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नपेालगञ्ज उपमहानगरपाललकाका वडा कार्ाालर्हरुको लेखा लनरे्दशिका, २०७६ 

    नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललकाका वडाहरुको कारोबारको लेखाङ्कन गना, अलिलेख राख्न, प्रलिवेर्दन गना, लेखा नीलि 
िथा कार्ालबधी र प्रकृर्ाको जानकारी दर्दन, नेपालगञ्ज उपमहनगरपाललकाको समग्र लबत्तीर् प्रलिवेर्दन िर्ार गर्दाा 
ललने मखु्र् मखु्र् लेखा नीलि ग्रहण िथा ब्र्ाख्र्ा गना साथै सबै वडा कार्ाालर्हरुको कारोबारको लेखा ढााँचा र 
प्रलिवेर्दनमा एकरुपिा िथा समानिा कार्म गरी नगरपाललकाको बजेट िथा लेखा सम्बन्धी लबशत्तर् सूचनाहरुलाई 
प्रबाह गरर बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा, बजेट अशख्िर्ारी िथा लनकासा र खािाको संचालन, आलथाक कारोवार र 
खररर्द िथा कार्ाक्रम संचालन, लेखा र अलिलेख  प्रणालीलाई ववश्वसनीर् बनाउन िथा प्रचललि कानून बमोशजम 
आलथाक कारोबारको अलिलेखाङ्कन गना प्रिासवकर् कार्ालबधी (लनर्लमि गने) ऐन, २०७५ को र्दफा ४ (१) िथा  
िथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललकाको आलथाक कार्ाववलध काननु, २०७४ को र्दफा ३१ ले दर्दएको अलधकार प्रर्ोग 
गरी नगर कार्ापाललकाले र्ो लनरे्दशिका िर्ार गरेको छ । 

 

पररच्छेर्द १ 

प्रारशम्िक 
1. संशिप्त नाम र प्रारम्ि : 

क) र्स लनरे्दशिकाको नाम "वडा कार्ाालर्हरुको लेखापालन लनरे्दशिका, २०७६ " रहनेछ। 

ख)  र्ो लनरे्दशिका कार्ापाललकाले पाररि गरेको लमलि रे्दशख लाग ुहनुेछ । 

 

पररच्छेर्द र्दईु 

पररिाषा 
2. पररिाषााः     ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा र्स लनरे्दशिकामा, 

ग) "लेखा"  िन्नाले कारोबार िएको व्र्होरा रे्दशखन ेगरी प्रचललि काननु बमोशजम राशखने अलिलेख, खािा, वकिाव 
र सो कारोबारलाई प्रमाशणि गने अन्र् कागजाि समेिलाई जनाउाँर्दछ ।  

घ) "आलथाक वववरण" िन्नाले कुनै लनशिि अबलधमा िएको आलथाक कारोबारको सलमविगि अवस्था र्दिााउन े
उरे्दश्र्ले शिषाक समेि खलु्ने गरी िर्ार गररएको लबवरण सम्झनपुर्दाछ र सो िब्र्दले कारोबारको शस्थिी 
र्दिााउने गरी लबलनर्ोजन िफा  शिषाकको आधारमा बनाईएको बजेट लबलनर्ोजन, लनकासा, खचा र बजेट बााँकी 
रकम;  राजश्व िफा  लगिी, असलुी, र्दाशखला र बााँकी;  िथा धरौटी िफा  आम्र्दानी, खचा )वफिाा र सर्दरस्र्ाहा (

र बााँकी रकम िथा कार्ाालर् संाालन कोष लगार्ि अन्र् कोष िफा  आर् , ब्र्र् िथा बााँकी रकम खलुाईएको 
आर्-ब्र्र् वववरणलाई बझुाउर्दछ । 

ङ) "आलथाक बषा" िन्नाले कुनै सालको श्रावण एक गिे रे्दशख अको सालको आषाढ मसान्ि सम्मको अवलधलाई 
सशम्झनपुर्दाछ ।  
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च) "सङ्किे" िन्नाले राजस्व, खचा, ववशत्तर् व्र्वस्था, र्दाि ृलनकार्साँग सम्बशन्धि आधार शिषाक, मलु शिषाक र उप 
शिषाक समेिका लालग नेपाल सरकारको एवककृि आलथाक संकेि िथा बलगाकरण र ब्र्ाख्र्ा, २०७४ 
बमोशजमका संङे्कलाई बझुाउर्दछ । 

