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विद्यारम रेखाङ्कन ददग्दर्शन 

खण्ड-१: ऩरयचम  
१.१ ऩषृ्ठबगूभ् 
विद्यारम एउटा सािशजगनक सॊस्था हो । विद्यारमभा हनुे सफै विमाकराऩहरु व्मिशस्थत तथा ऩायदर्ी 
हनु आिश्मक छ । विद्यारमको आगथशक विमाकराऩहरुराई व्मिशस्थत गनश शर्ऺा ऐनभा  विद्यारम 
कोषको व्मिस्था गयी सो को सञ्चारन प्रविमा सभेत उल्रेख बएको छ।  विद्यारमको आगथशक 
कायोिायराई गनमगभत , गभतव्ममी, प्रबािकायी, ऩायदर्ी, जिापदेही य औशचत्मऩूणश फनाई रेखाऩारन 
प्रविमाराई सयरीकृत गयी  एकरुऩता कामभ गनश , सभमभानै आगथशक प्रगतिेदन तमाय गनश तथा 
रेखाऩयीऺण कामशका रागग आिश्मक विियण तथा कागजातहरु चसु्त दरुुस्त याख्न ेकामशभा सहजीकयण 
गनश शर्ऺा भन्त्रारमरे मो ददग्दर्शन तमाय गयी राग ुगयेको छ । 
मो ददग्दर्शनरे रेखाऩारनको साभान्त्म अिधायणा , रेखाङ्कन प्रणारी , ऩदागधकायीको आगथशक व्मिस्थाऩन  
सम्फन्त्धी बगूभका , विद्यारम कोष सञ्चारन , आम्दानी तथा खचश सॊकेतको िगीकयण य व्माख्मा , फजेट 
तजुशभा प्रविमा , गनकार्ा भाग सम्फन्त्धी व्मिस्था , विद्यारमको आम व्ममको रेखाङ्कन , विशिम प्रगतिेदन , 
शजन्त्सी तथा सम्ऩशि व्मिस्थाऩन , आन्त्तयीक गनमन्त्रण तथा रेखा ऩयीऺणका  साथै विद्यारमरे प्रमोग 
गनुशऩने रेखा पायभका ढाॉचा तथा विद्यारमभा हनुे आगथशक कायोिायहरुको व्मािहारयक अभ्मास जस्ता 
विषमफस्तहुरुराई सभेटेको छ । मो ददग्दर्शन देहाम फभोशजभका उदे्दश्म याखी तजुशभा गरयएको छ:- 
 १. विद्यारमभा प्राि हनुे सफै प्रकायका आम्दानी य खचशको रेखाङ्कनराई व्मिशस्थत गनश , 
 २. रेखाप्रणारीराई सयरीकृत एिभ्  एकरुऩता कामभ गयी आगथशक प्रगतिेदन तमायी तथा 

सम्प्रषेण गनश, 
 ३.  शजन्त्सी तथा सम्ऩिीको अगबरेख व्मिशस्थत गनश , 
 ४. आन्त्तयीक गनमन्त्रण प्रणारीराइ प्रबािकायी फनाउन , 
 ५. आगथशक कायोिायराई ऩायदर्ी तथा जिापदेही िनाई वििीम सरु्ासन कामभ गनश , 
 ६. रेखाऩयीऺण कामशराई सहजीकयण गनश ।  
१.२ रेखा तथा रेखाऩारन 
आगथशक कायोिायको व्महोया स्ऩष्ट देशखने गयी  अगबरेख याखी सो को आधायभा आिगधक प्रगतिेदन तमाय 
गने ऩद्धगत नै रेखाऩारन हो। रेखाऩारनभा आगथशक कायोिायराई व्मिशस्थत तयीकारे अगबरेख याखी 
वििीम विियणका उऩमोगकताशराई तोवकएका सूचना प्रदान हनुे गयी विियण तमाय गनुश ऩदशछ । 
रेखाका भाऩदण्डहरुभा बएका व्मिस्था अनसुाय विद्यारमहरुरे  आिगधक रुऩभा वििीम वििय ण तमाय 
गनुश ऩने य त्मस्ता वििीम वििय णभा सो वििय ण तमाय हुॉदाको गभगतको सम्ऩगत तथा दावमत्िको मथाथश 



 

  

अिस्था य सञ्चारन नगतजा सभेत दर्ाशएको हनु ुऩदशछ । 
१.२.१ रेखाऩारनको अिधायणा तथा गसद्धान्त्त  
भरुबतू रुऩभा रेखाऩारनका दईु ऩद्धगत प्रचरनभा यहेका छन ्। 
(क) नगदभा आधारयत (Cash Basis) रेखाऩारन ऩद्धगत  : मसभा नगद प्रािी हुॉदा भार आम्दानी 

जनाइन्त्छ बने नगदको बकु्तानी हुॉदा भार खचश जनाइन्त्छ ।  
(ख) प्रोदबािी (Accrual Basis)  रेखाऩारन ऩद्धगत : मसभा कायोफायको सजृना बएको सभमराइ 

आधाय गरइ रेखा याशखन्त्छ । कायोफायको सजृना हनुासाथ मसरे प्रबाि ऩाने ऩऺहरुराई सभेटेय 
प्रािी, बकु्तानी, सम्ऩिी तथा दावमत्िको ऩवहचान गयी रेखाङ्कन गरयन्त्छ ।  

 विद्यारमहरुरे विशिम विियणहरु तमाय गदाश िासरात सभेत तमाय गनुशऩने व्मिस्था बएकोरे 
ऩरयभाशजशत-नगदभा आधारयत (Modified Cash Basis) ऩद्धगतभा यही रेखाऩारन गनुशऩदशछ । 

रेखाऩारन ऩद्धगतका गनमभहरु  ्
डेगफट िेगडटको गनमभभा कायोफायका दफैु प्रिाहराई रेखाङ्कन  गयीन्त्छ । मसक रागग  तीन वकगसभका 
खाताभा विबाजन गयी ऩयम्ऩयागत रूऩभा गनम्न गरशखत डेगफट य िेगडटको गनमभ अऩनाइन्त्छ ।   

क) व्मशक्तगत खाता (PersonalAccount): प्राि गनेराई डेगफट य ददनेराई िेगडट 
गने (Debit the Receiver and Credit the Giver) 

ख) िास्तविक खाता (Real Account): आउनेराई डेगफट य जानरेाई िेगडट गने 
(Debit What Comes in and Credit What Goes out) 

ग) अिास्तविक खाता (Nominal Account): सफै खचश तथा नोक्सान डेगफट य 
आम, फचत तथा नापा िेगडट गने (Debit all Expenses or Loss and Credit 

all Income Gains or Profit) 

डेगफट िेगडटको नगफनतभ ्गसद्धान्त्त अनसुाय गनम्न अनसुाय डेगफट िेगडट गनुशऩदशछ् 
डेगफट Debit▲(फढ्दा) िेगडट Credit▲(फढ्दा) 
खचश, सम्ऩशि, नोक्सान , बकु्तानी आम्दानी, दावमत्ि, नापा, प्रािी  
डेगफट Debit▼(घट्दा) िेगडट Credit▼ (घट्दा) 
आम्दानी, दावमत्ि, नापा, प्रािी खचश, सम्ऩशि, नोक्सान , बकु्तानी 

 

विद्यारम रेखाभा डेगफट िेगडटका मी तरयका भध्मे कुनै एक भार राग ुहनुसक्ने  अिस्था यहदैन। 
कायोफायको प्रकृगतको आधायभा कायोफायरे प्रबाि ऩाने एक खाता डेगफट य अको खाता गनम्न अनसुाय 
िेगडट गनुशऩदशछ् 
 

कायोफायको प्रकृती र्ीषशकगतघट▼य फढ▲ डेगफट िेगडट फैंक 



 

  

कायोफायको प्रकृती र्ीषशकगतघट▼य फढ▲ डेगफट िेगडट फैंक 
खचश ▲ (+)  (-) 
आम्दानी ▲  (+) (+) 
खचश वपताश ▼  (+) (+) 
ऩेश्की खचश ▲ (+)  (-) 
ऩेश्की  पछमौट ▼ (-) (+)  
धयौटी प्रािी ▲  (+) (+) 
धयौटी वपताश ▼ (+)  (-) 
धयौटी सदयस्माहा(आम्दानी) ▲  (+) (+) 
शजन्त्सी खरयद ▲ (+)  (-) 
दावमत्ि बकु्तानी ▼ (+)  (-) 
ऋण प्रािी ▲  (+) (+) 
ऋण बकु्तानी ▼ (+)  (-) 
रगानी ▲ (+)  (-) 
रगानी वपताश ▼  (+) (+) 
नगद भौज्दात तथा फेरुज ुदाशखरा ▲  (+) (+) 

सभामोजन बौचय प्रविष्टी गदाश भागथ उल्रेशखत गनमभराई उल्याई रेखाकॊ न गयीन्त्छ ।  फैंक (-) बएभा 
िेगडट गयीन्त्छ बने (+) बएभा डेगफट गयीन्त्छ । 
१.२.२ रेखाऩारनको उद्देश्म 
रेखाऩारनका भखु्म उदे्दश्महरु गनम्नानसुाय छन ्: 
(क)  व्मिस्थाऩकीम गनणशमभा सहमोग ऩमुाशउन, 
(ख)  उऩरब्ध स्रोतको अगधकतभ उऩमोगको सगुनशित गनश, 
(ग)  कायोिायराई व्मिशस्थतरुऩरे अगबरेख याखी सिशभान्त्म रेखाऩद्धगतभा आधारयत आगथशक कायोिायको 

अगबरेख य आगथशक प्रगतिेदन तमाय गनश सहमोग ऩमुाशउन। 
१.३ ऩदागधकायीहरुको आगथशक व्मिस्थाऩनसॉग सम्फशन्त्धत बगूभका 
विद्यारम व्मिस्थाऩन सगभगतका ऩदागधकायीहरुको आगथशक व्मिस्थाऩनसॉग सम्फशन्त्धत बगूभका देहाम 
फभोशजभ हनुेछ । 
१.३.१ विद्यारम व्मिस्थाऩन सगभगत 
(क)  विद्यारमको सञ्चारन , येखदेख, गनयीऺण य व्मिस्थाऩन गने,  
(ख)  विद्यारमको रागग चावहने आगथशक स्रोत जटुाउने ,  
(ग)  विद्यारमको स्रोतफाट व्महोने गयी शर्ऺक तथा कभशचायी गनमकु्त गने य त्मसयी गनमकु्त शर्ऺक 



 

  

तथा कभशचायीराई नेऩार सयकायरे सभान तहका शर्ऺक तथा कभशचायीराई तोवकददएको तरफ 
स्केरभा नघटाई तरफ बिा बकु्तानी गने,  

(घ) विद्यारमको रै्शऺक स्तय िवृद्ध गनश आिश्मक साभान तथा रै्शऺक साभग्रीहरुको व्मिस्था गने ,  

(ङ)  नेऩार सयकायफाट सञ्चारन हनुे विगबन्न कामशिभहरुभा विद्यारमराई सरयक गयाउने ,  
(च)  प्रत्मेक िषश विद्यारमका चन्त्दादाता य अगबबािकहरुको बेरा गयाई विद्यारमको अशघल्रो रै्शऺक 

िषशको आम , व्मम तथा रै्शऺक उऩरशब्ध य आगाभी िषशको रै्शऺक कामशिभको सम्फन्त्धभा 
जानकायी गयाउने । साथै आगाभी आगथशक िषशको रागग आिश्मक ऩने अनभुानगत िजेट ऩेर् गनश 
रगाई शस्िकृत गने,  

(छ) शस्िकृत बएको फजेट शर्षशकगबर एक खचश शर्षशकफाट अको खचश शर्षशकभा यकभान्त्तय  गयी  
थऩघट गने, 

(ज) विद्यारमको रेखा ऩयीऺणको रागग प्रचगरत कानून फभोशजभ दताश बएका रेखा ऩयीऺकहरू  
भध्मेफाट कम्तीभा तीन जना रेखा ऩयीऺकको नाभ गनमशुक्तको रागग शजल्रा शर्ऺा अगधकायी  / 
स्थानीम तह सभऺ गसपारयस गने,  

(झ) अशन्त्तभ रेखा ऩयीऺणफाट औॊल्माइएका व्महोया उऩय गनमगभत गनऩुने बएभा गनमगभत गरयददने , 

गभन्त्हा गनुशऩने देशखएभा गभन्त्हा गरयददने य असूरउऩय गनुशऩने बएभा असूरउऩय गनेफाये य फेरुज ु
सॊऩयीऺण गनेफाये प्रधानाध्माऩकराई गनदेर्न ददन,े   

(ञ)  विद्याथीराई उऩरब्ध गयाईएको छारिशृि फाऩतको यकभ सोधबनाशको रागग सम्फशन्त्धत गनकामभा 
भाग गने,  

(ट)  गनयीऺकरे विद्यारमको छड्के जाॉच िा गनयीऺण गदाश हाशजयी ऩशुस्तकाभा गमर जनाएकोभा 
त्मस्तो गमर िाऩत तरफ कट्टी गने । 

१.३.२ प्रधानाध्माऩक 
(क) विद्यारमको रागग चावहने आगथशक स्रोत जटुाउन भद्दत गने ,   

(ख) आगाभी आगथशक िषशकोरागग आि श्मक ऩने अनभुागनत फजेट सभमभै तमाय गयी व्मिस्थाऩन 
सगभगत सभऺ ऩेर् गने, 

(ग)  अगधकायप्राि अगधकायीफाट फजेट फाॉडपाॉड तथा खचश गने अगधकाय प्राि बएऩगछ स्िीकृत 
फजेटको ऩरयगधभा यही गनमभानसुाय खचश गने, 

(घ)  विद्यारमको नाभभा फैंक खाता खोगर प्रधानाध्माऩक य रेखा हेने कभशचायी ÷शर्ऺकको सॊमकु्त 
दस्तखतफाट फैंक खाता सॊचारन गने, 

(ङ)  विद्यारमको आगथशक कायोिायका शे्रस्ताहरु दरुुस्त तथा सयुशऺत याख्ने , 
(च) शस्िकृत बएको फजेट शर्षशकगबर एक खचश शर्षशकफाट अको खचश शर्षशकभा यकभान्त्तयफाट थऩघट 



 

  

गनश आिस्मक बएभा स्ऩष्ट कायण सवहत व्मिस्थाऩन सगभगत सभऺ ऩेर् गने य व्मिस्थाऩन 
सगभगतको गनणशमानसुाय गने, 

(छ) आगथशक कायोिाय बएका शे्रस्ताहरुको रेखा ऩयीऺण गयाउने , 
(ज) विद्यारमको बौगतक सम्ऩशिहरुको उशचत सॊयऺण य व्मिस्थाऩन गने ,  

(झ) विद्यारमको शजन्त्सी भारसाभानहरुको तोवकए फभोशजभ रगत याख्ने , येखदेख तथा गनयीऺण गने, 
(ञ) अशन्त्तभ रेखा ऩयीऺणफाट औॊल्माइएका व्महोया उऩय गनमगभत गनऩुने बएभा िा गभन्त्हा गनुशऩने 

देशखएभा गनमगभत÷गभन्त्हा गरयददन व्मिस्थाऩन सगभगत सभऺ ऩेर् गने य असूरउऩय गनुशऩने बएभा 
असूरउऩय गयी सॊऩयीऺण गयाउने ।  

१.३.३ रेखासॉग सम्फशन्त्धत कभशचायी/शर्ऺक 

रेखासॉग सम्फशन्त्धत कभशचायी÷शर्ऺक को गनम्नानसुाय आगथशक व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी बगूभका हनुेछ् 
(क)  विद्यारमको आम्दानी तथा खचशको फजेट तजुशभा गनश प्रधानाध्मfऩकराई सहमोग गने,  
(ख)  आगथशक कायोिायसॉग सम्फशन्त्धत काभ य शजम्भेिायी फहन गयी मस ददग्दर्शन फभोशजभ गनकासा 

भाग गने व्मिस्था गभराउने,  
(ग)  गनकासा बएको यकभको खचशको वहसाफ वकताफ यीतऩूिशक याख्ने , खचशका पाॉटफायी तथा आगथशक 

विियण तमाय गने । त्मस्ता पाॉटफायी एिॊ आगथशक विियण प्रधानाध्माऩकफाट स्िीकृत गयाई 
सभमभै सम्फशन्त्धत गनकामभा ऩठाउन,े  

(घ)  विद्यारमको आगथशक कायोिायको रेखाऩयीऺण गयाउने  य  रेखाऩयीऺणफाट कामभ हनु आएको 
फेरुजकुो रगत याख्न ेय फेरुज ुपछ्र्मौट गने प्रभाण जटुाई ऩेर् गने । गनमगभत गनुश ऩने विषमहरू 
गनमगभत गनश ऩेर् गने,  

(ङ)  प्रधानाध्मfऩकरे समु्ऩेको आगथशक कायोिाय सम्फन्त्धी काभ गने , आगथशक कायोिायभा 
प्रधानाध्मfऩकराई याम ददने  य आफ्नो याम अनसुाय गनणशम बएको यकभ करभको हकभा 
शजम्भेिायी िहन गने,  

(च)  आगथशक कायोिाय गदाश प्रचगरत कानून फभोशजभ यीत ऩगेु िा नऩगेुको जाॉची यीत ऩगेुकोभा 
बकु्तानीको गनगभि ऩेर् गने , यीत नऩगेुको िा आफ्नो याम नगरई यीत नऩगेुको कुनै करभ सदय 
बै बकु्तानीको गनशम्त प्राि हनु आएभा यीत नऩगेुको व्महोया गरशखत रूऩभा स्ऩष्ट खरुाई 
प्रधानाध्मfऩक सभऺ ऩेर् गयी गनजको गरशखत आदेर्ानसुाय गने, 

(छ)  आगथशक प्रर्ासन सम्फन्त्धी अन्त्म कामशहरु प्रधानाध्मfऩकjfट तोवकए फभोशजभ गने। 



 

  

खण्ड:२ विद्यारम कोष सॊचारन 
२.१ विद्यारम कोष 
शर्ऺा ऐन २०२८ को दपा १३(क) भा बएको व्मिस्था फभोशजभ एउटा विद्यारम कोष खडा गयी 
याख्नऩुदशछ । विद्यारमभा हनुे सफै प्रकायका आम्दानी य खचश यकभ मसै कोषफाट व्मिस्था गयी आम्दानी 
खचश गनुशऩनेछ ।  
२.२ विद्यारम कोषका श्रोतहरु 
शर्ऺा ऐन २०२८ को दपा १३(क)भा बएको व्मिस्था फभोशजभ विद्यारम कोषभा  गनम्नानसुाय 
आम्दानी बएका यकभहरु याख्नऩुनेछ् 
 १. सॊशघम य प्रदेर्  सयकायफाट प्राि अनदुान, 

