खचयको ट्रान्सफर गरेको भौचर 
वनाए िस्तै हो ।यसमा रहेका वफल्डहरु भन ेववभाज्य कोषको आवश्यकता अनसुार राञ्चखएका छन ्
। मातथ ञ्चचत्रमा देञ्चखएअनसुारको गोश्वारा भौचरका  वफल्डहरुमा तनम्पनानसुार डाटा अतभलेख गनुय 
पदयछ  
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तमतत तसस्टम Dateभौचरमा स्वत देञ्चखन्छ । ँक्त तमतत बाहेक अन्य 
तमतत वनाँने भएमा तोवकएको फरम्पयाटमा र्न्ट्री गने वा 
ड्रपडाँन मेनूबाट अपडेट गने ।  

 

रािस्व संकलन गने कायायलय स्थानीय तहका वडा कायायलय वा अन्य कायायलयमध्ये कुनले 
रािस्व रकम ँठाएको हो त्यसको नाम ड्रपडाँन मेनबुाट छनोट 
गने । 

डेववट/के्रतडट कारोबारको प्रकारलाई डेववट /  के्रतडट के गने हो । सो छनोट 
गनुय पदयछ ।  

वहसाव नं । व्यहोरा यसमा रहेका ववतभन्न चारवटा ड्रपडाँन मेनूबाट के कारबाही गने हो 
त्यही छनोट गनुय पदयछ । ववभाज्य 
कोषमा आम्पदानी िनाँने र ट्रान्सफर 
गने गरी दरु्वटा कारोबार हनु्छ । 
ँदाहरण रकम िम्पमा गदाय डेववट बैक 
र के्रतडट रािस्व छनोट गरी ववभाज्य 
कोषमा प्राप्त हनुे रािस्व रकमको 
शीषयकमा िनु हो त्यही छनोट गनुय पदयछ । यसमा छनोट गरेको 
लेिरको आधारमा नै कारोबारको अतभलेख रहने हनुाले यसमा तनकै 
ववचार गरी छनोट गनुय पदयछ । वहसाव नम्पबरमा बैक छनोट गदाय 
व्यहोरामा बैकको नाम देञ्चखन्छ भने रािस्व छनोट गदाय ववभाज्य 
कोषमा िम्पमा हनुे रािस्वका शीषयकहरु देञ्चखन्छन ्। त्यस्तै ट्रान्सफर 
छनोट गदाय कहाप ट्रान्सफर गने हो नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा 
आफ्नै पातलकाको नाम देञ्चखन्छ भने नगद छान्दा भने नगद नै 
देञ्चखरहेको हनु्छ ।  

वववरण यस वफल्डमा व्यहोरामा िे छनोट गररएको हो त्यसकै वववरण स्वत 
देञ्चखन्छ । यसमा प्रयोगकतायले Edit गरेर आफूले चाहेको सान्दतभयक 
कुराहरु प्रवववि पतन गनय सवकन्छ ।  

बैक भौचर नं / रतसद नम्पबर बैकमा रकम िम्पमा गरेको भौचर नम्पबर वा रकम प्राप्त भएको 
अबस्थामा कुनै रतसद नम्पबर प्राप्त गरेको छ भने सो रतसद नम्पबर 
ँल्लेख गनुय पदयछ ।  

रािस्व बझुाँने व्यञ्चक्त वा संस्था रािस्व रकम बझुाँने व्यञ्चक्त वा संस्थाको नाम भए सो प्रवववि गनुय 
पदयछ ।  

रकम डेववट वा के्रतडट रकम प्रवववि गनुय पदयछ । 

 



यसरी सबै वववरण पवहलो पटक डेववट गरी अतभलेख गरेपतछ रकम वफल्डको छेँमा रहेको थप 
वटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यसो गरेपतछ डाटा तल िान्छ । त्यस्तै गरी के्रतडट गरी सबै वफल्डमा 
ँपयकु्त लेिर छनोट गरी रकम ँल्लेख गरी थप गरी तल लैिान ुपदयछ । डेववट वा के्रतडट रकम 
बराबर भएपतछ कारोबारको संञ्चक्षप्त व्यहोरा र ववस्ततृ व्यहोरा ँल्लेख गरी भौचर सेभ गनुय पदयछ । 

ववभाज्य कोषको गोश्वारा भौचर तयार भैसकेपतछ अन्य गोश्वारा भौचर िस्तै प्रवक्रया र तररकाअनसुार 
स्वीकृत गनुय अगातड सम्पपादन गनय सवकन्छ ।  