छ) "आधार शिषाक" िन्नाले सङ्किे नं. को अशन्िममा िीन वटा िनु्र् िएको खचा, राजस्व र  ववत्तीर् व्र्वस्थासााँग 
सम्बशन्धि शिषाकलाई सम्झनपुर्दाछ । 

ज) "मलु शिषाक" िन्नाले संकेि नं. को अन््र्मा एक वटा िनु्र् िएको खचा, राजस्व र  ववत्तीर् व्र्वस्थासाँग 
सम्बशन्धि शिषाकलाई सम्झनपुर्दाछ । 

झ) "उपशिषाक"  िन्नाले सङे्कि नम्बर को अशन्िममा एक रे्दशख नौ सम्मका अंक िएको खचा, राजस्व र  ववत्तीर् 
व्र्वस्थासााँग सम्बशन्धि शिषाकलाई सम्झनपुर्दाछ । 

ञ) "खचा शिषाक" िन्नाले खचासाँग सम्बशन्धि आधार शिषाक, मलु शिषाक िथा उप िीषाक समेिलाई जनाउाँर्दछ 
। 

ट)  “अलधकार प्राप्त अलधकारी” िन्नाले प्रचललि काननु बमोशजम खचा गने वा सोको लालग लनकासा दर्दने अलधकार 
पाएको अलधकारी सम्झन ुपछा र सो िब्र्दले कार्म मकुार्म वा लनलमत्त िई काम गने अलधकारी समेिलाई 
जनाउाँछ ।  

ठ) “अनरु्दान” िन्नाले नेपाल सरकार, प्ररे्दि सरकार, स्थानीर् िह, र्दाि ृ लनकार् िथा संघ संस्थाहरूबाट 
नगरपाललकालार्ा प्राप्त हनुे सहार्िा सम्झन ुपछा । 

ड) “आन्िररक लनर्न्रण” िन्नाले आ-आफ्नो कामको प्रकृलि अनसुार आफू र अन्िगाि लनकार्बाट सम्पार्दन गररन े
कार्ाहरु लमिव्र्र्ी, कार्ार्दििा र प्रिावकारी रुपमा सम्पन्न हनुे गरी कानूनले लनधाारण गरेको प्रवक्रर्ा अनसुार 
िर्ो िएन िनी िालकु लनकार्बाट लनरन्िर रूपमा गररने सपुररवेिण र अनगुमन कार्ा सम्झन ुपछा ।  

ढ) “कार्ाालर्” िन्नाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललकाको कार्ाालर् र सो मािहिका सबै वडा कार्ाालर्हरुलाई 
सम्झन ुपछा । 

ण) "वडा कार्ाालर्" िन्नाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका मािहिका सम्बन्धीि वडा कार्ाालर्हरुलाई सम्झन ु
पछा । 

ि) “धरौटी रकम” िन्नाले कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्म सरुिण वापि राशखएको सरुिण जमानि रकम (ररटेन्सन 
मनी वा अनेि मनी) वा सो वापिको लबडबण्ड वा परफरमेन्स बण्ड सम्झन ुपछा र सो िब्र्दले अन्र् कुनै 
कारणले सरुिण राख् न ुपने िई सो वापि राशखएको रकम समेिलाई जनाउनेछ । 

थ) “प्ररे्दि” िन्नाले प्ररे्दि नं ५ लाई सम्झन ुपर्दाछ । 

र्द) “िकु्तानी आरे्दि” िन्नाले वडा कार्ाालर्मा िकु्तानीको र्दावर््व लसजाना िएपलछ िकु्तानीका आवश्र्क सबै 
प्रवक्रर्ा पूरा गरी िकु्तानी लनकासाका लालग चेक जारी गना वा कुनै कारणले रकम समार्ोजन गनुा पने िएमा 
सो रकम समार्ोजनका लालग सम्बशन्धि वडा कार्ाालर्ले नगरपाललकाको कार्ाालर्लाई दर्दर्ने ललशखि 
आरे्दिलाई सम्झन ुपछा । 
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ध) “िकु्तानी लनकासा” िन्नाले वडा कार्ाालर्को िकु्तानी आरे्दि बमोशजम नगरपाललका कार्ाालर्बाट जारी चेक 
वा सोझै बैंक खािामा जम्मा गरी हनुे खचाको िकु्तानीलाई सम्झन ुपछा । 