 २. शजल्रा शर्ऺा कोष  य स्थानीम तहफाट प्राि अनदुान, 

 ३. र्लु्कफाट आउने यकभ , 

 ४. विद्यारमको आन्त्तयीक श्रोतफाट प्राि यकभ , 

 ५. चन्त्दा िा दान  दातव्मफाट प्राि यकभ, य 

 ६. अन्त्म श्रोतफाट प्राि यकभ  

२.३ विद्यारम कोष सॊचारन तरयका 
विद्यारम कोषको सॊचारन गनम्न फभोशजभ गनुशऩनेछ् 
(१) विद्यारमरे विद्यारम कोषभा जम्भा बएको यकभ व्मिस्थाऩन सगभगतको गनणशम फभोशजभ खचश गनुश 

ऩनेछ । 
(२) विद्यारम कोषको सञ्चारन प्रधानाध्माऩक य रेखासम्फन्त्धी काभ गने शर्ऺक िा कभशचायीको 

सॊमकु्त दस्तखतफाट गनुशऩनेछ ।  
(३) विद्यारम कोषको यकभ नशजकैको फैंकभा खाता खोरी आगथशक कायोिाय गनुश ऩनेछ ।  
(४) विद्यारम कोषको वहसाफ –वकताफ याख्न ेकाभ प्रधानाध्माऩक य रेखा सम्फन्त्धी काभ गने व्मशक्तको 

हनुेछ ।  
(५) विद्यारमको सम्ऩूणश खचश विद्यारम कोषभा जम्भा बएको यकभफाट गनुशऩनेछ । 
(६) विद्यारमकोषको अिस्थाको सम्फन्त्धभा सम्फशन्त्धत फैंकफाट फैंक वहसाफ विियण (Bank 

Statement) गरई भागसक रुऩभा फैंक वहसाफ गभरान (Bank Reconciliation ) गयी सोको 
प्रगतिेदन सम्फशन्त्धत गनकामभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

 भागथ जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩगन आधायबतू तहको विद्यारमहरुको आगथशक कायोफाय तथा 
कोष सॊचारन विद्यारम व्मिस्थाऩन सगभगतको अध्मऺ िा गनजरे तोकेको सदस्म य 
प्रधानाध्माऩकको सॊमकु्त दस्तखतफाट हनुे गयी व्मिस्था गनश सवकनेछ । 



 

  

खण्ड:३ आम्दानी तथा खचश सॊकेतको िगीकयण य व्माख्मा 
३.१ आम्दानी सॊकेतको िगीकयण य व्माख्मा 

विद्यारमभा आम्दानी बएका सफै कायोिायराई आम्दानी र्ीषशक गभराएय आम्दानीको रेखाङ्कन 
गनुशऩनेछ । मसयी आम्दानीको रेखाङ्कन गदाश अनसूुची १ भा बएको आम्दानी सॊकेतको िगीकयण 
य व्माख्मा अनसुाय गनुशऩनेछ ।  

३.२ खचश सॊकेतको िगीकयण य व्माख्मा 
विद्यारमफाट खचश गरयएका सफै कायोिायराई खचश र्ीषशक गभराएय खचशको रेखाङ्कन गनुशऩनेछ । 
मसयी खचशको रेखाङ्कन गदाश अनसूुची २ भा बएको खचश सॊकेतको िगीकयण य व्माख्मा अनसुाय 
गनुशऩनेछ ।  



 

  

खण्ड-४: विद्यारमको फजेट तजुशभा प्रविमा  
आगाभी आगथशक िषशको रागग विद्यारमभा प्राि हनुसक्ने आम्दानी तथा खचशका श्रोतहरु ऩवहचान गयी 
सोको आधायभा अनभुागनत फजेट तमाय गने दावमत्ि प्रधानाध्माऩकको हनुेछ । आम्दानी खचशको 
अनभुागनत फजेट तमाय गदाश गत आगथशक िषशभा बएको मथाथश आम्दानी खचशको विियण य चार ुआगथशक 
िषशको सॊर्ोगधत आम्दानी य खचशको विियण सभेत तमाय गयेको हनु ुऩनेछ । आम्दानी य खचशको 
अनभुागनत फजेट तमाय गदाश आम्दानी य खचश सॊकेतको िगीकयण अनसुाय नै फजेट यकभ छुयाउन ुऩनेछ 
। मसयी तमाय गरयएको आगाभी आगथशक िषशको आम्दानी खचशको अनभुागनत फजेट व्मिस्थाऩन सगभगत 
सभऺ ऩेर् गयी चार ुआगथशक िषशको असाय २५ गतेगबर स्िीकृत गयाईसक्न ुऩनेछ । आम व्ममको 
फजेट तजुशभा गने पायभ य सो को प्रमोग गफगध गनम्न अनसुाय हनुेछ । 

पायभ नॊ १ 
.........विद्यारम 
 फजेट खाता 

आगथशक िषश........................ 
व्मम आम   

शर्षशक 
नॊ. 

शर्षशक
को 
नाभ 

गत 
आ.ि.को 
मथाथश 
व्मम 

मस आगथशक 
िषश 

प्रस्तावित 
व्मम 

स्िीकृत 
यकभ 

शर्षशक 
नॊ. 

शर्षशकको 
नाभ 

गत आ.ि. 
को मथाथश 
आम 

मस आ.ि. 
को 

प्रस्तावित 
आम 

स्िीकृत 
यकभ 
 

कैवपमत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

          
  

        
                      
                      
                      

 
      जम्भा         

 
      अ.ल्मा.          

 कूर जम्भा       कूर जम्भा         
तमाय गनेको 
सवह  

  

प्रधानाध्माऩकको 
सवह् 

 

व्मिस्थाऩन सगभगतका अध्मऺको 
सवह् 

 गभगत 

  
गभगत 

  
गभगत 

 द्रष्टव्म्  
(१) भहर नॊ १ भा खचश शर्षशकको सॊकेत नम्फय उल्रेख गने । 
(२) भहर नॊ २ भा खचश र्ीषशकको नाभ उल्रेख गने । 
(३) भहर नॊ ३ भा गत आगथशक िषशको मथाथश खचश उल्रेख गने । 



 

  

(४) भहर नॊ ४ भा मस आगथशक िषशको रागग आिश्मक ऩने प्रस्तावित खचश यकभ उल्रेख गने । 
(५) भहर नॊ ५ भा व्मिस्थाऩन सगभगतफाट स्िीकृत बएको खचश यकभ उल्रेख गने । 
(६) भहर नॊ ६ भा आम्दानीको सॊकेत नम्फय उल्रेख गने । 
(७) भहर नॊ ७ भा आम्दानी र्ीषशकको नाभ उल्रेख गने । 
(८) भहर नॊ ८ भा गत आगथशक िषशको मथाथश आम उल्रेख गने । 
(९) भहर नॊ ९ भा मस आगथशक िषशको रागग आिश्मक ऩने प्रस्तावित आम उल्रेख गने । 
(१०) भहर नॊ १० भा व्मिस्थाऩन सगभगतफाट स्िीकृत बएको अनभुागनत आम्दानी यकभ उल्रेख गने । 
(११) भहर नॊ ११ भा कैवपमत भहरभा खरुाउन ुऩने कुया बए उल्रेख गने । 
एक ऩटक िावषशक फजेट स्िीकृत बईसकेऩगछ कुनै नमाॉ शर्षशकभा खचश गनुश ऩयेभा िा नमाॉ कामशिभ प्राि 
बएभा िा कुनै र्ीषशकभा स्िीकृत बएको यकभ अऩगु बएभा सॊर्ोगधत िावषशक फजेट स्िीकृत गयाउन ुऩनेछ 
। सॊर्ोगधत िावषशक फजेट स्िीकृत बईसकेऩगछ सोही सॊर्ोगधत फजेटराई नै स्िीकृत िावषशक फजेट भानु्न 
ऩनेछ ।  
प्रधानाध्माऩकरे आम्दानी तथा खचशको स्िीकृत फजेट अनसुाय कामाशन्त्िमन नगतजा मथाथश देशखने गयी 
भागसक, चौभागसक य िावषशक विियण विद्यारम व्मिस्थाऩन सगभगतभा ऩेर् गनुश ऩनेछ । विद्यारम 
व्मिस्थाऩन सगभगतरे त्मस्तो विियण अध्ममन गयी कुनै कभी कभजोयी देखे सधुाय गनश प्रधानाध्माऩकराई 
गनदेर्न ददन ुऩनेछ । त्मसयी ददएको गनदेर्न ऩारना बए  नबएको अनभुगन गने दावमत्ि विद्यारम 
व्मिस्थाऩन सगभगतको हनुेछ ।   
४.१ आम्दानी प्रागिको अनभुान 
आगाभी आगथशक िषशको रागग विद्यारमभा प्राि हनुसक्ने आन्त्तयीक तथा फाह्य आम्दानीका श्रोतहरु 
ऩवहचान गयी सोको आधायभा आम्दानीको अनभुान तमाय गरयएको हनु ुऩनेछ ।आम्दानीको अनभुान तमाय 
गदाश आम्दानी सॊकेतको िगीकयण य व्माख्माभा व्मिस्था बए फभोशजभ र्ीषशकगत रुऩभा गत िषश बएको 
मथाथश आम्दानी, चार ुआगथशक िषशको सॊर्ोगधत अनभुान सभेतराई आधाय गरन ुऩनेछ ।  
४.२ खचश र्ीषशकको अनभुान  
आगाभी आगथशक िषशको रागग विद्यारमफाट हनुे गनमगभत तथा ऩूॉजीगत खचशहरु ऩवहचान गयी सोको 
आधायभा खचशको अनभुान तमाय गरयएको हनु ुऩनेछ । खचशको अनभुान तमाय गदाश खचश  सॊकेतको 
िगीकयण य व्माख्माभा व्मिस्था बए फभोशजभ र्ीषशकगत रुऩभा गत िषश बएको मथाथश खचश, चार ु
आगथशक िषशभा बएको सॊर्ोगधत खचश अनभुान सभेतराई आधाय गरन ुऩनेछ । खचश अनभुान तमाय गदाश 
खचश र्ीषशकभा विगनमोजन गरयने यकभहरुको मथाथशऩयक रुऩभा ऩषु्ट्याई सभेत गरयएको हनुऩुनेछ।  

विद्यारमरे खचश अनभुान तमाय गदाश आम्दानी अनभुानबन्त्दा खचश अनभुान फवढ हनुे गयी घाटा फजेट तमाय 
गनुश हुॉदैन । 
 



 

  

खण्ड-५: गनकार्ा भाग सम्फन्त्धी व्मिस्था 
विद्यारमरे सॊघीम/प्रदेर् सयकाय य स्थानीम तहफाट विद्यारम सॊचारनको रागग प्राि हनुे अनदुान यकभ 
सम्फशन्त्धत स्थानीम तहरे ददएको भागशदर्शनको अगधनभा यवह चौभागसक रुऩभा गनकार्ा भाग गनुश ऩनेछ । 
मसयी गनकार्ा भाग गदाश सम्फशन्त्धत स्थानीम गनकामभा गनम्न फभोशजभका कागजात तथा विियणहरु ऩेर् 
गरयएको हनु ुऩनेछ  ्

(क) प्रथभ चौभागसक यकभ गनकार्ा भाग गदाश विद्यारमको स्िीकृत िावषशक फजेटको प्रगत य 
गत आगथशक िषशको आगथशक विियण य  खचशको पाॉटिायी, 

(ख) शर्ऺक कभशचायीको नाभनाभेसी य गनजरे खाईऩाई आएको भागसक तरफ यकभ  । 
भागसक तरफ यकभ भाग गदाश तर ददइएको पायभ बयी ऩेर् गनुश ऩदशछ  ।कुनै शर्षशक 
थऩ हनु आएभा कोरभ थऩ गयी ऩेर् गनश सवकने छ । 

शर्ऺक तरि भाग पायाभ 
विद्यारमको नाभ् 

          

            पायभ नॊ २ 

ठेगाना् 
   

िावषशक स्िीकृत रु   

अग
नि
ाम
श ब
नु श 
ऩने
 ।

 

    
यकभ जम्भा हनुे फैंक 

 

हारसम्भ गनकासा बएको रु   

    
खाता नॊ. 

   

हार गनकासा भाग गरयएको रु   

    

     

मो भाग पायाभ सम्भको कुर 
गनकासा रु   
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विद्यारमको छाऩ् 
  

तमाय गनेको सवह् 
  

प्र अ को नाभ य सवह 

  

(ग) दोस्रो तथा तेस्रो चौभागसक यकभ भाग गदाश गत भवहनासम्भ बएको खचशको विियण, 
(घ) तेस्रो चौभागसक यकभ भाग गदाश भागथ (ग) भा उल्रेशखत विियणको अगतरयक्त 

विद्यारमको गत आगथशक िषशको रेखा ऩयीऺण प्रगतिेदन । 



 

  

खण्ड-६: विद्यारमको आम व्ममको रेखाङ्कन 
विद्यारमको रेखा नगद आधाय (Cash based) का साथै उऩाजशन  आधाय (Earning Based) भा याशखने 
हुॉदा आम्दानी खचशको रेखाङ्कन सभेत सोही आधायभा याखी आगथशक कायोिाय सॊचारन गनुश ऩदशछ । 
मसयी रेखा याख्दा विद्यारमको िास्तविक कायोिाय,  आम्दानी, खचश, सम्ऩशि, दावमत्ि तथा कोषको 
अिस्था सभेत मवकन गयी िासरात तमाय गनुश ऩदशछ ।  

६.१ आम्दानी तथा खचश रेखाङ्कन  

नगद आधायभा आम्दानी रेखाङ्कन गदाश सफै प्रकायका यकभका प्रागिराई आम्दानीका सम्फशन्त्धत र्ीषशकभा 
देखाई कायोिाय गनुश ऩदशछ । मसैगयी उऩाजशन आधायभा आम्दागनको रेखाङ्कन गदाश सो आगथशक िषशगबर 
आम्दानी मवकन बईसकेको तय नगद यकभ प्राि बईनसकेको अिस्थाभा ऩगन त्मस्तो यकभराई प्राि हनुे 
आम्दानी जनाई रेखाङ्कन गनुश ऩदशछ । 

खचश यकभको सम्फन्त्धभा ऩगन अगधकायप्राि अगधकायीफाट खचश स्िीकृत बईसकेका यकभहरुको खचशराई 
नगद कायोिायको आधायभा रेखाङ्कन गनुश ऩदशछ बने खचश गने दावमत्ि सजृना बएको तय फीर बऩाशई प्राि 
बई नसकेको अफस्थाभा त्मस्ता यकभहरुको सभेत बकु्िानी ददनऩुने दावमत्ि देखाई आगथशक कायोिायको 
रेखाङ्कन गनुश ऩदशछ ।  

६.१.१ आम्दानी रेखाङ्कन तरयका, प्रमोग गरयने पायाभहरु य गतनको प्रमोग विगध 

व्मिस्थाऩन सगभगतफाट स्िीकृत बएको अनभुागनत आम्दानीका र्ीषशकहरुभा प्राि बएको नगद 
आम्दानीराई नगदी यगसद कावट आम्दानीको कायोिाय गनुश ऩदशछ बने फैंक भापश त प्राि बएको 
आम्दानीको हकभा फैंक बौचय िा फैंक स्टेटभेन्त्ट अनसुाय आम्दानी फाॉध्न ुऩदशछ । मसयी प्राि बएको 
आम्दानी यकभको र्ीषशक अनसुाय गोश्वाया बौचय उठाई सम्फशन्त्धत खाताभा प्रविष्ट गनुश ऩदशछ ।  

आम्दानी रेखाङ्कन गदाश प्रमोग गने पायभहरु य गतनको प्रमोग गफगध गनम्न अनसुाय यहेको छ् 
१. नगदी यगसद्  विद्यारमभा प्राि हनुे सफै प्रकायको नगद आम्दानीको रागग मो यगसद प्रमोग 

गनुशऩनेछ । मो यगसद तीन प्रगत तमाय गयी ऩवहरो प्रगत यकभ फझुाउनेराई, दोस्रो प्रगत सम्फशन्त्धत 
पायाभसॉग सम्फन्त्धीत पाॉटभा य तेस्रो प्रगत यगसदको ठेरीभै यहनऩुनेछ । नगदी यगसदको प्रमोग 
गदाश यगसदको गसरगसरेिाय नम्फय अनसुाय प्रमोग गनुश ऩदशछ नगदी यगसद काट्दा बरूफस विग्रन 
गएभा त्मस्तो यगसदराई सम्फशन्त्धत यगसद ठेरीभै याशख अको यगसद काट्न ुऩनेछ । नगदी यगसद 
पायभ य मसको प्रमोग गफगध गनम्न अनसुाय हनुेछ । 

 

 

 

 



 

  

पायभ नॊ ३ 

...........विद्याश रम 
नगदी यगसद 

 नाभ् यगसद नॊ. 
ठेगाना् 

 

कऺा              पायाभ नॊ. 
गस नॊ विियण यकभ कैवपमत 

१ २ ३ ४ 

        

        

        

        

        

जम्भा     

अऺरुऩी्     

        

 

 यकभ फशुझगरनेको दस्तखत:     यकभ फझुाउनेको दस्तखत:  
द्रष्टव्म्  
 १. भहर नॊ १ भा गसरगसरेिाय नम्फय रेख्न े। 
 २. भहर नॊ २ भा विियणभा के िाऩत यकभ प्राि बएको हो र्ीषशक सभेत उल्रेख गने । 
 ३. भहर नॊ ३ भा प्राि बएको यकभ अङ्कभा उल्रेख गने । 
 ४. भहर नॊ ४ भा कैवपमत भहरभा खरुाउन ुऩने कुया बए खरुाउने । 
 ५. भहर नॊ ५ भा कैवपमत भहरभा खरुाउन ुऩने कुया बए उल्रेख गने । 
 

२. गोश्वाया बौचय्  नगदी यगसद अनसुाय विद्यारमभा प्राि बएको सफै प्रकायको नगद आम्दानीको 
यकभ दैगनक रुऩभा गोश्वाया बौचय उठाई डेगफट िेगडटको गनमभानसुाय सम्फशन्त्धत र्ीषशकभा 
आम्दानी जनाउन ुऩदशछ । गोश्वाया बौचय साथ नगदी यगसदको दोस्रो प्रगत/फैंक बौचय सॊरग्न 
गनुश ऩदशछ । गोश्वाया बौचयको गसरगसरेिाय नम्फय कामभ गदाश एक आगथशक िषशभा हनुे आम्दानी 
कायोिायका रागग श्रािण भवहनाको र्रुु कायोिायराई बौचय नॊ १ कामभ गयी िभर्् बौचय 
नम्फय ददॊ दै जानऩुदशछ । गोश्वाया बौचयय मसको प्रमोग गफगध गनम्न अनसुाय हनुेछ । 



 

  

पायभ नॊ ४ 
.........विद्यारम 

गोश्वाया बौचय 

 

        गोश्वाया बौचय नॊ.:  

 

        गभगत:  

विियण 
खाता ऩाना 

नॊ. 
खचश/आम्दानी 
शर्षशक नॊ. 

डेगफट (डे.) िेगडट (िे.) 

डे.  
   

  

   िे.  
 