१८.३  गोश्वारा भौचर स्वीकृत 

१८.३.१ ववभाज्यकोषको भौचर तयार गरेपतछ त्यसलाई प्रवववि मेनूमा रहेको भौचर स्वीकृतत वटनमा 
ञ्चक्लक गरेपतछ तयार गररएका तथा स्वीकृत नभैसकेका भौचरहरुको सूञ्चच देञ्चखन्छ । ँक्त सूञ्चचमा 
रहेका भौचर View  गरी आवश्यकतानसुार Edit  गनय सवकन्छ । भौचर हेदाय ठीक भएमा स्वीकृत 
वटनमा ञ्चक्लक गनुय पदयछ । यहाप स्वीकृत भैसकेका भौचरहरुको सूञ्चच देञ्चखदैन । ववभाज्य कोषमा 
तयार भएको आम्पदानीको भौचर यस्तो प्रकारको ढापचामा देञ्चखन्छ ।  

 

 १८.३.२ ववभाज्य कोषको भौचर तयार भएपतछ प्रततवेदन मेनूमा गएर ववतभन्न वकतसमको प्रततवेदनहरु 
हेनय सवकन्छ । तयार भैसकेको गोश्वारा भौचर हेनयको लातग प्रततवेदनको गोश्वारा भौचरमा ञ्चक्लक 
गरेपतछ देञ्चखने वफल्टर ञ्चस्क्रनमा आवश्यकतानसुार छनोट गरी भौचर हेनय सवकन्छ ।  

१८.४  प्रततवेदन 

१८.४.१ ववभाज्य कोषमा लेखाङ्कन गरेपतछ यसका केही प्रततवेदनहरु मलेपको रािस्व शे्रस्ताको 
तोवकएको ढापचामा तयार गररएको छ । यस प्रततवेदनमा देहाएका प्रततवेदनहरु रहेका छन ्  

(क)गोश्वारा भौचर -  मलेप फा नं. १०३ 

(ख) ट्रान्सफर पत्र  

 (ग) संञ्चक्षप्त  

(घ) आम्पदानी प्रततवेदन  

(ङ) रािस्व आमदानीको दैतनक गोश्वारा खाता -  मलेप फा नं. १०५ 

(च) बैक नगदी वकताव (रािस्व आमदानी)-  मलेप फा नं. १०८   

(छ) मातसक रािस्व वववरण -  मलेप फा नं. ११० 
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प्रणाली प्रनिक्षण 

प्रनिक्षण पुर्व र पश्चात जािकारी  
 

सहभागी नर्र्रण 

 िामः      संस्थाः 

 पदः       नजललाः 

अन्य नर्र्रण  

 क. नलङ्गः     ख. उमेरः 

 ग. जाती     घ. निक्षाः 

(क) तलका नर्षयहरुमा तपाईको ज्ञाि र सीपको स्तरीकरण निम्ि तररकाले गिुवहोस ्। 

 विषयमा पटक्कै ज्ञान र सीप छैन भने १मा विन्ह लगाउनहुोस ्। 

 विषयमा अनलअनल ज्ञान र सीप छ भने २मा विन्ह लगाउनुहोस ्। 

 विषयमा सन्तोषजिक मात्रामा ज्ञान र सीप छ र ठीकै मात्रामा काययमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नहुुन्छ भने ३ मा 

विन्ह लगाउनुहोस ्। 

 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 लगाउनुहोस ्। 

नर्र्रण 

 साियजवनक वित्तीय व्यिस्थापन १ २ ३ ४ ५ 

 एवककृत आवथयक संकेत िवगयकरण र व्याख्या (खिय विशेष) १ २ ३ ४ ५ 

 सवचित कोषको पररिय, कोष खाताहरु तथा सवचित कोष 

व्यिस्थापन 
१ २ ३ ४ ५ 

 स्थानीय तहको आवथयक काययप्रणाली र आवथयक काययविवि 

काननूी व्यिस्था 
१ २ ३ ४ ५ 

 मध्यकावलन खिय संरिना पररयोजना बैंक, नवतजा 

व्यिस्थापन (Logframe) 
१ २ ३ ४ ५ 

 स्थानीय तहमा िावषयक बजेट तथा काययक्रम सम्बन्िी 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 प्रशासन मन्त्रालय 
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व्यिस्था 

 स्थानीय सवचित कोष व्यिस्थापन (SuTRA) १ २ ३ ४ ५ 

 स्थानीय सवचित कोष व्यिस्थापन (SuTRA) मा श्रोत 

(राजस्ि तथा अनदुान र ऋण) अनमुान 
१ २ ३ ४ ५ 

 स्थानीय सवचित कोष व्यिस्थापन (SuTRA) मा खिय 

अनमुान 
१ २ ३ ४ ५ 

 स्थानीय सवचित कोष व्यिस्थापन (SuTRA) मा बजेट 

कायायन्ियन खिय (अवख्तयारी प्रदान, वनकासा र खिय 

सम्बन्िी)  