न) “सर्दरस्र्ाहा” िन्नाले सरुिण वापि धरौटी खािामा जम्मा रहेको धरौटी रकमलाई नगरपाललकाको सश चि 
कोषमा र्दाशखला गने कार्ा सम्झन ुपछा । 

ऩ)  “सरकारी रकम” िन्नाले नगरपाललकालाई राजस्वको रूपमा वा अन्र् कुनै वकलसम बाट प्राप्त हनुे रकम 
सम्झन ुपछा ।  

प) “आलथाक प्रिासन िाखा” िन्नाले नगरपाललकाको आलथाक प्रिासन िाखालाई सम्झन ुपछा । 

फ) “लेखा िाखा” िन्नाले नगरपाललकाबाट छुटै्ट खािा संाालन िएका मािहिका वडा कार्ाालर् िथा लबषर्गि 
िाखाहरुको आलथाक प्रिासनसम्बन्धी कार्ा गने िाखालाई सम्झन ुपछा । 

 

 

पररच्छेर्द लिन  
खािा संाालन  

3. वडा कार्ाालर्बाट खािा संाालन गना सवकन े: (१) नगरसिाद्धारा वडा कार्ाालर्का लालग लबलनर्ोशजि बजेट 
संाालन गना खचा खािाको संाालन सम्बन्धीि वडा कार्ाालर्बाट हनु सक्नछे । 

(२) उपर्दफा १ बमोशजम वडा कार्ाालर्मा खचा खािा संाालनका लागी प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृिले िोकेको 
अलधकृि स्िरको कमाचारी र लेखा प्रमखुले िोकेको लेखाको कमाचारीले गनेछन।् 

िर नगरपाललकामा लेखाका कमाचारी उपलब्ध नरहेको अबस्थामा नगरकार्ापाललकाको लनणार्बमोशजम 
िोवकएका कमाचारीहरुको संर्कु्त र्दस्िाखिमा खािा संाालन गना सवकनेछ। 

(३) उपर्दफा २ बमोशजम खािा संाालनका लालग कमाचारी निोवकए सम्म कार्ाालर्बाट नै सो खािा संाालन 
हनुेछन ्।  

(४) खचा खािाको संाालन गर्दाा लमिव्र्वर्िा (Ecconomy), कार्ार्दििा(Efficiency), प्रिावकाररिा (Effictiveness), 

पारर्दशिािा(Transparancy), िटस्थिा (Neutrality), लमलान (Matching), स्वस्थ प्रस्िलुिकरण (Fair Presentation), 

शजम्मेवारी र उत्तरर्दावर््व (Responsibility and Accountability), बझु्न ुसवकने(Understandalibility), 

िदु्दिा(Accuracy), पूणािा (completeness), अलबशच्छन्न सस्था (Going Concern), समर्बद्दिा (Timeliness), 

बैधालनकिा(Validity), गहनिा (Materility), सान्र्दलिाकिा(Relavence), ववश्वसनीर्िा (Reliable), एकरुपिा 
(Consistency), िलुना्मक (Comparability) जस्िा लेखापालनका सबामान्र् लसद्धान्ि र कार्ाालर्को लनरे्दिन 
समेिका आधारमा संाालन गनुापनेछ । 

(५) ववलनर्ोशजि बजेटबाट हनुे खचा िथा अन्र् सरकारी खचाको िकु्तानी गने प्रर्ोजनको लालग बाहेक वडा कार्ाालर्को 
नाममा अन्र् कुनै पलन वकलसमको खािा खोल्न सवकने छैन ।  