    
  

       
   जम्भा 

  

     यगसद/गनकासा नम्फय .............................. चेक नम्फय ................................................... 

प्राि यकभ .................................................... चेक यकभ...................................................... 

अऺरुऩी रु. 

 

तमाय गने ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चेक नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्राि बमो । 
 

द्रष्टव्म् 
१. विियण भहरभा आम्दानी र्ीषशक रेखी डेगफट िेगडटको गनमभ अनसुाय कायोफायको छोटकयी व्महोया उल्रेख 

गने, 
२. खाता ऩाना नॊ. भहरभा कायोफायसॉग सम्फन्त्धीत खाता ऩाना नॊ. उल्रेख गने, 
३. खचश/आम्दानी शर्षशक नॊ. भहरभा आम्दानी सॊकेत फगगशकयणभा उल्रेख बएअनसुाय आम्दानीको सॊकेत नम्फय 

याख्न,े 
४. डेगफट बए डेगफट भहरभा य िेगडट बए िेगडट भहरभा यकभ जनाउने, 
५. जम्भाको भहरभा डेगफट य िेगडटको जम्भा जम्भी देखाउने य मसको यकभ फयाफय हनुऩुनेछ, 
६. आम्दानीको यगसद नॊ. य आम्दानी यकभ अऺयभा सभेत जनाउने, 
७. तमाय गनेभा विद्यारमको आगथशक कायोफाय गनश तोवकएको व्मक्तीरे दस्तखत गने , स्िीकृत गनेभा विद्यारमको 

प्रधानाध्माऩकरे दस्तखत गने, 



 

  

 

३.  आम्दानी खाता् गोश्वाया बौचय अनसुाय विद्यारमरे प्राि गने सफै आम्दानीराई दैगनक रुऩभा मस 
आम्दानी खाताभा प्रविवष्ट गनुशऩदशछ । आम्दानीका र्ीषशक अनसुाय प्राि बएको यकभ मस खाताभा 
प्रविष्ट गरयए अनसुाय भागसक रुऩभा प्रगतिेदन तमाय गनुश ऩदशछ । अशघल्रो भवहनासम्भको 
आम्दानी यकभ मस भवहनाको आम्दानी यकभभा िभर्् जोड्दै रगी प्रत्मेक आगथशक िषशको 
अन्त्तभा मो खाता फन्त्द गनुश ऩदशछ । आम्दानी खाता य मसको प्रमोग गफगध गनम्न अनसुाय हनुेछ 
। 

पायभ नॊ ५ 

.................. विद्यारम,  ................. 
आम्दानी खाता 

आगथशक िषश: 
   भवहना: 
   

गभगत विियण 
गोश्वाया 
बौचय नॊ. 

४ आम्दानी शर्षशक 

जम्भा रु 

सयकायी अनदुान ऩढाइ र्लु्क     
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मस भवहनाको जम्भा           
गत भवहनासम्भको जम्भा           
मस भवहना सम्भको जम्भा           

        तमाय गनेको: 
 

प्रधानाध्माऩकको: व्मिस्थाऩन सगभगतका अध्मऺको: 
सवह: 

  
सवह् 

  
सवह् 

 गभगत: 
  

गभगत: 
  

गभगत: 
 द्रष्टव्म्  

(१) भहर नॊ १ भा गोश्वाया बौचय तमाय गयेको गभगत उल्रेख गने, 

(२)  भहर नॊ २ भा कहाॉफाट िा कसफाट यकभ प्राि बएको सो उल्रेख गने,  

(३)  भहर नॊ ३ भा गोश्वाया बौचय नॊ. उल्रेख गने, 

(४)  भहर नॊ ४ भा कुनआम्दानी र्ीषशक फाऩत प्राि बएको हो सोही भहरभा रेख्न ेय आिश्मकता अनसुाय भहर 
फढाउन,े 

(५)  भहर नॊ ५ भा प्राि बएको जम्भा रु. उल्रेख गने,  



 

  

(६)  भहर नॊ ६ भा प्राि यकभ भध्मे फैंक दाशखरा बएको यकभ उल्रेख गने, 

(७)  भहर नॊ ७ भा कैवपमतभा उल्रेख गनुशऩने कुनै कुया बए उल्रेख गने ।  

 

४. र्लु्क दताश वकताफ : मो खाता विद्यारमरे विद्याथीहरुको र्लु्क उठाउॉदा प्रमोग गनुश ऩदशछ । 
विद्याथीहरुफाट र्लु्क उठाउॉदा मस वकताफभा विद्याथीको नाभ थय य कऺाको साथै र्लु्क गरएको भवहना 
सभेत उल्रेख बएको हनु ुऩदशछ । र्लु्क दताश वकताफ खाता गनम्न अनसुाय हनुेछ । 

पायभ नॊ ६ 

 

गोश्वाया बौचय अनसुाय विद्यारमरे प्राि गने सफै आम्दानीराई दैगनक रुऩभा मस आम्दानी खाताभा प्रविवष्ट 
गनुशऩदशछ । आम्दानीका र्ीषशक अनसुाय प्राि बएको यकभ मस खाताभा प्रविष्ट गरयए अनसुाय भागसक 
रुऩभा प्रगतिेदन तमाय गनुश ऩदशछ ।  अशघल्रो भवहनासम्भको आम्दानी यकभ मस भवहनाको आम्दानी 
यकभभा िभर्् जोड्दै रगी प्रत्मेक आगथशक िषशको अन्त्तभा मो खाता फन्त्द गनुश ऩदशछ । आम्दानी खाता 
य मसको प्रमोग गफगध गनम्न अनसुाय हनुेछ । 

६.१.२ खचश रेखाङ्कन तरयका, प्रमोग गरयने पायाभहरु य गतनको प्रमोग विगध 
व्मिस्थाऩन सगभगतफाट स्िीकृत बएको अनभुागनत खचशका र्ीषशकहरुभा व्मिस्था बएको यकभको 
ऩरयगधगबर यही खचशसम्फन्त्धी आगथशक कायोिाय गनुश ऩदशछ । खचश यकभको कायोिाय गदाश खचश गयेको 
प्रभाशणत गने कागजातहरु जस्तै गफर बऩाशई, स्िीकृत आदेर् रगामत अन्त्म आि श्मक प्रभाणहरु जाॉची 
दरुुस्त बएभा त्मस्ता कागजातराई याम्रोसॊग नत्थी गयी गोश्वाया बौचयसाथ याख्न ुऩदशछ । यकभ खचश 
रेख्दा गनम्न कुयाहरुभा ध्मान ददन ुऩदशछ् 

 फजेट/कामशिभभा बएको यकभ सोही फजेट तथा कामशिभभा खचश गरयनऩुदशछ। 
 फजेट यकभ खचश गदाश खचश गनश अगधकायप्राि व्मशक्तको स्िीकृगत तथा आदेर् बएको हनु ुऩदशछ 

। 

र्लु्क दताश  वकताफ 

विद्यारमको नाभ् ठेगाना् 
     कऺा 

  

फषश 
 

भवहना 
       

योर नॊ विद्याथीको नाभ थय फैर्
ाख

 

जेष्ठ
 

अस
ाय 

सा
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शक

 

भस
ीय 

ऩसु
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जम्भा                           



 

  

 खचश र्ीषशकभा व्मिस्था बएको यकभबन्त्दा फढी यकभ खचश गनुश हुॉदैन ।  
 प्रचगरत गनमभानसुाय कट्टा गनुश ऩने कयका यकभहरु कट्टा गयेय भार बकु्िागन गनुश ऩदशछ । 
 तोवकएको यकभबन्त्दा फढी यकभ कायोिाय गदाश फैंक भापश त गने व्मिस्था गभराउन ुऩनेछ ।  
 जनुसकैु प्रकायका खयीद कामश गदाश गफद्यारम खरयद ददग्दर्शन य प्रचगरत ऐन गनमभको ऩारना 

गयी खरयद गनुश ऩनेछ ।  
 भारसाभान खरयद िाऩत यकभ बिुानी गदाश खयीद आदेर् , दाशखरा प्रगतिेदन रगामतका 

कागजातहरु सॊरग्न बएको हनुऩुछश । 
 शर्ऺक कभशचायीहरुको तरफ बिुानी गदाश सम्फशन्त्धत गनकामफाट तरफ प्रगतिेदन ऩारयत बएको 

प्रभाण सभेत सॊरग्न गनुश ऩनेछ ।  
खचश रेखाङ्कन गदाश प्रमोग गने पायभहरु य गतनको प्रमोग गफगध गनम्न अनसुाय यहेको छ् 

१. गोश्वाया बौचय् विद्यारमको खचश सम्फन्त्धी दैगनक कायोिाय गदाश गोश्वाया बौचय उठाई डेगफट 
िेगडटको गनमभानसुाय सम्फशन्त्धत र्ीषशकभा खचश जनाई कायोिाय गनुश ऩदशछ । गोश्वाया बौचयको 
गसरगसरेिाय नम्फय कामभ गदाश एक आगथशक िषशभा हनुे खचश कायोिायका रागग श्रािण भवहनाको 
र्रुु कायोिायराई बौचय नॊ १ कामभ गयी िभर्् बौचय नम्फय ददॊ दै जानऩुदशछ । गोश्वाया बौचय 
य मसको प्रमोग गफगध गनम्न अनसुाय हनुेछ । 

पायभ नॊ ७ 

.........विद्यारम 

गोश्वाया बौचय 

 
        गोश्वाया बौचय नॊ.:  

 
        गभगत:  

विियण 
खाता ऩाना 

नॊ. 
खचश/आम्दानी 
शर्षशक नॊ. 

डेगफट (डे.) िेगडट (िे.) 

डे.  
   

  

   िे.  
 

    
 

 
      

   जम्भा 
  

यगसद/गनकासा नम्फय .............................. चेक नम्फय ................................................... 

प्राि यकभ .................................................... चेक यकभ...................................................... 

अऺरुऩी रु. 

 

तमाय गने ऩेर् गने सदय गने 



 

  

दजाश. दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चेक नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्राि बमो । 
द्रष्टव्म् 

१. विियण भहरभा खचश र्ीषशक रेखी डेगफट िेगडटको गनमभ अनसुाय कायोफायको छोटकयी व्महोया उल्रेख गने, 
२. खाता ऩाना नॊ. भहरभा कायोफायसॉग सम्फन्त्धीत खाता ऩाना नॊ. उल्रेख गने, 
३. खचश/आम्दानी शर्षशक नॊ. भहरभा खचश सॊकेत फगगशकयणभा उल्रेख बएअनसुाय खचशको सॊकेत नम्फय याख्ने, 
४. डेगफट बए डेगफट भहरभा य िेगडट बए िेगडट भहरभा यकभ जनाउने, 
५. जम्भाको भहरभा डेगफट य िेगडटको जम्भा जम्भी देखाउने य मसको यकभ फयाफय हनुऩुनेछ, 
६. बऩाशई भहरभा खचश बएको यकभको चेक नम्फय उल्रेख गयी फशुझगरने व्मशक्तको नाभ थय रेशख हस्ताऺय बएको 

हनु ुऩछश । मदद सॊस्था बए आगधकायीक दस्तखत सवहत सॊस्थाको छाऩ सभेत रगाएको हनु ुऩनेछ ।  
७. तमाय गनेभा विद्यारमको आगथशक कायोफाय गनश तोवकएको व्मक्तीरे दस्तखत गने, 
८. स्िीकृत गनेभा विद्यारमको प्रधानाध्माऩकरे दस्तखत गने, 

२. खचश खाता् गोश्वाया बौचय अनसुाय विद्यारमफाट बएका सफै खचशराई दैगनक रुऩभा मस खचश 
खाताभा प्रविवष्ट गनुशऩदशछ । खचशका र्ीषशक अनसुाय खचश बएको यकभ मस खाताभा प्रविष्ट गरयए 
अनसुाय भागसक रुऩभा प्रगतिेदन तमाय गनुश ऩदशछ ।  अशघल्रो भवहनासम्भको खचश यकभ मस 
भवहनाको खचश यकभभा िभर्् जोड्दै रगी प्रत्मेक आगथशक िषशको अन्त्तभा मो खाता फन्त्द गनुश 
ऩदशछ । खचश खाता य मसको प्रमोग गफगध गनम्न अनसुाय हनुेछ । 

पायभ नॊ ८ 
.................. विद्यारम,  ................. 

खचश खाता 
आगथशक िषश 

    भवहना 
     

गभगत विियण 
गोश्वाया  

बौचय नॊ 

४ खचश शर्षशक 

जम्भा कैवपमत स्िीकृत  

दयिन्त्दीको 
 तरफ बिा 

कभशचायीको  
तरफ बिा 

दयफन्त्दी फावहयको 
शर्ऺकको तरफ 

बिा 
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मस भवहनाको जम्भा               

गत भवहनासम्भको जम्भा               



 

  

मस भवहना सम्भको जम्भा               

          तमाय गनेको: 
 

प्रधानाध्माऩकको: 
  

व्मिस्थाऩन सगभगतका अध्मऺको: 
सवह: 

  

सवह् 
  

सवह् 
   गभगत: 

  

गभगत: 
  

गभगत: 
   द्रष्टव्म: 

(१) भहर नॊ १ भा गोश्वाया बौचय तमाय गयेको गभगत उल्रेख गने, 
(२) भहर नॊ २ भा के िाऩत यकभ बकु्तानीबएको सोउल्रेख गने, 
(३) भहर नॊ ३ भा गोश्वाया बौचय नॊ. उल्रेख गने, 
(४) भहर नॊ ४ भा सम्फशन्त्धत खचश र्ीषशक उल्रेख गने य सो भा आिश्मकता अनसुाय भहर फढाउने, 
(५) भहर नॊ ५ भा खचश बएको जम्भा रु. उल्रेख गने,  
(६ भहर नॊ ६ भा खचश बएको यकभ उल्रेख गने, 
(७) भहर नॊ ७ भा कैवपमतभा उल्रेख गनुशऩने कुनै कुया बए उल्रेख गने । 

३.  नगद/फैंक खाता्  विद्यारमहरुरे गोश्वाया बौचय अनसुाय तमाय गयेको आम्दानी , खचश तथा 
ऩेश्कीराई मस खाताभा प्रविवष्ट गनुशऩदशछ । मस खातारे विद्यारमको नगद प्रिाह (आम्दानी, 
खचश, ऩेश्की, एिभ ्गरन,ु ददन ुऩने)को िास्तविक शचरण गदशछ । 

पायभ नॊ ९ 

 

     तमाय गनेको          प्रधानाध्माऩकको 
    नाभ्           नाभ  ्

    सवह्           सवह  ्

    गभगत्           गभगत  ्

............ विद्यारम, .................. 

नगद/फैंक खाता 
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द्रष्टव्म: 

(१) भहर नॊ १ भा गभगत उल्रेख गने, 

(२) भहर नॊ २ भा बौचय नम्फय उल्रेख गने, 

(३) भहर नॊ ३ भा आम्दानी िा खचशको छोटो विियण उल्रेख गने, 

(४) भहर नॊ ४ भा नगद कायोिाय बई यकभ प्राि बएभा डेविडभा जनाई सो यकभ भहर नॊ १५ को िेगडटभा ऩगन 
उल्रेख गने,  

(५) भहर नॊ ५ भा नगद कायोिाय बई यकभ खचश बएभा िेगडटभा जनाई सो यकभ भहर नॊ १४ को डेविटभा ऩगन 
उल्रेख गने 

(६) भहर नॊ ६ भा फैंक कायोिायभा यकभ प्राि बएभा डे.भा उल्रेख गने, साथै सो यकभ भहर नॊ १५ को िे.तपश  
उल्रेख गने 

(७) भहर नॊ ७ भा फैंक कायोिाय गदाश खचश बएको छ बने िे.भा उल्रेख गने, साथै सो यकभ भहर नॊ ११ को रु भा 
उल्रेख गने 

(८) भहर नॊ ८ भा बकु्तानी गयेको चेक नम्फय उल्रेख गर्र्ने,  

(९) भहर नॊ ९ भा भहर नॊ ६ फाट भहर नॊ ७ घटाई फाॉकी हनु आएको यकभ याख्न े 

(१०) भहर नॊ १० भा खचश बएको फजेट र्ीषशक उल्रेख गने 

(११)  भहर नॊ ११ भा भहर नॊ ७ भा उल्रेख बएको यकभ देखाउने  

(१२)  भहर नॊ १२ भा सॊस्था िा व्मशक्त कसराई ऩेश्की ददएको हो सो उल्रेख गने   

(१३) भहर नॊ १३ भा ऩेश्की यकभ पर्छ्यौट बएको बए सो यकभ याख्न े  

(१४) भहर नॊ १४ भा भहर नॊ ५ भा उल्रेख बए अनसुायको यकभ य भहर नॊ ७ भा कय कवट्ट गनुश ऩने जस्ता यकभ 

फाॉकी बएभा त्मस्तो यकभ देखाउने  

(१५) भहर नॊ १५ भा मदद कय कट्टा,सॊचम कोष दाशखरा जस्ता यकभ चेकफाट बकु्तानी गनश फाॉकी मस भहरभा देखाउने 
। मसयी फाॉकी देखाएको यकभ ऩगछ चेकफाट बकु्तानी ऩठाउॉदा भहर नॊ ७ य भहर नॊ १४ भा देखाउने  

(१६) भहर नॊ १६ भा विगत आगथशक िषशको ऩेश्की यकभ फाॉकी भध्मे पछशमौट बएको यकभ य कैवपमत भहरभा 
देखाउन ुऩने अन्त्म कुया उल्रेख गने । 

४. ऩेश्की खाता् विद्यारमको कामशको शर्रशर्राभा भारसाभान खरयद गनश , गनभाशण कामश गनश िा 
अन्त्म कुनै कामश गनश कुनै व्मक्ती िा सॊस्थाराइ अगग्रभ रुऩभा ददइने ऩेश्की यकभराई ऩेश्की 
खाताभा प्रविवष्ट गनुश ऩदशछ । मो खाता प्रत्मेक व्मशक्त िा सॊस्थाको रागग छुट्टाछुटै्ट ऩानाभा तमाय 
गनुश ऩनेछ । ऩेश्की ददएको यकभ प्रचगरत गनमभ अनसुाय पछशमौट बई आएभा सभेत मस 
खाताभा प्रविवष्ट गनुश ऩदशछ। ऩेश्की ददॊदा य  पछशमौट गदाश मस खाताभा यकभ प्रविवष्ट गने गफगध 
गनम्न अनसुाय हनुेछ । 



 

  

पायभ नॊ १० 

............ विद्यारम, .................. 