१ २ ३ ४ ५ 

 स्थानीय सवचित कोष व्यिस्थापन (SuTRA) मा िरौटी 

तथा काययसचिालन सम्बन्िी  
१ २ ३ ४ ५ 

 स्थानीय सवचित कोष व्यिस्थापन (SuTRA) मा प्राकृवतक 

प्रकोप व्यिस्थापन कोष, विविि कोष तथा अनगुमन 

सम्बन्िी व्यिस्था  

१ २ ३ ४ ५ 

 स्थानीय सवचित कोष व्यिस्थापन (SuTRA) मा 

प्रवतिदेन (स्थानीय स्तर, प्रदशेस्तर र केन्रीयस्तर प्रवतिदेन 

) 

१ २ ३ ४ ५ 

 नेपाल साियजवनक लेखामान NPSAS मा आिाररत 

प्रवतिदेन  
१ २ ३ ४ ५ 

 अन्तरसरकारी अवख्तयारी र कप्यटुरकृत सरकारी लेखा 

प्रणाली (CGAS)  
१ २ ३ ४ ५ 

 कप्यटुरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) सचिालन खिय, 

नगद प्रक्षपेन, प्रवतबद्धता अवभलेख र िरौटी   
१ २ ३ ४ ५ 

 प्रदशे सरकार र नेपाल सरकारको राजस्ि व्यिस्थापन सिूना 

प्रणाली (RMIS) 
१ २ ३ ४ ५ 

 विद्यतु्तीय कोष हस्तान्तरण (EFT) र स्थानीय सवचित 

कोष व्यिस्थापन (SuTRA) मा EFT 
१ २ ३ ४ ५ 

 अनुगमन, मलू्यांकन तथा प्रभाि मलू्याङ्कन १ २ ३ ४ ५ 
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          सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि तथा स्थािीय सनचित कोष 

व्यर्स्थापि प्रणाली प्रनिक्षण  

 

दैनिक पृष्ठपोषण फाराम (..........................नदि) 

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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सार्वजनिक नर्त्तीय व्यर्स्थापि तथा स्थािीय सनचित कोष व्यर्स्थापि 

प्रणाली प्रनिक्षण  

प्रनिक्षण अनततम मूल्याङ्कि ााााम 

 

प्रनिक्षणको िामः ........................................   प्रनिक्षण नमनतः ....................................... 

 

कृपया तलका प्रश्नहरूमा आाूलाई उपयकु्त लागेको नर्कल्पमा निह्न लगाउिुहोस ्। 

 

१. यस प्रनिक्षणलाई तपा इ्ं  कसाी मूल्याङ्कि गिुवहनतछ ? 

(क) उत्कृष्ट   (ख) ज्यादै ााम्रो    (ग) ााम्रो     (घ) निकै    (ङ) सधुाा गिुवपिे  

निप्पणी/सझुार्  .........................................................................................................................................................

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

 

२. सहजकतावहरूलाई तपाई ंकसाी मूल्याङ्कि गिुवहनतछ ? (नर्षयर्स्तुको ज्ञाि, सचिाा क्षमता, प्रस्तुतीकाण िैली आनद) 

(क) उत्कृष्ट   (ख) ज्यादै ााम्रो   (ग) ााम्रो    (घ) निकै     (ङ) सधुाा गिुवपिे   

निप्पणी/सझुार्...........................................................................................................................................................

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

 

३. प्रनिक्षणको नर्षयर्स्तु तपा इ्ं लाई कस्तो लाग्यो ? (कामसगँ सम्बतधी ा उपयोगी, ज्ञािमा र्ृनि, नसप ा दक्षताको नर्कासमा 

सहयोगी आनद) 

(क) उत्कृष्ट    (ख) ज्यादै ााम्रो    (ग) ााम्रो     (घ) निकै     (ङ) सधुाा गिुवपिे   

निप्पणी/सझुार्...........................................................................................................................................................

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

 

४. प्रनिक्षणमा प्रयोग भएको प्रनिक्षण नर्नध तपाईलंाई कस्तो लाग्यो ? (नर्षयर्स्तु बुझ्िका लानग सहयोगी आनद) 

(क) उत्कृष्ट    (ख) ज्यादै ााम्रो   (ग) ााम्रो    (घ) निकै       (ङ) सधुाा गिुवपिे   

निप्पणी/सझुार्...........................................................................................................................................................

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

 

५. प्रनिक्षणमा उपल्ध गाा्एका पाि्यसामग्री तथा सतदभवसामग्रीहरू तपा्इं लाई कस्ता लागे ? (नर्षयर्स्तु बुझ्िका लानग 

सहयोगी, भार्ी प्रयोजिका लानग उपयुक्त आनद) 

(क) उत्कृष्ट   (ख) ज्यादै ााम्रो    (ग) ााम्रो     (घ) निकै     (ङ) सधुाा गिुवपिे   

निप्पणी/सझुार्...........................................................................................................................................................

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



 

स्थानीय तहको क्षमता अभिवृभिका लाभि तयार पाररएका प्रभिक्षण सामग्री 

 

भवदु्यतीय 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 

 