(६) खचा खािा संाालन निएका वडा कार्ाालर्हरुले आफूलाई प्राप्त खचा गने अशख्िर्ारी िथा कार्ाक्रमको आधारमा 
खचाको गौश्वारा िौचर िर्ार गरी सो अनसुारको चेक जारी गनाको लालग कार्ाालर्लाई अनसुचुी १ बमोशजमको 
ढााँचामा िकु्तानी आरे्दि पठाउन ुपर्दाछ ।कार्ाालर्ले सम्बशन्धि वडा कार्ाालर्को अशख्िर्ारी िथा कार्ाक्रम र वडा 
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कार्ाालर्ले दर्दएको िकु्तानी आरे्दिको आधारमा चेक िर्ार गरी िकु्तानी लनकासा दर्दनेछ । वडा कार्ाालर्ले 
कार्ाालर्बाट जारी िएको चेकको रकमलाई नै लनकासा मानी लेखा राख्न ुपर्दाछ । िर र्स सम्बन्धमा सम्बशन्धि 
बैंकसाँगको समन्वर्मा कार्ाालर्ले आरे्दिमा िकु्तानी पाउने सम्बशन्धि पिको खािामा बैंक माफा ि सोझै रकम 
जम्मा गरी िकु्तानी लनकासा गने व्र्वस्था लमलाउन सक्नछे।  

(७) उपर्दफा (६) बमोशजम कार्ाालर्बाट जारी िएका चेक सम्बशन्धि वडा कार्ाालर्को सम्पका  व्र्शक्त (आलधकाररक 
प्रलिलनलध) माफा ि कार्ाालर्मा पठाईने छ । वडा कार्ाालर्ले उक्त चेक िकु्तानी पाउने सम्बशन्धि पिलाई बझुाउन ु
पनेछ । वडा कार्ाालर्ले सम्पका  ब्र्ाशक्त्त (आलधकाररक प्रलिलनलध) िोवक अनसुचुी ३ बमोशजमको ढााँचामा 
कार्ाालर्लाई पठाउनपुने छ । 

(८) िकु्तानी लनकासा प्रणालीमा हनुे मालथ उल्लेशखि ब्र्वस्था बाहेक प्रचललि कानूनमा िएको व्र्वस्था अनसुार 
सम्पार्दन गररने आलथाक प्रिासन सम्बन्धी कार्ाहरु जस्िै बजेट िथा कार्ाक्रम िर्ारी गने, अशख्िर्ारी दर्दन,े खचा 
स्वीकृि गने, लेखापालन गने, लेखा परीिण गराउने िथा प्रलिवेर्दन गने र्दावर््व सम्बन्धीि कार्ाालर्को हनुेछ । 

 

 

 

पररच्छेर्द चार 
आलथाक प्रिासनसंग सम्बशन्धि कार्ाालर् िथा पर्दालधकाररको काम, किाव्र् र अलधकार  

 

4. र्स लनरे्दशिकामा अन्र्र उल्लेख िएको काम र किाव्र्को आलथाक प्रिासनसंग सम्बशन्धि पर्दाधीकारी िथा 
कार्ाालर्को काम, किाब्र् र अलधकार रे्दहार् बमोशजम हनुे छ । 
(१) लेखा उत्तरर्दार्ी अलधकृिको काम किाब्र् र अलधकार : 
(क) आफ्नो सरुवा, बढुवा िएमा प्रचललि काननु बमोशजम बझबझुारथ गने,  

(ख) सरुवा बढुवा िई जााँर्दा आफ्नो कार्ाकालको आर् व्र्र्को लेखा, बेरुजकुो लगि, बेरुज ु फर्छ्यौटको 
कारवाहीको शस्थलि र कार्ाालर्को आलथाक, िौलिक िथा जनिशक्तको वास्िववक शस्थलिको वववरण िर्ार 
गरी हालवालालाई बझुाउन,े 

(ग) कार्ाालर्मा र्दाशखला हनु आएको सरकारी रकमको लेखा राख्न,े प्रलिवेर्दनहरू पठाउने र कार्ाालर्को सम्पूणा 
आलथाक कारोबारको उत्तरर्दावर््व वहन गने, 

(घ) कार्ाालर्को नगर्दी शजन्सीमा हानी नोक्सानी हनु नपाउने गरी लनर्न्रणको व्र्वस्था गने, 