ऩेश्की ऩाउनेको नाभ् 
ठेगाना् 

 

द्रष्टव्म: 
(१) भहर नॊ १ भा ऩेश्की गएको य पछशमौट बएको गभगत उल्रेख गने, 
(२) भहर नॊ २ भा के िाऩत ऩेश्की गएको हो सो कुया उरेख गने, 
(३) भहर नॊ ३ भा ऩेश्की गएको य पछशमौट बएको बौचय उल्रेख गने, 
(४) भहर नॊ ४ भा ऩेश्की ऩाएको यकभ चढाउन,े 
(५) भहर नॊ ५ भा ऩेश्की पछशमौट बएको यकभ चढाउन,े  
(६) भहर नॊ ६ ऩाएको ऩेश्कीफाट पछशमौट बई फाॉकी यहेको यकभ देखाउने  
(७) भहर नॊ ७ कैवपमत भहरभा देखाउन ुऩने अन्त्म कुया उल्रेख गने 
 

५. धयौटी खाता  ्विद्यारमहरुरे कुनै काभको सयुऺण फाऩत कुनै व्मक्ती िा सॊस्थाफाट अगग्रभ रुऩभा 
गरइने यकभ य जभानत िाऩत प्राि हनुे सफै प्रकायका यकभहरु मस खाताभा प्रविवष्ट गनुश ऩदशछ 
। धयौटी यकभ प्राि गदाश य वपताश बकु्तानी गदाश गोश्वाया बौचय प्रमोग गनुश ऩछश ।  मस्तो यकभ 
काभ सम्ऩन्न बइसकेऩगछ िा अिगध सभाि बएऩगछ सो व्मक्ती िा सॊस्थाराई प्रचगरत गनमभानसुाय 
वपताश गनुशऩदशछ । विद्यारमभा यहेको धयौटी यकभ अन्त्म कामशभा खचश गनुश हुॉदैन । राभो 
सभमदेशख कामभ यहेका धयौटी यकभ व्मशक्त िा सॊस्थारे बकु्तानी गरन नआएभा िा बकु्तानी गनुश 
ऩने व्मशक्त िा सॊस्था नै मवकन नबएभा तोवकएको प्रविमा अऩनाई त्मस्तो धयौटी यकभ आम्दानी 

गभगत विियण बौचय नॊ 
ऩेश्की 

फाॉकी कैवपमत 
ऩाएको पगछशएको 
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मस भवहनाको जम्भा         

       तमाय गनेको: 
  

प्रधानाध्माऩकको: 
 सवह: 

    
सवह् 

 गभगत: 
    

गभगत: 
 



 

  

जनाई विद्यारम कोषभा जम्भा गनुश ऩदशछ । धयौटी खाता य मस खाताभा यकभ प्रविवष्ट गने गफगध 
गनम्न अनसुाय हनुेछ । 

पायभ नॊ ११ 

............ विद्यारम, .................. 

धयौटी खाता 
ऩाना नॊ.                                                                                   पायभ नॊ 

 
गस.नॊ. नाभ ठेगाना विियण 

धयौटी आम्दानी धयौटी वपताश फाॉकी कैवपमत 

गभगत गो.बौ.नॊ. यकभ गभगत गो.बौ.नॊ. यकभ 
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३                       
 जम्भा             
 

           
 

तमायगनेको: 
  

प्रधानाध्माऩकको: 
 सवह: 

    

सवह् 
 गभगत: 

    

गभगत: 
 द्रष्टव्म: 

(१) भहर नॊ १ भा धयौटी कायोिायको गसरगसरेिाय नम्फय उल्रेख गने, 

(२) भहर नॊ २ भा धयौटी प्राि य वपताश बएको व्मशक्त िा सॊस्थाको नाभ उल्रेख गने, 

(३) भहर नॊ ३ भा धयौटी प्राि य वपताश बएको व्मशक्त िा सॊस्थाको ठेगाना उल्रेख गने, 

(४) भहर नॊ ४ भा के िाऩत धयौटी प्राि य वपताश बएको हो उल्रेख गने,  

(५) भहर नॊ ५ भा धयौटी प्राि बएको गभगत उल्रेख गने,  

(६) भहर नॊ ६ भा धयौटी प्राि बएको गोश्वाया बौचय नम्फय उल्रेख गने 

(७) भहर नॊ ७ भा धयौटी प्राि बएको यकभ उल्रेख गने 

(८) भहर नॊ ८ भा धयौटी वपताश बएको गभगत उल्रेख गने 

(९) भहर नॊ ९ भा धयौटी वपताश बएको गोश्वाया बौचय नम्फय उल्रेख गने 

(१०) भहर नॊ १० भा धयौटी वपताश बएको यकभ उल्रेख गने 

(११) भहर नॊ ११ भा धयौटी प्राि यकभफाट धयौटी वपताश बएको यकभ घटाई फाॉकी यकभ उल्रेख गने 

(१२) भहर नॊ १२ भा कैवपमत भहरभा देखाउन ुऩने अन्त्म कुया उल्रेख गने 

 

 

६.१.३ कम््मटुयकृत रेखाङ्कन प्रणारी य मसको प्रमोग : 



 

  

विद्यारमको रेखा आगधकारयक गनकामफाट शस्िकृत बएको कम््मटुयकृत रेखाङ्ककन प्रणारीभा सभेत याख्न 
सवकनेछ । कम््मटुयकृत  रेखाङ्ककन प्रणारी अनसुाय रेखा याख्दा ऩगन आम्दानी य खचशको रेखाङ्ककन 
डेगफट य िेगडटको सिशभान्त्म गसध्मान्त्त अनसुाय  नै  गनुश ऩदशछ । मो प्रणारी अनसुाय याशखएको रेखाभा 
कम््मटुयकृत  रेखाङ्ककन प्रणारीरेनै आिश्मक रेजय खाता य प्रगतिेदनहरु गनभाशण गने हदुा आगथशक 
कायोिाय गनश धेयै सहज हनु्त्छ । विद्यारमभा मस्तो प्रणारी  राग ुगरयने बएभा सम्िशन्त्धत गनकामरे 
कम््मटुयकृत  रेखाङ्ककन प्रणारीको सफ्टिे मय य सोको सॊचारन गने तागरभ सभेत प्रदान गने बएकारे 
सोही अनसुाय विद्यारमभा मस्तो प्रणारी प्रमोग गनुशऩदशछ । 
 

६.१.४  यकभान्त्तय व्मिस्था : 
स्िीकृत फजेटभा तोवकएको कुनै खचश शर्षशकको यकभभा यकभ नऩगु बएभा सो नऩगु बएको यकभ सोही 
खचश शर्षशकको कुनै एक िा एक बन्त्दा फढी खचश यकभभा फचत हनुे बएभा एकखचश यकभफाट अको 
खचश यकभभा २० प्रगतर्त सम्भको यकभान्त्तय प्रध्मानाऩकरे गनश सक्नेछ ।२० प्रगतर्त बन्त्दा फढी 
यकभान्त्तय गनुश ऩयेभा िा चारु  खचश फाट ऩूॉशजगत  खचशभा यकभान्त्तय गने  ऩयेभा विद्यमारम व्मिस्थाऩन 
सगभगतभा ऩेर् गयी  बएको गनणशम अनसुाय कामाशन्त्िमन गनुशऩनेछ । तय ऩूॉशजगत  खचशफाट चारु खचशभा 
यकभान्त्तय गनश हदैुन । 

 

६.२ सन्त्तरुन ऩयीऺण य फैक वहसाि गभरान विियण 
६.२.१ सन्त्तरुन ऩयीऺण् 
आम्दानी खचशको रेखाॊकन गभरे नगभरेको हेनश भागसक रुऩभा सन्त्तरुन ऩयीऺण तमाय गनुश ऩदशछ ।  
सन्त्तरुन ऩयीऺणभा डेविट य िेगडट भहरको जोड जम्भा नगभरेको अिस्थाभा वहसाि गभरेको हदैुन । 
आगथशक कायोिायका भागसक तथा िावषशक प्रगतिेदनहरु तमाय गनुश अशघ त्मस्ता प्रगतिेदनहरुको सदु्धता 
कामभ गनश सन्त्तरुन ऩयीऺण तमाय गनश आिश्मक हनु्त्छ । सन्त्तरुन ऩयीऺणको ढाॉचा य  प्रमोग विगध 
गनम्न अनसुाय यहेको छ: 

पायभ नॊ २० 
....................... विद्यारम 

सन्त्तरुन ऩयीऺण 
.......... भवहना 

विियण डेविट िेगडट कैवपमत 

    

    

    



 

  

    

जम्भा    

 

तमाय गने        शस्िकृत गने 

द्रष्टव्म् 
 १.  सन्त्तरुन विियण प्रत्मेक भवहना तमाय ऩानुश ऩदशछ । 

 २.  विियण भहरभा कायोिायको विियण उल्रेख गनुश ऩदशछ । 

 ३.  डेविड भहरभा डेविड यकभ चढाउन ुऩदशछ ।  

 ४. िेगडट भहरभा िेगडट यकभ चढाउन ुऩदशछ । 

 ५. कैवपमत भहरभा अन्त्म खरुाउन ुऩने कुया बए खरुाउन ुऩदशछ । 

 

 

६.२.२ फैक वहसाि गभरान  विियण (Bank Reconciliation Statements) 

भागसक रुऩभा रेजय खातारे देखाएको फैक वहसाि य फैक स्टेटभेन्त्टरे देखाएको यकभ एक आऩसभा 
गबडान गनश मो पाय भको प्रमोग गनुश ऩदशछ । विद्यारमरे मो पायभ सम्िशन्त्धत फैकफाट भागसक रुऩभा 
फैक स्टेटभेन्त्ट प्राि गयी तमाय गनुश ऩदशछ । फैक वहसाि गभरान विियण तमायी गदाश गफद्यारमरे 
देखाएको फैक भौज्दात य फैकरे देखाएको फैक भौज्दात पयक ऩयेभा पयक यकभराई विद्यारमको 
खाताभा सभामोजन गनुश ऩदशछ । फैक वहसाि गभरान विियणको ढाॉचा य तमाय गने विगध गनम्न अनसुाय 
हनुेछ । 

पायभ नॊ २१ 

....................... विद्यारम 
फैँक वहसाफ गभरान विियण 

 फैँकको नाभ य खाता नम्फय               ..................... भवहना 
विियण यकभ रु कैवपमत 

विद्यारमको वहसाफ अनसुाय फैँकभा यहेको यकभ   

जोड्न:े 

चेक कावटएका तय फैँकफाट बकु्तानी नबएको 
फैँक स्टेटभेन्त्टभा बएको तय कोषभा आम्दानी नजगनएको 

  

घटाउन:े 

फैँकरे खचश रेखेको तय खाताभा खचश नबएको  
फैँक कगभर्न 

खाताभा आम्दानी फाॉधी फैँक ऩठाएको तय फैँकरे जम्भा नगयेको 

  

जम्भा   



 

  

फैँक स्टेटभेन्त्ट अनसुायको यकभ   

पयक   

 

 तमाय गने         स्िीकृत गने 

 

७. विशिम प्रगतिेदन सम्िन्त्धी व्मिस्था ्
विद्यारमरे दैगनक रुऩभा गयेको आगथशक कायोिायराई सम्िशन्त्धत रेजय खाताभा प्रिषृ्ट गयेऩगछ शर्ऺा 
ऐनभा बएको व्मिस्था अनसुाय विशिम प्रगतिेदन तमाय गरय सम्िशन्त्धत गनकामभा ऩठाउन ुऩदशछ । 
प्रगतिेदन तमाय गदाश प्रगतिेदनहरु एक आऩसभा गबडाई रुज ुसभेत गनुश ऩदशछ । 

७.१ भागसक प्रगतिेदन्  
विद्यारमरे भागसक रुऩभा तमाय गनुशऩने विशिम प्रगतिेदनहरु गनम्न अनसुाय यहेका छन ्। मी 
प्रगतिेदनहरु प्रत्मेक भवहना बकु्तानी बएको सात ददन गबर तमाय गयी सम्िशन्त्धत गनकामभा ऩठाउन ुऩदशछ 
।भागसक रुऩभा तमाय गनुश ऩने प्रगतिेदनहरुको ढाॉचा य तमाय गने विगध गनम्न अनसुाय यहेकोछ । 

(क) आम व्ममको विियण 

दैगनक रुऩभा आम्दानी खचश बएका कायोिायको आधायभा भागसक रुऩभा विद्यारमरे आम व्ममको 
विियण तमाय गनुश ऩछश । मो विियण भवहना बकु्तान बएको सात ददनगबरभा सम्फशन्त्धत गनकामभा 
ऩठाउनऩुछश । आम व्ममको ढाॉचा य तमाय गने विगध गनम्न अनसुाय यहेकोछ । 

 

 



 

  

पायभ नॊ २२ 
भागसक/चौभागसक/िावषशक आम व्मम विियण 

विद्यारमको नाभ  
आगथशक िषश   भवहना                   

खचश  
सॊकेत 
 नॊ. 

खचशको विियण 

व्मम आम्दा
नी 
सॊकेत 
नॊ. 

आम्दानीको  
विियण 

आम 

स्िीकृत 
फजेट 

गत  
भवहना  
सम्भको 

मो  
भवहनाको 

मो  
भवहना 
सम्भको 

स्िीकृत  
आम 

गत  
भवहना  
सम्भको 

मो  
भवहनाको 

मो  
भवहना 
सम्भको 

फाॉकी 
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२११११ ऩारयश्रगभक शर्ऺक कभशचायी           सयकायी अनदुान           

                        

                          

  
   

        
दान दातव्म  
तथा उऩहाय   

        

२७२११ छारिशृि खचश                       

  
 

                      

  
 

                      

               
 

                      

२२३१३ kf&\o k':ts vr{                       

             
               

 
                      

२२४१२ nfOa|]/L÷sDKo"̂ / खचश 
  

        
आन्त्तरयक  
आम्दानी   

        

  
 

                      



 

  

 

b|i6JoM 

-!_ dxn g+= ! df rf6{ ckm Psfp06df pNn]v ePsf] ;DalGwt vr{ ;+s]t gDa/ pNn]v ug]{ 

-@_ dxn g+= @ df vr{sf] ljj/0fsf] gfd pNn]v ug]{ 

-#_ dxn g+= # df rfn' cfly{s jif{sf] nflu vr{ ug{ :jLs[t ePsf] ah]6 pNn]v ug]{  

-$_ dxn g+= $ df ut dlxgf;Ddsf] vr{ pNn]v ug]{ 

-%_ dxn g+= % df o; dlxgfsf] vr{ dfq pNn]v ug]{ 

-^_ dxn g+= ^ df ut dlxgf;Ddsf] vr{ / o; dlxgfsf] vr{ hf]8L pNn]v ug]{ 

२२३११ भसरन्त्द तथा कामाशरम साभाग्री                       

  
 

                      

  
 

                      

  
 

                      

             २२७११ विविध खचशहरु           

 

          

  
 

                      

  
 

                      

  
 

          

 

          

  
 

                      

               
 

                      
                          

                          

जम्भा                         

फाॉकी = आम-व्मम 
(नऩगु साऩटी गरएको स्रोत खरुाउने) 
 

    

 

      



 

  

-&_ dxn g+= & df rf6{ ckm Psfp06df pNn]v ePsf] cfDbfgLsf] ;DalGwt ;+s]t gDa/ pNn]v ug]{  

-*_ dxn g+= * df ;/sf/af6 k|fKt ePsf] cg'bfg / cfGtl/s cfDbfgLsf] zLif{s pNn]v ug]{  

-(_ dxn g+= ( df rfn' cfly{s jif{sf] nflu :jLs[t cfo pNn]v ug]{ 

-!)_ dxn g+= !) df ut dlxgf;Ddsf] cfDbfgL pNn]v ug]{ 

-!!_ dxn g+= !! df o; dlxgfsf] cfDbfgL dfq pNn]v ug]{ 

-!@_ dxn g+= !@ df ut dlxgf;Ddsf] cfDbfgL / o; dlxgfsf] cfDbfgL hf]8L pNn]v ug]{ 

-!#_ dxn g+= !# df df dxn g+= !@ sf] /sdaf6 dxn g+= ^ sf] /sd 36fO{ pNn]v ug]{ . 

 of] kmf/d dfl;s ÷rf}dfl;s jf jflif{s h'g cjlwsf] nflu tof/ ug{] xf], ;f]xL cjlw hgfO{ k|of]udf Nofpg' kb{5 .  



 

  

 

(ख) पछमोट हनु फाॉवक ऩेस्कीको विियण् विद्यारमको रागग िस्त ुतथा सेिा खरयद गनश ऩेश्की 
िाऩत गएको यकभ भध्मे केही यकभ पछ्र्मौट बई फाॉकी यहेको छ बने मस विियणभा उल्रेख 
गयी भवहना सभाि बएको सात ददनगबर सम्फशन्त्धत गनकामराई ऩठाउनऩुने  छ । ऩेश्की 
पायाभको ढाॉचा य तमाय गने विगध ६.१.१.२ (४) भा उल्रेख गरयएको छ । 

(ग) सन्त्तरुन ऩयीऺण्  सन्त्तरुन ऩयीऺणभागसक रुऩभा तमाय गयी आम व्मम विियणसाथ नै 
सम्फशन्त्धत गतकामभा प्रगतिेदन ऩठाउन ुऩदशछ ।सन्त्तरुन ऩयीऺणको  ढाॉचा य तमाय गने विगध 
६.२.१ भा उल्रेख गरयएको छ । 

(घ) फैँक वहसाि गभरान् फैँक वहसाि गभरानभागसक रुऩभा तमाय गयी आम व्मम विियणसाथ नै 
सम्फशन्त्धत गतकामभा प्रगतिेदन ऩठाउन ुऩदशछ ।फैँक वहसाि गभरानको ढाॉचा य तमाय गने विगध 
६.२.२ भा उल्रेख गरयएको छ । 

७.२ िवषशक प्रगतिेदन्  
विद्यारमरे िावषशक रुऩभा तमाय गनुशऩने विशिम प्रगतिेदनहरु गनम्न अनसुाय यहेका छन ्। मी  
प्रगतिेदनहरु प्रत्मेक आगथशक िषश  बकु्तानी बएको एक भवहना गबर तमाय गयी सम्िशन्त्धत गनकामभा 
ऩठाउन ुऩदशछ ।  िावषशक रुऩभा तमाय गनैुऩने विशिम प्रगतिेदनहरुको ढाॉचा य तमाय गने विगध नम्न 
अनसुाय यहेकोछ । 

(क) आम व्ममको विियण् आम व्ममको विियणको ढाॉचा य तमाय गने विगध ७.१ (क) भा उल्रेख 
गरयएकोछ । 

(ख) पछ्र्मौट हनु फाॉवक ऩेस्कीको विियण्  पछ्र्मौट हनु फाॉवक ऩेस्कीको विियणको ढाॉचा य तमाय 
गने विगध ६.१.१.२ (४) भा उल्रेख गरयएकोछ । 

(ग) फैक वहसाि गभरान  विियण (Bank Reconciliation Statements): फैक वहसाि गभरान  विियणको 
ढाॉचा य तमाय गने विगध ६.२.२ भा उल्रेख गरयएकोछ । 

(घ) शजन्त्सी गनयीऺण प्रगतिेदन्  शजन्त्सी गनयीऺण प्रगतिेदनको ढाॉचा य तमाय गने विगध ६.१.१.२ 
(१३) भा उल्रेख गरयएकोछ । 

(ङ)  िासरात् प्रत्मेक आगथशक िषश सभाि बएको एक भवहना गबर िासरात फनाउनऩुछश । 
िासरातरे विद्यारमरे सम्ऩशि य दावमत्िको िास्तविक शचरण गने  हुॉदा प्रत्मेक आगथशक िषश 
सभाि बएको एक भवहना गबर िासरात फनाउनऩुछश । नेऩार रेखाभानरे तोके फभोशजभका तय 
विद्यारमभा यहनसक्ने गनम्न र्ीषशकहरु िासरातभा यहन्त्छन् 



 

  

क. शस्थयसम्ऩगत   ख. रगानी 
ग. सम्ऩशि   घ. वििीम सम्ऩशि् ऩेश्की, धयौटी 
ङ शजन्त्सी   च. नगद तथा फैFक 

छ. गतनुशऩने यकभ 

ज. कोष य जगेडा 
िासरातको ढाॉचा य तमाय गने विगध गनम्न अनसुाय यहेकोछ ।  

पायभ नॊ २३ 

.................. विद्यारम, ................ 