(ङ) कार्ाालर्मा आलथाक अनिुासन कार्म गने गराउन,े  

(च) र्स लनर्मावली िथा आलथाक प्रिासन सम्बन्धी अन्र् प्रचललि कानून पालना गने गराउन,े  

(छ) लेखापरीिणबाट लनस्केको बेरुजकुो जवाफ समर्मै दर्दई सो बमोशजम फर्छ्यौट िर्ो वा िएन अनगुमन 
गने र दर्दएको जवाफ वा प्रमाणबाट फर्छ्यौट निए पनुाः पेि गरी फर्छ्यौट गराउन े।  
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(ज) कार्ाालर् प्रमखुले आलथाक कारोबार गर्दाा आलथाक प्रिासन िाखा प्रमखुको रार् नललई वा रार् ववपरीि 
लनणार् गरेको खचाको रकम कलमको शजम्मेवारी बहन गनुा पनेछ । आलथाक प्रिासन िाखा प्रमखुले रार् 
दर्दएको रकम कलमको हकमा लनजले समेि संर्कु्त शजम्मेवारी बहन गनुा पनेछ । 

 

(२) आलथाक प्रिासन सम्बन्धी कार्ाालर् प्रमखुको काम, किाब्र् र अलधकार : 
(क) बजेट िजुामा दर्दग्र्दिान िथा नगरपाललकाले समर् समर्मा िोके अनसुार बजेट र कार्ाक्रम िर्ार गरी 

कार्ाालर्मा पेि गने, 

(ख) कुनै रकमको लनकासा पूरै वा आशंिक रोक्का राख्न ुपरेमा िर्दनसुार रोकी ्र्सको सूचना नगरपाललकाको 
कार्ाालर्लाई दर्दन,े 

(ग) बजेट िीषाक उपिीषाक अन्िगािको राजस्व, ववलनर्ोजन, खचा, धरौटी िथा शजन्सीको लेखा परीिणबाट 
कार्म िएको बेरुजकुो लगि स्वीकृि ढााँचामा राखी फर्छ्यौट गराउने र ्र्सको मालसक िथा वावषाक 
वववरण नगरपाललकाको कार्ाालर्मा पठाउन,े 

(घ) स्वीकृि बजेट रकममा थप रकमको व्र्वस्था गनुा परेमा रकमान्िर गनाका लालग लनणार् गरर नगरपाललकाको 
कार्ाालर्मा पठाउन,े 

(ङ) वडा कार्ाालर्हरु िथा लबषर्गि िाखाहरुमाफा ि िएका लबकास लनमााणका कार्ाहरु र कार्ाक्रमहरुको 
सपुररवेिण र अनगुमन गरी गराई आलथाक अनिुासन र लनरे्दिनहरू पालना गने गराउने,  

(च) लेखापरीिणबाट लनस्केको बेरुजकुो जवाफ समर्मा दर्दए वा नदर्दएको, जवाफ वा प्रमाण पेि गरेकोमा 
फर्छ्यौट िए वा निएको जानकारी राख्न ेर रेखरे्दख, लनरीिण, अनगुमन गरी फर्छ्यौट निएकोमा गना लगाउन,े  

(छ) अशघल्ला आ.ब. हरुमा असलु उपर गने िलन बेरुज ुकार्म िएका ब्र्ाक्ती िथा संस्थाहरुको बेरुज ुकट्टी 
गरी मार िकु्तानी गने ब्र्वस्था गने । 

(ज) प्रचललि कानूनले िोकेको अन्र् कार्ा गने ।  

 

(३)लेखा िाखा प्रमखुको काम, किाब्र् र अलधकार : 
 कार्ाालर् प्रमखुको उत्तरर्दावर््वमा आलथाक प्रिासन िाखा प्रमखुको काम र किाव्र् रे्दहार् बमोशजम हनुछेाः 
(क) कार्ा साालन िथा प्रिासलनक खचािफा को बजेट िजुामा गने र कार्ाक्रमिफा को बजेटको हकमा र्ोजना 

र कार्ाक्रम हेने सम्बशन्धि िाखा वा महािाखालाई सहर्ोग गने ।  

(ख) आलथाक कारोबारसाँग सम्बशन्धि काम र शजम्मेवारी बहन गरी लनकासा माग गने व्र्वस्था लमलाउन,े  

(ग) लनकासा िएको रकमको खचाको वहसाब वकिाब रीिपूवाक राख्न,े खचाका फााँटवारी िथा आलथाक वववरण 
िर्ार गने । ्र्स्िा फााँटवारी एवं आलथाक वववरण कार्ाालर् प्रमखुबाट स्वीकृि गराई समर्मै सम्बशन्धि 
लनकार्मा पठाउने र लेखा परीिण गराउने,  

(घ) लेखापरीिणबाट कार्म हनु आएको बेरुजकुो लगि राख्न ेर बेरुज ुफर्छ्यौट गने प्रमाण जटुाई पेि गने 
गराउने । लनर्लमि गनुा पने ववषर्हरू लनर्लमि गना गराउन पेि गने,  
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(ङ) आफू सरुवा वा बढुवा िई जााँर्दा आफ्नो शजम्माको सम्पूणा से्रस्िा, नगर्द र बैंक मौज्र्दाि, बेरुज ुलगि र 
अलिलेखहरू हालवाला वा लनजलाई बझुाउने गरी मािहि कमाचारीलाई बरबझुारथ गने,  

(च) आफ्नो रार् अनसुार लनणार् िएको रकम कलमको हकमा शजम्मेवारी बहन गने,  

(छ) कार्ाालर् प्रमखुले समु्पेको आलथाक कारोबार सम्बन्धी काम गने र आलथाक कारोबारमा कार्ाालर् प्रमखुलाई 
रार् दर्दने । 

(ज आलथाक प्रिासन िाखा प्रमखुको हैलसर्िले आफ्नो मािहिका अलधकृि वा अन्र् सहार्क कमाचारीलाई 
कामको बााँडफााँड गरी शजम्मेवारी समु्पन सक्नपुने छ। 

(झ) आलथाक प्रिासन िाखा प्रमखुले आलथाक कारोबार गर्दाा प्रचललि कानून बमोशजम रीि पगेु वा नपगेुको जााँची 
रीि पगेुकोमा िकु्तानीको लनलमत्त पेि गने, रीि नपगेुको वा आफ्नो रार् नललई रीि नपगेुको कुनै कलम 
सर्दर िई िकु्तानीको लनशम्ि प्राप्त हनु आएमा रीि नपगेुको व्र्होरा ललशखि रूपमा स्पि खलुाई कार्ाालर् 
प्रमखु समि पेि गरी कार्ाालर् प्रमखुको ललशखि आरे्दिानसुार गनुा पनेछ । 

(ञ) उफर्दफ (झ) बमोशजम खचा गना कार्ाालर् प्रमखुले आरे्दि दर्दएमा आलथाक प्रिासन िाखा प्रमखुले सोही 
बमोशजम खचा गरी ्र्स्िो काम िएको साि दर्दन लिर ्र्स्िो खचा िएको रकम लनर्लमि गना कार्ाालर् 
प्रमखु समि पेि गनुा पनेछ । ्र्सरी पेि हनु आएका खचा लनर्लमि गराउने शजम्मेवारी कार्ाालर् प्रमखुको 
हनुेछ । 

(ट) आलथाक प्रिासनमा काम गने प्र्रे्क पर्दको काम किाव्र्बारे नगरपाललकाको आलथाक प्रिासन िाखाले 
छुटै्ट कार्ा वववरण िर्ार गरी लागू गना सक्नेछ । 

 

(४) नगरपाललकाको काम र किाव्र्ाः  

(क) नगरपाललकाको मािहि रही आलथाक कारोबार गने कार्ाालर्हरूको लगि अद्यावलधक रूपमा राख्न,े  

(ख) मािहिका कार्ाालर्हरुको आलथाक कारोबारको रेखरे्दख लनरीिण गने,  नगरपाललकाको नीलि लनरे्दिन र 
प्रचललि कानूनको अधीनमा रही रार् सल्लाह दर्दन,े  

(ग) मािहिको कार्ाालर्बाट ववलनर्ोजन, राजस्व र धरौटी रकमको आम्र्दानी र खचाको मास्केबारी ललई एवककृि 
मास्केवारी िर्ार गरी काननु बमोशजम पठाउनपुने कार्ाालर्मा पठाउन,े  