िासरात 

दावमत्ि सम्ऩशि 

विियण 
गत िषशको 
यकभ 

मो िषशको  
यकभ 

पयक 
यकभ 

विियण 
गत िषशको 
यकभ 

मो िषशको 
यकभ 

पयक 
यकभ 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
ऩुॉजी कोष 

 
    जग्गा 

 
    

अन्त्म कोषहरु 
 

    बिन 
 

    

  
    पगनशचय 

 
    

  
    भेर्ीनयी उऩकयण 

 
    

  
    सिायी साधन  

 
    

  
    

 
 

    
ददनऩुने फाॉकी 

 
    

 
 

    
धयौटी 

 
    ऩेश्की फाॉकी       

साऩटी  
 

    गरनऩने फाॉकी      

 
      नगद भौज्दात      

 
      फैंक भौज्दात 

 
    

जम्भा       जम्भा       
 

१. दावमत्िको भहर नॊ १ भा सफै वकगसभका ऩूॉजी, कोषको यकभ, कसैराई बकु्तानी ददन यकभ, धयौटी यकभ, साऩटी 
यकभ, जस्ता खचशका र्ीषशकहरु उल्रेख गनुश ऩदशछ, 

२. भहर नॊ २ भा भहर नॊ १ भा उल्रेशखत र्ीषशकको गत िषशको यकभ उल्रेख गनुश ऩदशछ, 
३. भहर नॊ ३ भा भहर नॊ १ भा उल्रेशखत र्ीषशकको मस िषशको यकभ उल्रेख गनुश ऩदशछ, 
४. भहर नॊ ४ भा भहर नॊ ३ फाट भहर नॊ २ भा उल्रेशखत यकभ घटाउॉदा फाॉकी यहेको यकभ देखाउन ुऩदशछ, 



 

  

५. भहरभा भहर नॊ ५ सम्ऩशिको विियणभा सफै वकगसभका ऩूॉजी, कोषको यकभ, कसैराई बकु्तानी ददन यकभ, धयौटी 
यकभ, साऩटी जग्गा, बिन, भेशर्नरय उऩकयण, पगनशचय, सिायी साधन, ऩेश्की फाॉकी, गरन ुऩने फाॉकी, नगद 
भौज्दात, फैंक भौज्दात जस्ता र्ीषशकहरु उल्रेख गनुश ऩदशछ, 

६. भहर नॊ ६ भा भहर नॊ ५ भा उल्रेशखत र्ीषशकको गत िषशको यकभ उल्रेख गनुश ऩदशछ, 
७. भहर नॊ ७ भा भहर नॊ ५ भा उल्रेशखत र्ीषशकको मस िषशको यकभ उल्रेख गनुश ऩदशछ, 
८. भहर नॊ ८ भा भहर नॊ ७ फाट भहर नॊ ६ भा उल्रेशखत यकभ घटाउॉदा फाॉकी यहेको यकभ देखाउन ुऩदशछ, 
९. दावमत्िको जम्भा यकभ य सम्ऩशिको जम्भा यकभ फयाफय हनुऩुदशछ ।  

 

खण्ड ८M जजन्सी भारसाभान तथा सम्ऩत्ति व्मवस्थाऩन 

त्तवद्मारमको स्वाभभत्वभा यहेका बौततक वस्तुराई त्तवद्मारमको सम्ऩत्ति भान्नु  ऩददछ । सम्ऩत्तिको 
उऩमोग य व्मवस्थाऩनभा सहजताका  रागग त्मस्ता सम्ऩत्तिहरुराई चारु य ऩ ॉजजगत सम्ऩत्ति गयी दईु 
प्रकायभा वगगद कयण गने गरयन्छ । साभान प्राप्त बएको एक वर्द भबत्र उऩमोग बइसक्ने वा 
साभान्मतमा एक वर्दबन्दा कभ अवगध खप्ने जजन्सी सम्ऩत्ति राई चारु सम्ऩत्ति वा नखप्ने 
भारसाभानका रुऩभा भरइन्छ बने एक वर्द बन्दा फ ढी अवगध खप्ने वा फहुउऩमोगभा आउने जस्थय 
प्रकायका सम्ऩत्तिराई ऩ ॉजजगत सम्ऩत्ति वा खप्ने सम्ऩत्तिका रुऩभा भरइन्छ ।  

त्तवद्मारमका जजन्सी भारसाभान तथा सम्ऩत्तिहरुको स यऺाको व्मवस्था गने प्रभ ख दा तमत्व 
त्तवद्मारम व्मवस्थाऩन सभभतत य प्रधानाध्माऩकको हुन्छ । त्तवद्मारमरे आपुसॉग बएका सफै जजन्सी 
भारसाभान तथा सम्ऩत्तिहरुको उगचत रुऩभा अभबरेख याख्न ुऩदद छ । मसयी अभबरेख गदाद खचद बएय 
जाने य खचद बएय नजाने सम्ऩत्तिको अभबरेख छुट्टा छुट्टै ककतावभा याख्न ुऩदद छ । मसयी अभबरेख 
गरयएका जजन्सी भारसाभान तथा सम्ऩत्तिहरु बौततक रुऩभा सुयक्षऺत यहनेगयी उगचत येखदेख य 
सॊयऺण हुने व्मवस्था भभराउनु ऩतन त्मततकै आवश्मक हुन्छ । जजन्सी भारसाभान सम्वजन्ध 
अभबरेखभा तनम्न फभोजजभका त्तववयणहरु उल्रेख बएको हुनु ऩददछ :   

o भारसाभानको नाभ, अवस्था य ऩयर भ ल्म 

o भरसाभानको आकाय प्रकाय य ऺभता सहहतको स्ऩेभिकपकेसन 

o अनुभातनत आम ु

o भारसाभान खरयद वा प्राप्त बएको श्रोत 

o याजश्व छुट बएको बए सो को त्तववयण 

o हास कट्हट रागु हुने गरयएको बए हास कट्हटको दय 

o कैकपमत । 
त्तवद्मारम आपैरे खरयद नगयी कुनै तनकाम वा व्मजक्तफा ट प्राप्त बएका जस्थय सम्ऩततको भ ल्म 
नखरेुको अवस्थाभा आगधकारयक तनकामफा ट गरयएको भ ल्माॊकनका आधायभा त्मस्ता सम्ऩतत 



 

  

सभेतको भ ल्म कामभ गयी अभबरेख गनुदऩददछ । खप्ने तथा नखप्ने सवै साभानहरुको बण्डायण गदाद 
साभानहरु नत्तवग्रीने गयी उगचत प्रफन्ध सभेत गरयएको हुनु ऩदद छ । त्तवद्मारमको सम्ऩत्ति अनगधकृत 
व्मजक्तराइ नीजज काभभा प्रमोग गनद हदनु हुदैन । भभदत गनुदऩने भारसाभानराई सभमभै भभदत गयी 
प्रमोगभा ल्माइनु ऩदद छ बने भभदत गयेय ऩतन प्रमोगभा ल्माउन नसककने भारसाभानराई प्रकृमा 
ऩुमादइ भरराभ त्तवकि गने व्मवस्था भभराउनु ऩददछ । 
त्तवद्मारमरे आफ्नो स्वाभभत्वभा यहेको घय जग्गाको हकभा बने तनम्न अनुसायका त्तवव यण खलु्ने 
गयी घय जग्गाको रगत याख्न ुऩददछ् 
o जग्गाको ऺेत्रपर य ककभसभ 

o जग्गाको ऩयरभोर 

o जग्गाधतन प्रभाणऩत्र नम्वय 

o जग्गा यहेको स्थान 

o ककिा नम्वय 

o कुनै व्मजक्त वा तनकामफाट दान दातव्मफाट मा सयकायी तनकामफाट प्राप्त बएको बए  सोको 
प्रचभरत फजाय भ ल्म 

o जग्गाभा कुनै बौततक सॊयचना यहेको बए सो को त्तववयण 

o त्तवद्मारमरे आवश्मक देखेका अन्म त्तववयण । 
त्तवद्मारमको नाभभा प्राप्त बई दताद  हुन फाॉकी कुनै जग्गा जभभन यहेको बए त्मस्ता जग्गा जभभन 
तुरुन्त त्तवद्मारमको नाभभा दताद गयाई अभबरेखभा जनाउनुऩदद छ । त्मस्तो सम्ऩततराई कसैफा ट 
हानी नोक्सानी नहुने व्मवस्था भभराई त्तवद्मारमराई अगधकतभ पाईदा हुने काभभा प्रमोगभा 
ल्माउनु ऩददछ । त्मस्तो जग्गा जभभनको आमस्ता कसैफाट भरन फाकक बए आवश्मक प्रकृमा अऩनाई 
अस र उऩय सभेत गनुदऩददछ । त्तवद्मारमको त्तवकास गने काभभा त्मस्ता जग्गा जभीन य सम्ऩततहरु 
प्रमोगभा ल्माउने व्मवस्था सभेत भभराउनु ऩदद छ । कानुनको व्मवस्था वाहेक त्तवद्मारमको नाभभा 
यहेको जग्गा बफिी गनद वा गधतो याख्न हुदैन । भन्त्रारमको जस्वकृततभा वाहेक त्तवद्मारमरे 
त्तवद्मारमको जग्गा सट्टाऩट्टा गनद सभेत हुदैन ।  

 

८.१ जजन्सी भारसाभान  य सम्ऩत्तिको अभबरेखाङ्कन तथा प्रततवेदन 

 

त्तवद्मारमरे आफ्ना जजन्सी भारसाभान तथा सम्ऩत्तिको अभबरेख हहनाभभना नहुने गयी चसु्त य 
दरुुस्त रुऩभा याखी तोककएको सभमभबत्र ैसम्वजन्धत तनकामभा प्रततवेदन गनुद ऩदद छ । सम्ऩत्तिको 
रेखाॊकन गदाद खरयद वा प्राप्तीको श्रोतराई खचद जनाई प्राप्त सम्ऩततराई आम्दानी जनाउनु ऩदद छ । 
जस्थय सम्ऩतत अभबरेखराई सम्ऩततको ब ण्डायण स्थान तथा आवश्मकता अनुसाय उगचत को ड 
सभेतका आधायभा अध्मावगधक गयी याख्नऩुदद छ । जजन्सी अभबरेखन तथा प्रततवेदनकारागग ख ण्ड ८ 
को ८.१.१ देखख ८.१.८ सम्भका पायभहरु प्रमोग गनुद ऩदद छ । त्तवद्मारमरे वात्तर्दक रुऩभा तमाय गने 



 

  

वासरातभा जग्गा जभभन , बवन, पतनदचय, भेिीनयी उऩकयण, सवायी साधन जस्ता सम्ऩत्तिहरुको 
भ ल्म सभेत सभावेि गयाइएको हुनु ऩददछ ।  

8.1.1 भाग पायभ् विद्यारम प्रमोजनको रागग आिश्मक शजन्त्सी भारसाभान भाग गनश मस पा यभको 
प्रमोग गनुशऩछश  ।  भाग  पायभ प्राि बएऩ गछ अशख्तमा यिारारे भाग ग रयएको शजन्त्सी साभान 
भौज्दातफाट िा फजा यफाट खरयद गरयददन ुबने्न आदेर् बएऩ गछ आदेर्ानसुाय साभान भौज्दातफाट 
िा फजायफाट खरयद गयी गनकासी गनुशऩछश । मो पायभभ दईु प्रगत बनुश ऩछश य एक प्रगत शजन्त्सी 
शे्रस्ताभा य अको प्रगत बकु्तानी शे्रस्ता भा याख्न ुऩछश । भाग पायभ प्रविवष्ट गने विगध गनम्न 
अनसुाय हनुेछ । 

पायभ नॊ १२ 
. ............ विद्यारम, .................. 

भाग पायभ
श्री   

        गनकासी नॊ         आगथशक िषश

ि. 
सॊ. 

साभानको नाभ 
स्ऩेशर्वपकेर्न 

(आिश्क ऩनेभा) 
साभानको 
ऩरयभाण 

इकाई 
गनकासी 
साभानको 
ऩरयभाण 

शजन्त्सी खाता 
ऩाना नॊ 

कैवपमत 
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भाग गनेको 
 

शजन्त्सीभा चढाउनेको 
  

-क फजायफाट खरयद गरय ददन ु
-ख भोज्दातफाट ददन ु

दस्तखत: दस्तखत:  आदेर् ददनेको दस्तखत 

नाभ: नाभ  नाभ 
गभगत: गभगत  गभगत 
    
   भारसाभान फशुझगरनेको  
   दस्तखत: 
   गभगत: 

द्रष्टव्म: 



 

  

१. मो पायभको भागथ शर्यको फाॉमातपश  शजन्त्सी साभानको शजम्भा गरने व्मशक्तराई सम्फोधन गनुशऩदशछ । 
२.  पायभको दामाॉ बागभा नम्फय रेशखएको ठाउॉभा भाग पायभको िभसॊख्मा नम्फय रेख्नऩुदशछ । 
३.  साभान भाग गनेरे भहर नम्फ य १ देशख ५ सम्भका भहरहरु बनुशऩछश य साभान गनकासा ददनेरे भहरनम्फ य ६ 

देशख ८ सम्भको भहरहरु बनुशऩछश । 
४.  मस पायभको तल्रो बागभा उशल्रशखत विियणहरु भाग गनेरे, स्िीकृत गनेरे य शजन्त्सी खाताभा चढाउनेरे उल्रेख 

गये फभोशजभको काभ सम्ऩन्न ग रयसकेऩगछ सम्फशन्त्धत कभशचा यीरे सम्फशन्त्धत ठाॉउभा दस्तखत ग यी गभगत सभेत 
रेख्नऩुछश । 

 

8.1.2 खरयद आदेर्् स्िीकृत खचश शर्षशकको ऩरयगधगबर यही ख्ने तथा नख्ने साभानहरु खरयद 
गनुशऩदाश खरयद आदेर् तमाय गयी अगधकाय प्राि अगधकायीको स्िीकृती गरएय भार साभान खरयद 
गनुशऩछश । खरयद आदेर्को ऩवहरो प्रगत आऩूतीकताशराई ददनऩुने , दोस्रो प्रगत बकु्तानीको से्रस्ताभा 
य तेस्रो प्रगत शजन्त्सी शे्रस्ताभा याख्नऩुनेछ ।       

पायाभ नॊ.१३ 
……………विद्यारम, 

          गभगत:....................... 

श्री.........................................       खरयद आदेर् नॊ.:................. 
........................................... 

देहाम फभोशजभका साभानहरु गभगत.....................गबर मस विद्यारमभा दाशखरा गयी गफर प्रस्ततु गनुश होरा । 

िस 
 

साभानको विियणा स्ऩेगसवपकेर्न  एकाइ ऩरयभाण 
भलु्म 

कैवपमत 
दय जम्भा 
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तमाय गनेको 
दस्तखत 
गभगत 

   

 
प्रधानाध्माऩकको 
दस्तखत 
गभगत   

 

पभशको नाभ:  

 

दस्तखत: 

 

गभगत: 

 द्रष्टव्म : 



 

  

१. भहर नम्फय १ भा साभानको िभसॊख्मा रेख्नऩुछश । 
२. भहर नम्फय २ भा साभानको नाभ तथा विियण रेख्नऩुछश । 
३. भहर नम्फय ३ भा साभानको स्ऩेगसवपकेर्न पायभभा उल्रेख गये फभोशजभको विियण िभर्् रेख्नऩुछश । 
४. भहर नम्फय ४ भा साभानको सॊख्मा य तौर रेख्नऩुछश । 
५. भहर नम्फय ५ भा साभानको सॊख्मा िा तौर जनाउने इकाई रेख्नऩुछश । 
६. भहर नम्फय ६ भा दयबाउ, फोरऩर िा अन्त्म कुनै तरयकारे भारसाभान खरयद गदाशको गनधाशयण बएको दय 

रेख्नऩुछश। 
७. भहर नम्फय ७ भा ऩरयभाण य दयराई गणुन गरय हनु आउने जम्भा यकभ रेख्नऩुछश । 
८. भहर नम्फय ८ भा कैवपमत भहरभा देखाउन ुऩने अन्त्म कुया उल्रेख गने 

८.1.3 दाशखरा प्रगतिेदन् खरयद आदेर् भापश त , हस्तान्त्तयण बइ आएको िा अन्त्म प्रकायफाट 
विद्यारमरभा प्राि हनु आएको भारसाभानहरु मस दाशखरा प्रगतिेदन तमाय गनुशऩनेछ । बकु्तानी 
ददॉदा मस प्रगतिेदनको एक प्रगत रेखा से्रस्ताभा याख्नऩुनेछ बने एक प्रगत शजन्त्सी शे्रस्ताभा 
याख्नऩुनेछ । मदद हस्तान्त्तयण बई भारसाभान प्राि बएको अिस्थाभा प्राि बएको गनस्सा एक 
प्रगत भारसाभान उऩरब्ध गयाउने गनकामराई ऩठाउने अको प्रगत अगबरेखको रागग शजन्त्सी 
शे्रस्ताभा याख्नऩुनेछ ।दाशखरा प्रगतिेदनको ढाॉचा य प्रमोग विगध गनम्न अनसुाय यहेकोछ् 

         

पायाभ नॊ.१४ 
............................विद्यारम 

दाशखरा प्रगतिेदन  
दाशखरा प्रगतिेदन नॊ. 

         

ि.स. 
 

शजन्त्सी 
खाता 
ऩाना नॊ. 
 