(घ) प्रचललि कानून बमोशजम मािहिका कार्ाालर्हरुको राजस्व, ववलनर्ोजन, धरौटी, शजन्सी र प्रचललि कानून 
बमोशजम खडा िएको कार्ा साालन कोषको आन्िररक लेखापरीिण गने,  

(ङ) कार्ाालर्लाई दर्दएको अशख्िर्ारी र बजेट बााँडफााँड बमोशजम लनकासा दर्दने रकमको कार्ाालर्गि र गोश्वारा 
लेखा राख्न,े लनकासा दर्दने र लनकासा दर्दईएको रकमको वववरण बैंकबाट प्रमाशणि गराई राख्न,े  

(च) साल िमाम िएपलछ मािहिका कार्ाालर्हरूलाई दर्दएको लनकासा रकमको वावषाक आलथाक वववरण बनाई 
एवककृि आलथाक लबवरण पठाई काननु बमोशजम पठाउनपुने लनकार्मा पठाउन,े 

(छ) मािहिका कार्ाालर्हरूले आलथाक वषाको अन्िमा बााँकी रहेको ववलनर्ोजन रकम नगर सशाि कोषमा 
र्दाशखला गरे वा नगरेको जााँच गने र नगरेको िए र्दाशखला गराउन,े  
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(ज) ववलनर्ोजन लेखा, िहलबल मौज्र्दाि र बेरुज ुफर्छ्यौट सम्बन्धमा मािहिका कार्ाालर्हरूको लनरीिण गरी 
लनरीिण प्रलिवेर्दन िोवकएको लनकार्मा पेि गने,  

(झ) मािहिका कार्ाालर्हरूको लनरीिण गर्दाा से्रस्िा र्दरुुस्ि नरहेको वा वहनालमना िएको वा पेि गनुा पने 
प्रलिवेर्दनहरू लनर्लमि रूपमा पेि नगरेको पार्एमा कार्ाालर्को बैंक खािा रोक्का गरी कार्ापाललकामा 
जानकारी दर्दन,े  

(५) आलथाक प्रिासन िाखाको काम र किाव्र्ाः   

 (क) सम्बशन्धि कोष िथा लेखा लनर्न्रक कार्ाालर्साँग लनकासा माग गरी लनकासा िएको रकम आम्र्दानी 
बााँधी स्वीकृि बजेट िथा कार्ाक्रम र सिाले दर्दएको अशख्िर्ारी लिर रही र्स लनरे्दशिका बमोशजमको रीि 
परु्ााई खचा गने, ्र्सको लेखा राख्न,े 

(ख) र्स लनरे्दशिका उल्लेख िए बमोशजमको अवलध लिर राजस्व, धरौटी र ववलनर्ोजनको बैंक वहसाब वववरण 
लिडाई मास्केबारी र अन्र् वववरणहरू सम्बशन्धि कोष िथा लेखा लनर्न्रण कार्ाालर् िथा िोवकएका 
लनकार्मा पठाउन,े 

(ग) सम्बशन्धि लनकार्बाट ववलनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र लेखाको आन्िररक लेखापरीिण गराउने र रे्दशखएको 
कैवफर्ि अशन्िम लेखापरीिण हनु ुअगावै लनर्लमि गराई राख्न,े 

(घ) वावषाक आलथाक कारोबार प्रलिवेर्दन र चौमालसक िथा वावषाक कार्ा सम्पार्दन प्रलिवेर्दन पेि गने, 

(ङ) आलथाक कारोबार गने, शजम्मेवारी बहन गने, बेरुज ुफर्छ्यौट गने र वववरण पेि गने,  

(च) महालेखा परीिकको कार्ाालर्बाट औलं्र्ार्एका बेरुजकुो िोवकएको ढााँचामा लगि खडा गरी राख्न े र 
फर्छ्यौटको अलिलेख अद्यावलधक गरी राख्न े। 

 

 

पररच्छेर्द पााँच 

बजेट सम्बन्धी 
5. वावषाक र्ोजना िथा वजेट िजुामाका आधारहरु 

   मािहिका वडा कार्ाालर्हरु िथा लबषर्गि िाखाहरुले वावषाक र्ोजना िथा वजेट िजुामा र कार्ाान्वर्न गर्दाा लनम्न 
लबषर्हरुलाई आधारका रुपमा ललन ुपनेछ । 