साभानको 
नाभ 

स्ऩेशर्वपकेर्
न 

इकाई ऩरयभाण 
भलु्म विर अनसुाय 

कैवपम
त 

प्रगत 
इकाई 
दय 

भ.ुअ कय 
प्रगत 
इकाई 

इकाई 
भलु्म 

अन्त्म 
खचश 

जम्भा 
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भागथ उल्रेशखत साभानहरु खरयद आदेर् नम्फय/हस्तान्त्तयण पायाभ नम्फय ............. गभगत.................... अनसुाय 
श्री............................... फाट प्राि हनु आएको हुॉदा जाॉची गन्त्ती गयी हेदाश ठीक दरुुस्त बएकोरे खाताभा आम्दानी फाॉधेको 



 

  

प्रभाशणत गदशछु । 

 

तमाय गनेको दस्तखत 
     

प्र.अ./अध्मऺको दस्तखत 
  

 

नाभ 
      

नाभ 
   

 

ऩद 
      

ऩद 
   द्रष्टव्म: 

१. भहर नम्फय १ भा आम्दानी फॉध्ने साभानको िभसॊख्मा नम्फय रेख्नऩुछश । 
२. भहर नम्फय २ भा उशल्रशखत भारसाभान शजन्त्सी खाताको कुन ऩाना नम्फयभा च ढाएको छ सो ऩानाको नम्फ य 

रेख्नऩुछश । 
३. भहर नम्फय ३ भा साभानको नाभ रेख्नऩुछश । 
४. भहर नम्फय ४ भा साभानको स्ऩेगसवपकेर्न उल्रेख गनश सवकने बए उल्रेख ग रयए फभोशजभको विि यण रेख्नऩुछश 

। 
५. भहर नम्फय ५ भा साभानको ऩरयभाण कुन इकाईभा उल्रेख बएको सो इकाई रेख्नऩुछश । 
६. भहर नम्फय ६ भा साभानको ऩरयभाण रेख्नऩुछश । 
७. भहर नम्फय ७ भा साभान प्राि हदुाको प्रगत इकाई दय कगत हो रेख्नऩुछश । 
८. भहर नम्फय ८ भा प्रगत इकाई भू.अ.कय रेख्नऩुछश । 
९. भहर नम्फय ९ भा साभानसॉग सम्फशन्त्धत अन्त्म कुनै खचशहरु  बन्त्साय, फीभा, फे्रट, ढुिानी, च ुॉगीकय िा मस्तै अन्त्म 

खचश बए� उल्रेख गनुश ऩदशछ । 
१०. भहर नम्फय १० भा जम्भा भूल्म रेख्नऩुदशछ । 
११. भहर नम्फय ११ भा अन्त्म कुनै अिस्था य व्मिस्था उल्रेख गनुशऩने बए सो उल्रेख गनुशऩदशछ । 
 
8.1.4 ख्ने शजन्त्सी साभानको खाता्  िषश ददनबन्त्दा फ ढी ख्ने िा ऩ गछ गरराभ गदाश केही भूल्म 
आउनसक्ने भारसाभानहरु सभेत अगबरेख याख्न मो खाता प्रमोग गनुशऩनेछ ।  ख्ने शजन्त्सी साभानको 
खाताको ढाॉचा य प्रमोग विगध गनम्न अनसुाय यहेकोछ् 

पायभ नॊ १५ 
 

.........................विद्यारम 
vKg] lhG;L ;fdfgsf] vftf 

शजन्त्सी साभानको नाभ: 

            इकाई : 

              शजन्त्सी साभानको सम्ऩगत फगीकयण सॊकेत नम्फय: 

          गभ गत
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पाॉटिाराको 
दस्तखत  

         

प्र.अ. 
दस्तखत  

 गभगत 
         

गभगत  
   द्रष्टव्म 

१. भहर नम्फ य १ भा भारसाभान दाशखरा बएको गभगत उल्रेख गने ।     
२. भहर नम्फ य २ भा साभान आम्दानी जनाइएकोभा दाशखरा प्रगतिेदन नम्फय य खचश जनाइएकोभा गनकासा नम्फय 

उल्रेख गने । 
३. भहर नम्फ य ३ भा साभानको स्ऩेगसवपकेर्न उल्रेख गने ।       
४. भहर नम्फ य ४ भा साभान उत्ऩादन गने देर् / कम्ऩनीको नाभ उल्रेख गने ।     
५. भहर नम्फ य ५ भा साभानको आकाय रम्फाई, चौडाई, उचाई िा तौर उल्रेख गनश सवकने बए� उल्रेख गने ।  
६. भहर नम्फ य ६ भा साभानको अनभुागनत आम ुतोवकए फभोशजभ� उल्रेख गने    
७. भहर नम्फ य ७ भा साभान प्राि बएको स्रोत — ऋण/सहमोग/अनदुान/खरयद कसयी प्राि बएको उल्रेख गने य 

ऋण/सहमोग/अनदुान बएभा सो ददने िा सॉस्थाको नाभ सवहत उल्रेख गने । मसभा बन्त्साय भहसरु तथा 
अन्त्मकय छुट सभेत जनाउने ।        

८. भहर नम्फ य ८ भा साभानको ऩरयभाण सॉख्मा उल्रेख गने ऩरयभाण उल्रेख गनश नगभल्ने बए तौर उल्रेख गने 
९. भहर नम्फ य ९ भा साभानको प्रगत इकाई भूल्म उल्रेख गने।      
१०. भहर नम्फ य १० भा साभानको जम्भा ऩयर भूल्म बन्त्साय भूल्म, भूल्म अगबफदृ्धी कय, फे्रट, स्थानीम कय, फीभा 

आदद जोड उल्रेख� गने । 
११. भहर नम्फ य ११ भ खचश हनुे साभानको ऩरयभाण उल्रेख गने ।      
१२. भहर नम्फ य १२ भा खचश हनुे साभानको भहर नम्फय १० जस्तै जम्भा ऩयर भूल्म उल्रेख गने ।  
१३. भहर नम्फ य १३ भा खचश बई फाॉकी यहेको साभानको ऩरयभाण उल्रेख गने ।   
१४. भहर नम्फ य १४ भा खचश बई फॉकी यहेको साभानको भहर नम्फय १० जस्तै जम्भा ऩयर भूल्म उल्रेख गने । 



 

  

१५. भहर नम्फ य १५ भा कैवपमत भहरभा साभान खचश रेख्दा हस्तान्त्ता यण गभनाहाय गरराभ िा अन्त्म जनु त रयकाफाट 
खचश रेशखएको हो सो उल्रेख गनुशका साथै साभान फझेुको बयऩाई ऩरको गभगत सभेत उल्रेख गने । 

8.1.5 खचश बएय जाने शजन्त्सी साभानको खाता् खचश बएय  जाने प्रकृगतका शजन्त्सी भारसाभानहरुको शजन्त्सी 
साभानहरु आम्दानी फाॉध्दा मस्ता साभानको आम्दानी , खचश य फॉकी देशखने गयी अगबरेख याख्नको रागग मो खाता 
प्रमोग गनुशऩछश । शजन्त्सी खाताभा आम्दानी फाॉगधएको भारसाभान स्िीकृत भाग पायभ अनसुाय गनकार्ा ददन 
आदेर् बएऩगछ आदेर्ानसुाय साभान गनकासी गनुशऩछश । खचश बएय जाने शजन्त्सी साभानको खाताको ढाॉचा य प्रमोग 
विगध गनम्न अनसुाय यहेकोछ् 

पायभ नॊ १६ 

 .................................................विद्यारम 
खचश बएय जाने शजन्त्सी भारसाभानको खाता  

शजन्त्सी साभानको नाभ 

          इकाई  
   

सम्ऩगत फगीकयण सॊकेत नॊ 
    स्ऩेशर्वपकेर्न  

           

गभगत 
दाशखरा नॊ./ 
गनकासी नॊ. 

आम्दानी खचश फाॉकी 
कैवपमत 

ऩरयभाण दय यकभ ऩरयभाण दय यकभ ऩरयभाण दय यकभ 
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            पाॉटिाराको दस्तखत 

      

प्र. अ.को दस्तखत 
गभगत 

       

गभगत 

 द्रष्टव्म  ्

१. प्रत्मेक शजन्त्सी भारसाभानहरुको रागग अरग– अरग ऩाना प्रमोग गरयएको ह–ुदा शजन्त्सी भारसाभानको नाभ य 
सम्ऩशि िगीकयण सॊकेत नम्फय साभानको इकाई भागथ शर्यभा रेख्नऩुदशछ । 

२. शजन्त्सी साभानहरु आम्दानी फॉध्दा खचश हनुे इकाईराई आधाय भानी आम्दानी फॉध्नऩुदशछ जस्तो गससाकरभ खरयद 
ह–ुदा ५ दजशन खरयद बएकोभा खचश रेख्दा गोटाभा हनुे बए भागथ इकाईभा गोटा य आम्दानी फा ¤–ध्दा ६० रेख्नऩुछश् 

३. एकै प्रकायका शजन्त्सी साभानहरु जनु ऩवहरे खरयद बएको हो त्मसराई ऩवहरे खचश बएको भान्नुऩदशछ य फा ¤–की 
भहरको दय रेख्दा ऩवहरे प्राि बएको साभान ऩवहरे खचश हनुे भानी दय कामभ गनुशऩदशछ । 

४. भवहनाको एक ऩटक फॉकी भहरभा शजन्त्सी साभानको भूल्म उताय गनुशऩछश भवहनाको अशन्त्तभभा भौज्दात साभानको 
दय उताय गनुशऩनेछ । 

५. एकऩल्ट खचश रेशखददएको साभान प्रमोग बई िा नबई ऩनुŸ प्रमोग हनु सक्ने अिस्थाभा वपताश प्राि हनु आएभा 
उक्त साभानको ऩनुŸदाशखरा प्रगतिेदन तमाय गयी य मसयी दाशखरा प्रगतिेदन तमाय गदाश ऩवहरा खचश रेखी 



 

  

दद¤–दाको भागपायाभ नम्फय उल्रेख गयी सो अनसुाय खचश जनाइएको साभान वपताश प्राि बएको बनी उल्रेख 
गनुशऩदशछ य ऩनुŸआम्दानी फॉ ¤ध्नऩुदशछ । 

६. भहर नम्फय १ भा शजन्त्सी भारसाभान आम्दानी िा खचश बएको गभगत रेख्नऩुदशछ । 
७. भहर नम्फय २ भा उक्त शजन्त्सी भारसाभान आम्दानी हुॉदा दाशखरा प्रगतिेदनभा उशल्रशखत दाशखरा नम्फय िा 

गनकासी नम्फय रेख्नऩुछश । 
८. भहर नम्फय ३, ४, य ५ भा ऩरयभाण, दय य यकभ रेशखएको भहरभा शजन्त्सी भारसाभान आम्दानी हु–दाको 

ऩरयभाण ,प्रगत इकाई भूल्म य जम्भा भूल्म रेख्नऩुछश । 
९. भहर नम्फय ६,७ य ८ भा ऩरयभाण,दय य यकभभा खचश हनुे शजन्त्सी भारसाभानको ऩरयभाण, प्रगत इकाई भूल्म य 

जम्भा भूल्म िभर्Ÿ रेख्नऩुदशछ । 
१०. भहर नम्फय ९,१० य ११ भा ऩरयभाण, दय य यकभभा आम्दानीफाट खचश घटाएय हनु आउने फा¤–की शजन्त्सी 

भारसाभानको ऩरयभाणा, प्रगत इकाई भूल्म य जम्भा यकभ िभर्Ÿ रेख्नऩुदशछ। 
११. भहर नम्फय १२ भा अन्त्म केही खरुाउनऩुने बए खरुाउने । 

8.1.6 घयजग्गाको रगत वकताि्  प्रत्मेक विद्यारमरे आफ्नो स्िागभत्िभा यहेको घयजग्गाको रगत 
याख्नऩुदशछ । त्मस्तो जग्गाको जग्गाधनी प्रभाणऩूजाश कसको नाभभा यहेको हो , कुन वकगसभको जग्गा 
हो, आपैरे खरयद गयेको हो बने कवहरे , कगत भूल्मभा प्राि बएको हो , कगत ऺेरपर छ , आदद 
कुयाको अगबरेख जनाउन ुऩदशछ । अन्त्म कुनै गनकामफाट दानदातव्म िा सयकायी गनकामफाट 
घय,जग्गा प्राि बई आएकोभा सोको प्रचगरत भूल्म कामभ गयी ऺेरपर सवहत मस वकतािभा अगबरेख 
जनाउनऩुदशछ ।घयजग्गाको रगत वकतािको ढाॉचा य प्रमोग विगध गनम्न अनसुाय यहेकोछ् 
 

 

 

 
पायभ नॊ १७ 

.................................................विद्यारम 

घय जग्गाको रगत वकताफ 

िस 

घयजग्गा प्रािी हुॉदाको जग्गा धनीको घय 
जग्गा 
यहेको 
स्थान 

वकिा 
नॊ 

ऺेरपर 

इकाई कैवपमत घयको 
वकगसभ 

जग्गाको 
वकगसभ 

गभगत भलु्म नाभ 
प्रभाणऩर 

नॊ 
घयरे 
चचेको 

जग्गाको 
कुर 
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तमाय गने         प्रभाशणत गने  
b|i6JoM 

१. भहर नम्फय  १ भ िभ सॊख्मा रेख्न े। 
२. भहर नम्फय २ भा घयको वकगसभ य जग्गाको गठुी, यैकय िा ऩगतश के हो सो खरुाउने । 

३. भहर नम्फय  ३ भा जग्गा प्राि हुॉदाको वकगसभ खरुाउने । 

४. भहर नम्फय  ४ भा जग्गा प्राि बएको गभगत उल्रेख गने । 

५. भहर नम्फय  ५ भा घयजग्गा प्राि हुॉदाको भूल्म खरुाउने । भूल्म नखरेुको अिस्थाभा हारको प्रचगरत भूल्म 
अनसुाय भूल्माॊकन सगभगतरे भूल्माॊकन गये अनसुाय भूल्म खरुाउने । 

६. भहर नम्फय  ६ भा जग्गा कसको स्िागभत्िभा छ, जग्गाधनीको नाभ रेख्न ेय  भहर नम्फय  ७ भा जग्गाधनी 
प्रभाणऩर नम्फय रेख्न े। 

७. भहर नम्फय  ८ भा घय कुन स्थानभा छ (नगय/गाॉउ िडा नॊ.) प्रष्ट हनुे गयी खरुाउने । 

८. भहर नम्फय  ९ भा जग्गाको वकिा नम्फय खरुाउने । 

९. भहर नम्फय  १० भा घयरे चचेको ऺेरपर खरुाउने । 

१०. भहर नम्फय  ११ भा जग्गाको कुर ऺेरपर कगत हो खरुाउने । 
११. भहर नम्फय  १२ भा जग्गाको इकाई (िगशगभटय िा विघा/कठ्ठा/धयु िा योऩनी/आना/ऩैसा) खरुाउने। 

१२. भहर नम्फय  १३ भा कैवपमत भहरभा देखाउन ुऩने अन्त्म कुया उल्रेख गने । 

8.1.7 हस्तान्त्तयण पायभ् विद्यारमभा अन्त्म कुनै गनकाम िा व्मशक्तफा ट भारसभान हस्तान्त्त यण बई 
प्राि हदुा िा विद्यारमफाट अन्त्म कुनै गनकाम िा व्मशक्तराई भारसाभानहरु हस्तान्त्त यण गदाश मो पायाभ 
तमाय गयी फयफझुायथ गनुशऩदश छ । मो पा याभ गतन प्रगत बयी एक प्रगत शजन्त्सी शे्रस्ताभा य दईु प्रगत 
फशुझगरने गनकाम िा व्मशक्तराई ऩ ठाउनऩुदशछ । फशुझगरने गनकाम िा व्मशक्तरे साभान फशुझगरएऩ गछ 
एक प्रगत आपु  कहाॉ याखी अको प्रगत साभान ऩ ठाउने गनकाम िा व्मशक्तराई दाशखरा प्रगतिेदन सवहत 
वपताश ऩठाउनऩुदशछ । मसयी भारसाभान हस्तान्त्तयण गदाश भारसाभानको बौगतक अिस्था हार जे जस्तो 
अिस्थाभा छ सो सभेत स्ऩष्ट गनुशऩछश  ।  हस्तान्त्तयण पायभको ढाॉचा य प्रमोग विगध गनम्न अनसुाय 
यहेकोछ् 

पायभ नॊ १८ 



 

  

श्री ............................................................... 

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

 

गनम्न गरशखत भारसाभानहरु गभगत ...................... को गनणशमानसुाय श्री......................................................... हस्ते ऩठाएको 
छ । सो साभान बण्डाय दाशखरा गयी ७ ददनगबर दाशखरा प्रगतिेदन सभेत ऩठाई ददनहुनु अनयुोध छ । 
 

ि स 
शजन्त्सी 
खाता 
ऩाना नॊ 

शजन्त्सी 
िगीकयण 
सॊकेत नॊ 

साभानको 
नाभ 

स्ऩेगसवपकेर्न ऩरयभाण 
इका
ई 

जम्भा ऩयर 
भलु्म 

र्रुु 
प्राि 
गभगत 

भारको बौगतक  
अिस्था 
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          भागथ रेशखए फभोशजभका भारसाभानहरु .......................................................... विद्यारमभा दाशखरा गने गयी दईु प्रगत 
हस्तान्त्तयण पायाभ सभेत फशुझगरॉए । 
  

      

साभान फशुझगरनेको   

  

      

नाभ 
 

  

  

      

ऩद 
 

  

  

      

दस्तखत 
 

  

  

      

कामाशरम 
 

  

              गभगत     

साभान फशुझगरने कामाशरमरे बने 
     भागथ रेशखए फभोशजभका भारसाभानहरु कामाशरमका ..............................................श्री हस्ते मस विद्यारमभा प्राि बएको 

प्रभाशणत गदशछु । 
  

      

प्रभाशणत गने   

  

      

नाभ 
 

  

  

      

ऩद 
 

  

  

      

दस्तखत 
 

  

  

      

विद्यारम 
 

  

              गभगत     
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१. भहर नम्फय  १ भा शजन्त्सी साभानको िभसॊख्मा रेखू्नऩछश ।  



 

  

२. भहर नम्फय  २ भा शजन्त्सी साभानको खाता ऩाना नम्फय कगत हो सो रेख्नऩुछश । 

३. भहर नम्फय  ३ भा शजन्त्सी साभानको िगीकयण सॊकेत नम्फय रेख्नऩुछश । 

४. भहर नम्फय  ४ भा शजन्त्सी साभानको नाभ रेख्नऩुछश ।  

५. भहर नम्फय  ५ भा शजन्त्सी साभानको स्ऩेगसवपकेर्न खरुाउनऩुछश । 

६. भहर नम्फय  ६ भा शजन्त्सी साभानको ऩरयभाण उल्रेख गनुशऩछश । 

७. भहर नम्फय  ७ भा साभानको इकाई उल्रेख गनुशऩछश ।  
८. भहर नम्फय  ८ भा साभानको जम्भा ऩयर भूल्म रेख्नऩुछश । 

९. भहर नम्फय  ९ भा साभान प्राि बएको र्रुुको गभगत रेख्नऩुछश । 

१०. भहर नम्फय  १० भा शजन्त्सी साभानको बौगतक अिस्था उल्रेख गनुशऩछश । 

 

8.1.8 शजन्त्सी गनयीऺण पायभ  ्मो पायाभ आगथशक िषश सभाि बएको एक भवहना गबर तमाय गनुशऩनेछ 
। मो पायाभ शजन्त्सी हेनश तोकीएको कभशचायीरे तमाय गयी शजन्त्सी गनयीऺण गनश तोवकएको व्मशक्ि 
सभऺ ऩेर् गनुशऩनेछ । शजन्त्सी गनयीऺणका रागग तोवकएका व्मशक्तरे ऩेर् बएको शजन्त्सी गनयीऺण 
पायाभ अनसुाय साभानहरुको बौगतक ऩयीऺण गयी आपुरे देखेका कुयाहरु सभेत सभािेर् गयी आफ्नो 
याम सवहतको प्रगतिेदन प्रधानाध्माऩक सभऺ ऩेर् गनुश ऩनेछ । शजन्त्सी गनयीऺण पायभको ढाॉचा य 
प्रमोग विगध गनम्न अनसुाय यहेकोछ् 

पायभ नॊ १९ 
.................................................विद्यारम 

शजन्त्सी गनयीऺण पायाभ 
अगथशक फषश ............... 

िस 
खाता 
ऩाना 
नॊ 

विियण इकाई 

शजन्त्सी खाता 
फभोशजभको 
भौज्दात 

स्ऩेशर्वपकेर्न बौगतक ऩयीऺण गदाश चार ुहारतभा 

कैवपमत 

ऩरयभाण भलु्म 
गभरान 
बएको 
सॊख्मा 

गभरान 
नबएको 
सॊख्मा 

घट फढ 

घट 
फढ 
बएको 
भलु्म 

यहेको नयहेको 
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पाॉटिाराको दस्तखत       शजन्त्सी गनयीऺकको दस्तखत  

गभगत          नाभ  

          ऩद  

          गभगत  
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१. भहर नम्फ य १ भा गनयीऺण गरयएको शजन्त्सी साभानहरुका िभसॊख्मा रेख्नऩुछश । 

२. भहर नम्फ य २ भा गनयीऺण गरयने शजन्त्सी साभानको खाता ऩाना नम्फय रेख्नऩुछश । 

३. भहर नम्फ य ३ भा उल्रेशखत शजन्त्सी साभानको नाभ रेख्नऩुदशछ । 

४. भहर नम्फ य ४ भा गनयीऺण गरयने साभानको इकाई उल्रेख गनुशऩदशछ य भहर नम्फय ५ भा ऩरयभाण य 
भहर नम्फय ६ भा शजन्त्सी खाता फभोशजभको भूल्म उल्रेख गनुशऩदशछ । 

५. भहर नम्फ य ७ भा स्ऩेगसवपकेर्न अनसुाय गभरान बएको स)ख्माभा उल्रेख गनुशऩदशछ ।  
६. भहर नम्फ य ८ भा स्ऩेगसवपकेर्न अनसुाय गभरान नबएको सख्माभा उल्रेख गनुशऩदशछ। 

७. भहर नम्फ य ९ य १० भा गनयीऺणको फेरा बौगतक ऩयीऺण गदाश (गन्त्ती गदाश िा तौर गदाश)� हनु आएको 
ऩरयभाण शजन्त्सी वकताफबन्त्दा घटी बए घटी य फढी बए फढी बनी िभर् उल्रेख गनुश ऩदशछ् 

८. भहर नम्फ य ११ भा गनयीऺण गदाश साभान घटी िा फढी बएको अिस्थाभा सो साभानहरुको भूल्म 
रेख्नऩुछश। 

९. भहर नम्फ य १२ य १३ भा साभानहरु चारू हारतभा यहेको िा नयहेको उल्रेख गनुशऩदशछ गनयीऺण गदाश 
साभानहरु घटी, फढ िा चारू अिस्थाभा नयहेभा विद्यारमको गनमभानसुाय कामाशरम प्रभखुरे छानगफन गयी 
छुयाउन रगाउनऩुछश। 

 

 

८.२ जजन्सी भारसाभान तथा सम्ऩत्तिको सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन  

त्तवद्मारमको सम्ऩत्ति प्राजप्त , उऩमोग य सॊयऺण जस्ता त्तवर्मभा भिऺा ऐन , २०२८ को दपा १६ भा 
उल्रेख बए फभोजजभ गनुद ऩनेछ । त्तवद्मारमको नाभभा यहेको सम्ऩत्तिको सुयऺा  गने प्रभुख दातमत्व 
व्मवस्थाऩन सभभतत य प्रधानाध्माऩकको हुने व्मवस्था गयेकोरे नीजहरुफा ट त्मस्ता सम्ऩततहरुको 
सॊवेदनिीरता अनुसाय तनयीऺ ण य येखदेख सभेत गने व्मवस्था गरयएको हुनु ऩदद छ । त्तवद्मारम 
व्मवस्थाऩन सभभततका ऩदागधकायी वा प्रधानाध्माऩक आपैरे वा त्तवद्मारमको भारसाभान जजम्भा 
भरने कभदचायी वाहेक अन्म कभदचायी वा भिऺकफाट वर्दको एक ऩटक जजन्सी तनरयऺण गने व्मवस्था 
भभराई देहामका त्तववयणहरु खरेुको प्रततवेदन भरने व्मवस्था भभराउनु ऩददछ् 
o जजन्सी ककतावभा आम्दानी नफागधएका जजन्सी भारसाभान बए के कतत य कस्तो अवस्थाभा 

छन,् 

o भारसाभानको सॊयऺण य सम्बाय याम्रोसग बएको छ छैन, 

o के कतत भारसाभानहरु भभदत सम्बाय गनुदऩने अवस्थाभा छन,् 



 

  

o के कतत भारसाभानहरु फेकम्वा बई भरराभ बफिी मा भभन्हा गनुदऩने छन,् 

o जजन्सी भारसाभानको प्रमोग बए वा नबएको , हानी नोक्सानी बए वा नबएको य हानी 
नोक्सानी बएको बए कस्को राऩवादहीफाट बएको हो, 

o एकै ककभसभका भारसाभान भध्मे गत वर्द उऩमोग बएको ऩरयभा ण य चारु आगथदक वर्दभा 
खरयद गरयएको ऩरयभाणको तुरनात्भक त्तववयण 

o तनरयऺकरे अन्म आवश्मक देखेका कुयाहरु । 
 

तनरयऺकरे हदएको प्रततवेदनका आधायभा जजन्सी भारसाभानको अवस्थाको एककन गयी  भभदत गयी 
प्रमोगभा आउने भारसाभानको भभदत गयी प्रमोगभा ल्माउनु ऩदद छ बने भभदत गयेऩतन काभ नराग्ने 
मा ऩत्र ुसभानको हकभा भरराभ बफ कि मा भभन्हा गयी त्तवद्मा रमको जजन्सी अभबरेख अध्मावगधक 
गनुद ऩददछ । त्तवद्मारमको स्वाभभत्व हुने जग्गा जभभनको हकभा ऩतन जग्गा जभभनको उऩमोगगताको 
जस्थतत हेयी त्तवद्मारमराई व हढ बन्दा व हढ पाइदा हुने काभभा रगाइएको छ छैन हेयी प्रततवेदन 
गनुदऩनेहुन्छ । मसयी प्राप्त बएको प्रततवेदनका आधायभा त्तवद्मारमरे जजन्सी भारसाभानको 
व्मवस्थाऩनका सम्वन्धभा सभमभानै उगचत कावादही गनुदऩददछ । 
 

खण्ड-९: आन्त्तरयक गनमन्त्रण तथा रेखाऩयीऺण 
विद्यारमरे आगथशक कायोिाय गदाश विद्यारमको फजेट यकभ  दरुुऩमोग नहनुे गयी आन्त्तरयक गनमन्त्रणको 
प्रबािकायी व्मिस्था गभराउन ुऩदशछ । विद्यारम साभाशजक सॊस्था बएकोरे मसरे गयेका काभप्रगत 
जनतारे चासो याख्न ेबएकोरे प्रत्मेक िषश आपुरे गयेको कामशफाये साभाशजक ऩयीऺण भापश त जनताराई  
जानकायी गयाउन ुऩदशछ । िषश बयी गयेको आम्दानी खचशको कायोिायराई शर्ऺा ऐनभा बएको व्मिस्था 
अनसुाय सभमभै रेखाऩयीऺण गयाइ याख्न ुऩदशछ । 
९.१ आन्त्तयीक गनमन्त्रण सम्फन्त्धी व्मिस्था्  

 विद्यारमरे आगथशक कायोिाय गदाश व्मिशस्थत तथा िभफद्ध, गभतव्ममी, दऺ य प्रबािकायी रुऩभा 
सञ्चारन गनुशऩदशछ ।  

 आगथशक कायोिायका अगबरेख य प्रगतिेदनराई विश्वसनीम ऩानश , विद्यारमको श्रोत य साधन , 

वहनागभना हनु नददन , प्रचगरत ऐन , गनमभ य कानूनको ऩरयऩारन गनश , य वििीम ऩायदशर्शता य 
जिापदेहीताको स्तय फढाउन प्रबािकायी रुऩको आन्त्तरयक गनमन्त्रण प्रणfरी हनु ुऩदशछ ।  

 विद्यारमको आन्त्तरयक गनमन्त्रण सॊिशन्त्ध व्मिस्थाका रागग विद्यारम को  आन्त्तरयक गनमन्त्रण 
ददग्दर्शन कामाशन्त्िमनभा यहेकारे सोही अनसुाय प्रबािकायी आन्त्तरयक गनमन्त्रणको  व्मिस्था 
गभराउन ुऩदशछ । 



 

  

९.२ साभाशजक ऩयीऺण् विद्यारमको काभ कायफाही शर्ऺा ऐन फभोशजभ बए नबएको सम्िन्त्धभा 
विद्यारमरे प्रत्मेक फषश साभाशजक ऩयीऺण सगभगतफाट सभग्र आगथशक कृमाकराऩ तथा काभ 
कायफाहीको भूल्माॊङकन गयाउन ुऩदशछ ।  

९.३ रेखाऩयीऺण् विद्यारमको आगथशक कायोिायको रेखाऩयीऺण गने सम्िन्त्धभा शर्ऺा ऐन २०२८ भा 
बएको व्मिस्था अनसुाय रेखाऩयीऺण गयाउन ुऩदशछ।रेखाऩयीऺणका गसरगसराभा 
रेखाऩयीऺकरे भागेका कागजात य आिश्मक जानकायी मथा सभमभा  नै उऩरव्ध गयाउने 
शजम्भेिायी प्रधानाध्माऩक य रेखाऩार  िा रेखा को काभ गनश तोवकएको शर्ऺक /कभशचायीको 
हनुेछ । रेखाऩयीऺण गदाश रेखाऩयीऺकरे कुनै कुयाको कैवपमत तरि गयेकोभा सोको मथाथश 
जिाप सभेत गनजहरुरे सयोकायिाराहरुराई ददन ुऩदशछ ।रेखाऩयीऺण गदाश विद्यारमको 
आम्दानी य खचशका फायेभा  विद्यारम व्मिस्थाऩन सगभगतका ऩदागधकायीसॉग छरपर गने 
व्मिस्था सभेत गभराउन ुऩदशछ ।प्रधानाध्माऩकरे रेखाऩयीऺकफाट प्राि प्रगतिेदन शर्ऺक तथा 
अविबािकको बेरा गयाई सािशजगनक गने य त्मस्तो प्रगतिेदन स म्िशन्त्धत स्थानीम गनकाम 
रगामतका गनकामहरुभा ऩठाउन ुऩदशछ । रेखाऩयीऺकरे औल्माएको फेरुजहुरुको रगत याखी 
पयपायक गने दावमत्ि प्रधानाध्माऩक य रेखाऩार  िा रेखा को काभ गनश तोवकएको शर्ऺक 
/कभशचायीको हनुेछ । 
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अनसूुची १ 
आम्दानीको िगीकयण तथा व्माख्मा 

स्थानीम तह कोड : 

विद्यारम कोड : 

विद्यारम आम्दानी सॊकेत, िगीकयण य व्माख्मा 
सॊकेत र्ीषशक ब्माख्मा 

१३३११ गनर्तश चारू अनदुान 

स्थानीम तहफाट विद्यारम सॊचारनका रागग प्राि हनुे गनर्तश चारू यकभहरु मसभा 
ऩदशछन ्। 

१३३१२ र्सतश चारू अनदुान 

र्तशसवहत स्थानीम तहफाट विद्यारम सॊचारनका रागग  प्राि हनुे चारू अनदुान मसभा 
ऩदशछ। जस्तै तरफ बिा (आधायबतु तथा भाध्मगभक, ऩाठ्यऩसु्तक, छारिशृि, रै्शऺक 
साभाग्री, विद्यारम सॊचारन व्मिस्थाऩन य भसरन्त्द , ददिा खाजा य विमाकराऩ 
तोकीएय आएका अन्त्म कामशिभहरु) । 

१३३२१ र्सतश ऩुॉजीगत अनदुान 

स्थानीम तहफाट विद्यारमको बौगतक ऩूिाशधायको गनभाशण तथा सधुायका रागग प्राि हनुे 
गनर्तश ऩूॉजीगत यकभहरु मसभा ऩदशछन ्। 

१४११९ 
रगानीफाट प्राि ब्माज 
तथा राबाॊर् 

रगानीफाट प्राि ब्माज तथा राबाॊर् यकभ मसभा ऩदशछ। 

१४१५१ 
विद्यारम सम्ऩिीको 
िहारफाट प्राि आम 

विद्यारमरे आफ्नो सम्ऩशि फहारभा ददएफाऩत प्राि हनुे आम मसभा ऩदशछ।  जस्तै 
विद्यारम जग्गा , बिन तथा अन्त्म सम्ऩशि िहार , कोठा सभेतका विद्यारम सम्ऩशि 
प्रमोग गये िाऩत प्रािहनुे बाडा तथा सेिार्लु्क 

१४२११ 

विद्यारमको जग्गा 
जभीन, ऩोखयी, 
फगैंचाफाट उत्ऩाददत 
कृवषजन्त्म िस्तहुरुको 
विवि फाट प्राि यकभ 

विद्यारमको स्िागभत्िभा यहेको जग्गा जभीन , ऩोखयी, फगैंचाफाट उत्ऩाददत कृवषजन्त्म 
िस्तहुरुको विविफाट प्राि बएको आम्दानी मसभा ऩदशछ । 

१४२१२ 
विद्यारम सम्ऩतीको 
वििीफाट प्राि यकभ 

टुटेपुटेका भेशर्नयी साभान गफिी , सिायी साधन गरराभ गफिी , ऩूयाना भार साभान 
गफिी तथा अन्त्म विद्यारम सम्ऩशिको गफिीफाट प्राि यकभ मसभा ऩदशछ। 

१४२१३ 
अन्त्म वििीफाट प्राि 
यकभ 

ऩसु्तक ऩशुस्तकाको गफिी तथा गरराभफाट प्राि यकभ य अन्त्म भारसाभान गफिीफाट 
प्राि यकभ सभेत मसभा ऩदशछ। 

१४२२३ शर्ऺा ऺेरको आम्दानी विद्याथी शर्ऺण  र्लु्क (यूर्न पी), प्रिेर् र्लु्क, भाध्मगभक शर्ऺा  ऩयीऺा दस्तयु, 
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रव्धाङ्कऩर (भाकश गसट) तथा प्रभाणऩर दस्तयु, सॉग्रहारम (म्मूशजमभ) प्रिेर् दस्तयु, ऩसु्तक, 

ऩगरका सभेतको गफिीफाट प्राि यकभ य शर्ऺा ऺेरको अन्त्म आम्दानी मसभा ऩदशछ । 

१४२२७ 
अन्त्म प्रर्ासगनक सेिा 
र्लु्क 

फोरऩर पायाभ गफिीको यकभ , गनिेदन दस्तयु जस्ता शर्षशकहरुफाट प्राि यकभ 
मसभा ऩदशछ । 

१४३१२ 
प्रर्ासगनक दण्ड, 
जरयिाना य जपत 

सफै प्रकायको ठेक्काको धयौटी (अनेष्टभनी) जपत, गनभाशण य अन्त्म काभको ठेक्काऩट्टाभा 
ठेकेदायहरूराई गरयएको दण्ड जरयिाना, ठेकेदायहरूसॉग फाॉकी यहेको यकभको ब्माज 
य सम्फशन्त्धत र्ीषशकभा रेशखए फाहेक अन्त्म प्रर्ासगनक दण्ड जरयिाना य जपतफाट 
प्राि यकभ मसभा ऩदशछ । 

१४४११ चार ुहस्तान्त्तयण 
विद्यारमराई दान दातव्म उऩहाय रगामतको भाध्मभफाट प्रािहनुे  खाद्यान, रिा कऩडा, 
औषगध जस्ता चार ुप्रकृगतका शजन्त्सी साभान य ती साभानहरु खरयद गनश प्राि नगद 
सहमोग तथा धागभशक अनषु्ठानफाट प्राि यकभ मसभा ऩदशछ । 

१४४२१ ऩूॊजीगत हस्तान्त्तयण 
विद्यारमको बौगतक ऩूिाशधाय विकासको रागग प्राि हनुे दान दातव्म उऩहाय 
रगामतका नगद तथा शजन्त्सी साभानहरु मसभा ऩदशछ । 

१४५४१ फेरुजू फेरूज ुिाऩतको यकभ मसभा ऩदशछ। 

 



त्तवद्मारम रेखाङ्कन प्रणारीहदग्दिदन–51 

 

 

अनसूुची २: 
खचशको िगीकयण तथा व्माख्मा 

विद्यारम खचशका सॊकेत तथा िगीकयण य व्माख्मा 
सॊकेत र्ीषशक ब्माख्मा 

२११११ ऩारयश्रगभक शर्ऺक कभशचायी मसभा देहामका खचशहरू सभािेर् गरयन्त्छ (क) शर्ऺक /कभशचायी रे  सेिा 
गये िाऩत ऩा उने तरि, कभशचायी सञ्चमकोष थऩ, गनिशृिबयणभा थऩ, 
िावषशक ग्रडे िवृद्ध, फीभा िाऩत  (ख) स्िीकृत अस्थामी ऩदभा गनमशुक्त बई 
काभगये िाऩतको ज्मारा, भेहनताना य ऩारयश्रगभक खचश य (ग) फहारिारा 
शर्ऺक/कभशचायीको सशञ्चत वियाभी विदा, चाडऩिश खचश िाऩतको यकभ । 

२११२१ ऩोर्ाक मसभा शर्ऺक /कभशचायीराई प्रदान गरयने रगुा बिाको खचश सभािेर् 
गरयन्त्छ। 

२११२३ औषधी उऩचाय खचश मसभा शर्ऺक/कभशचायीराई उऩरव्ध  गयाइने स्िास््म फीभाको र्लु्क, 
औषगध उऩचाय िाऩत ददइने यकभ तथा सो को रागग राग्न ेमातामात खचश 
य कुरूिा खचश रगामतका यकभ सभेत सभािेर् गरयन्त्छ। 

२११३१ स्थानीम बिा मसभा तोवकएको दगुशभ ऺेरभा काभ गये िाऩत ऩाउने स्थानीम बिाको 
खचश यकभ सभािेर् हनु्त्छ। 

२११३२ भहॊगी बिा मसभा प्रचगरत गनमभानसुाय प्रदान गयीने भहॊगी बिाको खचश सभािेर् 
गरयन्त्छ। 

२११३४ फैठक बिा सॊचारक सगभगतका ऩदागधकायी , शर्ऺक÷कभशचायीरे सम्ऩादन गनुशऩने काभ 
सम्ऩादन गनश फैठक फसेकोभा गनमभानसुाय बिा ऩाउने बएभा त्मस्तो 
फैठक बिा मसभा ऩदशछन।् 

२११३५ शर्ऺक/कभशचायी प्रोत्साहन 
ऩयुस्काय 

 प्रचगरत ऐन तथा अन्त्म ऐन गनमभ य गनणशम अनसुाय ददइने ऩयुस्काय 
सम्फन्त्धी खचश मसभा ऩदशछन।् 

२११३९ अन्त्म बिा अन्त्मर उल्रेख नबएका सफै प्रकायका बिाहरू मस अन्त्तगशत ऩदशछन।् 
जस्तो् कामशसम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन बिा, िैदेशर्क बिा, शर्र् ु
स्माहाय बिा, अगतरयक्त सभम बिा, साथै दर्ैं गतहाय जस्ता ऩिशहरूभा 
खटाइएका कामाशरम सहमोगीराई ददइने बिा सभेत मसभा सभािेर् 
गरयन्त्छ। 

२११४२ ऩदागधकायी अन्त्म सवुिधा मसभा विद्यारम व्मिस्थाऩन सगभगतका ऩदागधकायीहरुराई प्रदान गयीने 
सॊचाय, ऩोषाक, औषधी उऩचाय जस्ता यकभ सभािेर् गयीन्त्छ । 
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२१२११ साभाशजक सयुऺा कोष खचश शर्ऺक/कभशचायीको साभाशजक सयुऺाको रागग गरयने खचश तथा साभाशजक 
सयुऺाकोषभा विद्यारमरे जम्भा गनुशऩने यकभ मसभा ऩदशछन।् 

२१२१२ मोगदानभा आधारयत गनितृबयण 
तथा उऩदान कोष खचश 

मोगदानभा आधारयत गनितृबयण तथा उऩदानकोष िाऩतको विद्यारमर 
व्महोनुश ऩने खचश मसभा ऩदशछन।् 

२१२१३ मोगदानभा आधारयत फीभाकोष 
खचश 

मोगदानभा आधारयत फीभाकोष िाऩत विद्यारमरे व्महोनुश ऩने खचश मसभा 
ऩदशछन।् 

२१२१४ शर्ऺक/कभशचायी कल्माण कोष विद्यारमको तपश फाट शर्ऺक/कभशचायी कल्माणकोषभा सभािेर् गनुशऩने 
खचश मसभा ऩदशछन।् 

२१२१९ अन्त्म साभाशजक सयुऺा खचश भागथ उल्रेशखत फाहेकका अन्त्म साभाशजक सयुऺा सम्फन्त्धी खचश मसभा 
ऩदशछन।् 

२२१११ ऩानी तथा गफजरुी मसभा विद्यारमभा उऩमोग हनु ेधाया तथा ढरको भहसरु, विद्यतु भहसरु 
य तत्सम्फन्त्धी जडान खचश तथा  विद्यारमभा उऩबोग गरयन ेखानेऩानीको 
यकभ सभेत सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२११२ सॊचाय भहसरु मसभा सञ्चाय सम्फन्त्धी मन्त्र उऩकयणफाहेक टेगरपोन, टेगरग्राभ, टेरेक्स, 
इन्त्टयनेट, िेिसाइट होशस्टग भहसरु य मस्तै अन्त्म सञ्चाय सम्फन्त्धी 
खचशहरूसभेत ऩदशछन।् साथैमस भाशचट्ठी, ऩासशर वटकटखचश, यशजष्डी, वपती 
यगसदको खचश, कुरयमय खचशसभेत सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२२१२ इन्त्धन मसभा विद्यारम प्रमोजनका रागग प्रमोग हनु ेसिायीसाधनको गनगभि चावहन े
इन्त्धन, रवुिकेन्त्टस आददको खचश य अन्त्म प्रमोजनका रागग हनुे इन्त्धन 
खचश मसभा सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२२१३ सिायी भभशत खचश मसभा गनमगभतरूऩभा विद्यारमभा प्रमोगभा यहेका सिायी साधन तथा 
भेर्ीनयी उऩकयण जस्ता ऩुॉजीगत साभानहरूको भभशत सम्बाय गनश चावहन े
साभान य ज्मारा खचशहरू सभािेर् गरयन्त्छ। तय सिायी साधन तथा 
भेर्ीनयीको आमिुदृि  हनु ेगयी पेरयएको ऩाटश ऩूजाशको खचश ऩुॉजीगत खचशको 
सम्फशन्त्धत खचश र्ीषशकभा सभािेर् गनुश ऩदशछ। सिायी साधनको रागग 
चावहने व्माट्रीर गामतका साभानहरू य ज्मारा खचशहरू सभेत मसभा 
सभािेर् गनुश ऩदशछ। 

२२२१४ गफभा तथा निीकयण खचश मसभा गनभाशण बइसकेका सम्ऩशि, जस्तै् बिन तथा भेर्ीनयी उऩकयण 
आददको फीभा खचश, सिायी साधनको फीभा तथा तेश्रोऩऺको दावमत्ि फीभा 
गदाश रागेको फीभार्लु्क सम्फन्त्धी खचश य सिायीसाधन निीकयण र्लु्क 
सभािेर् गरयन्त्छ। तय गनभाशण अिगधको फीभा खचश बने ऩुॉजीगत खचशको 
सम्फशन्त्धत फजेट खचश र्ीषशकभा सभािेर् गनुश ऩदशछ। 
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२२२२१ भेशर्नयी तथा औजाय सॊचारन 
तथा सम्बाय खचश 

विद्यारमभा यहेका भेशर्नयी औजायको सॊचारनका रागग राग्ने गनमगभत 
तथा भभशत खचश मसभा सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२२३१ गनगभशत सािशजगनक सम्ऩशिको 
भभशत सम्बाय खचश 

मसभा गनभाशण बइसकेका स्थीय सम्ऩशिको गनमगभत भभशत सम्बाय  य 
यॊगयोगन खचश सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२२९१ अन्त्म सम्ऩशिहरूको सॊचारन 
तथा सम्बाय खचश 

भागथ उल्रेशखत फाहेकका अन्त्म सम्ऩशिहरूको सॊचारन तथा सम्बाय खचश 
मसभा ऩदशछन।् 

२२३११ भसरन्त्द तथा कामाशरम साभाग्री मसभा (क) फैंक दस्तयु, ऺगतऩूगतश य अन्त्म मस्तै सेिा खचश (ख) 
विद्यारमको दैगनक प्रमोगभा ल्माइने कागज, खाभ, पायाभ, येकडशपाइर, 
स्टेऩरय, ऩशन्त्चङ्ग भेर्ीन ऩेनड्राइब जस्ता भेर्ीन य वमनका रागग चावहने 
आिश्मक अन्त्म साभानहरू एिॊ करभ, भसी, टोनय, शर्र्ा करभ 
आददजस्ता कामाशरम सम्फन्त्धी भसरन्त्द साभानहरूको भूल्म (ग) एक 
िषशबन्त्दा कभ वटकाउहनुे मस्तै प्रकृगतका अन्त्म साभनहरु य  एक िषश बन्त्दा 
फढी वटकाउ हनुे ऩदाश जस्ता दईुहजाय बन्त्दा कभ भूल्मका अरू 
कामाशरमभार साभानहरूको खचश (3) विद्यारम प्रमोगका साभानको ढुिानी 
खचश यकभहरू सभािेर् हनु्त्छन।् 

२२३१२ ऩर्ऩुॊऺीहरुको आहाय मसभा ऩर्ऩुॊऺीहरूको आहाय सम्फन्त्धी खचश सभािेर् गरयन्त्छ। 
२२३१३ ऩसु्तक तथा साभग्री खचश मसभा सािशजगनक विद्यारमरे गन्र्लु्क रूऩभा विद्याथीहरूराई वितयण गने 

ऩसु्तक, खेरकूद एिॊ रै्शऺक साभग्री तथा सािशजगनक ऩसु्तकारम 
प्रमोजनको रागग खयीद गरयएका ऩसु्तकको खचश सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२३१५ ऩरऩगरका, छऩाई तथा सूचना 
प्रकार्न खचश 

मसभा (क) विद्यारमका रागग आिश्मक छऩाईको खचश। (ख) ऩरऩगरका 
तथा विद्यारमको दैगनक कामश सञ्चारनभा आिश्मक ऩने ऩसु्तक सम्फन्त्धी 
खचश। (ग) विद्यारम सूचना, गरराभ, ठेक्काऩट्टा, घटाघट, फढा फढ 
सम्फन्त्धी सूचना प्रकार्नको खचश आदद छऩाइश तथा सूचना प्रकार्न 
सम्फन्त्धी खचश सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२३१९ अन्त्म कामाशरम सॊचारन खचश भागथ उल्रेशखत फाहेकका अन्त्म विद्यारम सॊचारन खचश मसभा ऩदशछ। 
२२४११ सेिा य ऩयाभर्श खचश मसभा (क) ऩुॉजीगत गनभाशण अन्त्तगशत नऩयेका िा त्मस्तो गनभाशणसॉग 

सम्फशन्त्धत नबएका अध्ममन, अनसुन्त्धान, आददको ऩारयश्रगभक। य (ख) 
छानविन, जाॉचिझु गयाए िाऩत्को  खचश, विरे्षऻफाट गरइने ऩयाभर्शसेिा 
तथा विऻ य सल्राहकाय सेिाआददको ऩारयश्रगभक सम्फन्त्धी खचशहरू 
सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२४१२ सूचना प्रणारी तथा सफ्टिेमय 
सॊचारन खचश 

सूचना प्रणारी तथा सफ्टिेमय सॊचारनका रागग गरयन ेनिीकयण खचश, 
ऩयाभर्श सेिाको खचश तथा गनमगभत सधुाय खचश मसभा ऩदशछ। 
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२२४१३ कयाय सेिा र्लु्क मसभा विद्यारमको सयुऺागने, सयसपाइगने, फगैंचा सम्बाय गने, 
विद्यारमको शचठ्ठी ओसाय ऩसाय गने, कृवषप्रसाय, प्राथगभक स्िास््म सेिाको 
सवुिधा, सिायी चराउन,े टेगरपोन, फ्माक्स, कम््मूटय, पोटोकऩी 
भेर्ीनजस्ता साभानहरूको सञ्चारन य सम्बाय आददकामशको रागग आिगधक 
िा ऩटके रूऩभा कयाय सम्झौता गयी सेिा गरएिाऩ दद इने सेिा र्लु्क 
सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२४१९ अन्त्म सेिा र्लु्क भागथउल्रेशखतफाहेककाअन्त्मसेिार्लु्कबकु्तानीसम्फन्त्धीखचशमसभाऩदशछ। 

२२५११ कभशचायी तागरभ मसभा ljBfnosf lzIfs÷कभशचायीको िशृि विकास तथा ऺभता िवृद्धका रागग 
ददइन ेतागरभ, गोष्ठी, कामशर्ारा सञ्चारन िाऩत्को  खचश तथा दैगनक भ्रभण 
बिाको खचश,  प्रशर्ऺक,  श्रोतव्मशक्तको बिा सभेत सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२५१२ सीऩ विकास तथा जनचेतना 
तागरभ तथा गोष्ठी सम्िन्त्धी 
खचशहरू 

मसभा आमआजशन, सीऩविकास, सर्शक्तकयण, सािशजगनक चेतना जागयण 
जस्ता तागरभ सञ्चारनको खचश जस्तै प्रशर्ऺक,  श्रोतव्मशक्तको बिा, 
सहबागीको बिा, भसरन्त्द, खाजाखचश, हरबाडा तथा तागरभका 
सहबागीको स्िीकृतभाऩ दण्ड अनसुायको दैगनक बिा तथा भ्रभण खचश य 
स्िीकृत कामशिभअनसुायको कामशिभ कामाशन्त्िमन गदाश राग्ने भ्रभणखचश 
सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२५२१ उत्ऩादन साभग्री / सेिा कच्चा ऩदाथश तथा अन्त्म भारसाभानआदद खयीदगयी त्मसभा श्रभ तथा 
प्रत्मऺरूऩभा उत्ऩादनसॉग सम्फशन्त्धत अन्त्मखचश सभेतगयी उत्ऩादन िा 
प्रािहनुे साभान ऩगछ नगदभा गफिी वितयण हनुे अिस्थाभा त्मस्तो साभान 
उत्ऩादन गदाशरागेको कच्चा ऩदाथश तथा अन्त्म भारसभानको भोर य 
उत्ऩादनसॉग सम्फशन्त्धत अन्त्म खचश मसभा सभािेर् गरयन्त्छ। तय ऩुॉजीगत 
साभान खयीद गयी विद्यारम ऩमुाशउॉदा  रागेको खचश य िृऺ ायोऩण गनशको 
रागग गरयने ऩुॉजीगत खचश सम्फशन्त्धत खचश र्ीषशक भै जोडीशजन्त्सी वकताफभा 
भोर कामभ गनुश ऩनेछ। 

२२५२९ विविध कामशिभ खचश मसभा धागभशक, साॊस्कृगतक सॊस्थाहरूको ऩूजाऩाठ, मऻ, जऩ रगामतका 
कामशिभ य अन्त्म कुनै खचशर्ीषशकहरूभा नऩयेका कामशिभ खचश सभािेर् 
गरयन्त्छ। 

२२६१२ भ्रभण खचश मसभा (क) एक विद्यारमफाट अको विद्यारमभा सरूिाबएको िा दयिन्त्दी 
मथास्थानभा याखी काज सरूिाबएको शर्ऺक िा कभशचायी य गनजरे 
गनमभानसुाय रैजान ऩाउने ऩरयिायको भ्रभण खचश गनधाशरयत दयभा सिायीखचश 
य ऩैदर वहॊडेिाऩत ऩाउने भ्रभणखचश । जस्तै् मातामात बाडा, हिाई उडान 
कय, भ्रभण सम्फन्त्धी फीभा खचश य स्िीकृत भ्रभण सम्फन्त्धी पुटकय 
खचशहरू। (ख) सरूिा बई जाने शर्ऺाक िा कभशचायी य गनजको ऩरयिायरे 
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गनमभानसुाय ऩाउने दैगनक बिा।(ग) विद्यारमको काभ िा कामशिभ 
कामाशन्त्िमनको गसरगसराभा स्िदेर् िा विदेर्भा भ्रभण गदाश गनमभानसुाय 
ऩाइने भ्रभण खचश, दैगनक बिा, िासस्थान खचश, नेताबिा, विदेर्जाॉदाको 
रगुाबिा, फीभाखचश, पुटकय तथा बैऩयी आउने खचशहरू ऩदशछन।् 

२२६१९ अन्त्म भ्रभण खचश विद्यारम िादीहनुे भदु्दाभा विद्यारमका ऩऺभा साऺीको रूऩभा शझकाइएको 
व्मशक्तको भ्रभणसम्फन्त्धी खचश मसभा सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२७११ विविध खचश मसभा (क) स्िीकृत बएका भनोयञ्जन , प्रदर्शन, शचमाऩान य बोजहरू 
सम्फन्त्धी खचश (ख) अगतगथ सत्काय खचश (ग)  शर्ऺक, अविबािक, विद्याथी 
बेरा सम्फन्त्धी खचश य अन्त्म कुनै खचश र्ीषशकभा  नऩयेको विविध खचश आदद 
सभािेर् गरयन्त्छ। 

२५३१३ गैह्र सयकायी सॊस्था, धागभशक तथा 
सेिाभरुक सॊस्थाराई ददइने 
सहामता 

गैह्र सयकायी सॊस्था, धागभशक तथा सेिाभरुक सॊस्थाराई विद्यारमरे 
प्रदानगने सहामता सम्फन्त्धी खचश मसभा ऩदशछ। 

२७२११ छारिशृि मसभा विद्यारमभा अध्ममन गने छारछाराहरूराई छारिशृि स्िरूऩ ददइने 
अनदुान िाऩत्को  नगद, शजन्त्सी िा सवुिधाको यकभ सभािेर् गरयन्त्छ। 

२७२१३ औषधी खरयद खचश मसभा शर्ऺक कभशचायी तथा  विद्याथीहरुको  उऩचायभा प्रमोग हनुे औषगध 
तथा स्िास््म साभाग्री ख यीद य सोको ढुिानी सम्फन्त्धी खचश सभािेर् 
गरयन्त्छ 

२७३१२ उऩदान मसभा विद्यारमरे गनमशुक्त गयेका सेिागनििृ शर्ऺक तथा कभशचायीको 
रागग गरयने उऩदान खचश सभािेर् गरयन्त्छ। 

२७३१३ सेिा गनििृको सॊशचत विदा मसभा विद्यारमरे गनमशुक्त गयेका सेिा गनििृशर्ऺक तथा कभशचायीको 
रागग गरयने सशञ्चत विदाको खचश सभािेर् गरयन्त्छ। 

२७३१४ सेिा गनििृको औषधी उऩचाय मसभा विद्यारमरे गनमशुक्त गयेका  सेिा गनििृ शर्ऺक तथा कभशचायीको  
रागग गरयने औषगध उऩचाय खचश सभािेर् गरयन्त्छ। 

२७३१५ भतृ शर्ऺक कभशचायीको सवुिधा 
तथा सहामता 

मसभा भतृक शर्ऺक / कभशचायीको सवुिधा तथा गनजको ऩरयिायराई 
उऩरव्ध गयाईने सवुिधा,  भतृक शर्ऺक कभशचायीको ऩरयिायराई उऩरव्ध 
गयाएको सहामता िाऩत्को यकभ क.सॊ.कोषराई सोधबनाश तथा भतृक 
कभशचायीराई सयकायको तपश फाट ददइएको थऩ यकभ सभािेर् गरयन्त्छ। 

२८१४१ जग्गाको बाडा मसभा विद्यारम प्रमोजनका रागग जग्गाबाडाभा गरई प्रमोगगये िाऩत जग्गा 
धनीराई बकु्तानी गनुशऩने बाडािाऩतको खचश सभािेर् गरयन्त्छ। 

२८१४२ घयबाडा मसभा विद्यारम प्रमोजनको रागग गरइएको घयबाडा िाऩतको यकभ 
सभािेर् गरयन्त्छ। 
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२८१४३ सिायी साधन तथा भेशर्न य 
औजाय बाडा 

मसभा विद्यारम प्रमोजनको रागग सिायी साधन, भेर्ीनयी औजाय रगामत 
अन्त्म ऩुॉजीगत सम्ऩशि बाडाभा गरईप्रमोग गयेिाऩत्को  बाडा खचश ऩदशछ। 

२८१४९ अन्त्म बाडा भागथ उल्रेशखत फाहेकका अन्त्म प्रमोजनभा गतनुश ऩने बाडा मसभा ऩदशछ। 
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अनसूुची ३: रेखाङ्कनको व्मिहारयक ऻान, अभ्मास तथा नभनुाहरु 