(क) नेपालको संववधान 

(ख) स्थानीर् सरकार साालन ऐन, २०७४ 

(ग) राविर् प्राकृलिक स्रोि िथा ववत्त आर्ोग ऐन, २०७४ 

(घ) अन्िर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

(ङ) संघीर् र प्ररे्दि सरकारले जारी गरेका नीलि, कानून िथा मापर्दण्डहरु  

(च) स्थानीर् िहमा वजेट िजुामा, कार्ाान्वर्न, आलथाक व्र्वस्थापन िथा सम्पशत्त हस्िान्िरण सम्बन्धी लनरे्दशिका, २०७४ 

(छ) संघीर्, प्रारे्दशिक र स्थानीर् िहको आवलधक ववकास र्ोजना 
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(ज) नगरपाललकाको मध्र्मकालीन खचा संरचना 
(झ) स्रोि साधनको अवस्था 
(ञ) ववकासका अन्िरसम्बशन्धि लबषर्हरु 

(ट) नेपाल सरकारले अन्िरााविर् जगिमा जनाएका प्रलिबद्धिाबाट लसशजाि र्दावर््वहरु, संघ र प्ररे्दि सरकारले 
अबलम्बन गरेका अन्र् आलथाक नीलिहरु आदर्द । 

6.  वावषाक र्ोजना िथा वजेटका प्राथलमकिाहरु : 
मािहिका वडा कार्ाालर्हरु िथा लबषर्गि िाखाहरुले बावषाक र्ोजना िथा वजेट िजुामा गर्दाा लनम्न लबषर्लाई 
प्राथलमकिा दर्दन ुपनेछ:-   

(क) आलथाक ववकास िथा गररबी लनवारणमा प्र्र्ि र्ोगर्दान परु्ााउन,े 

(ख) उ्पार्दनमूलक िथा लछटो प्रलिफल प्राप्त गना सवकन,े 

(ग) जनिाको जीवनस्िर, आम्र्दानी र रोजगारी बढ्ने, 
(घ) स्थानीर् सहिालगिा जटु्न,े स्वर्म ्सेवा पररचालन गना सवकने िथा लागि कम लाग्न,े 

(ङ) स्थानीर् स्रोि साधन र सीपको अलधकिम प्रर्ोग हनुे, 
(च) मवहला, बालवाललका िथा वपछलडएका िेर र समरु्दार्लाई प्र्र्ि लाि पगु्न,े 

(छ) लैवङ्गक समानिा र सामाशजक समावेिीकरण अलिबवृद्ध हनु,े 

(ज) र्दीगो ववकास, वािावरणीर् संरिण िथा सम्बर्दान गना सघाउ परु्ााउन,े 

(झ) िावषक िथा सााँस्कृलिक पिको जगेनाा र सामाशजक सद्भाव िथा एकिा अलिववृद्धमा सघाउ परु्ााउन,े 

(ञ) नगरपाललकाले आवश्र्क रे्दखेका अन्र् लबषर्हरु । 

 

7. नगरपाललकाको र्ोजना िथा वजेट िजुामाका चरणहरु  :  

 

चरणहरु समर् सीमा 
चरण १. बजेटको पूवा िर्ारी 

 आर् व्र्र्को प्रिेपण गररएको िथर्ांक सवहिको 
वववरण सङ्घीर् सरकारमा पेि गने ।  

पौष मसान्ि लिर 

 संघ र प्ररे्दिबाट बजेटको सीमा प्राप्त गने ।  चैर मसान्ि लिर 

चरण २. स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनधाारण बैिाख १० लिर 

चरण ३. बस्िी िहका र्ोजना छनौट  वैिाख मसान्ि लिर 

चरण ४. वडा िहमा र्ोजना छनौट िथा प्राथलमकीकरण  जेष्ठ १५ लिर 

चरण ५. बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा  असार ५ लिर 

चरण ६. नगर कार्ापाललकाबाट बजेट िथा कार्ाक्रम 
स्वीकृलि 

असार १० लिर 

चरण ७. नगर सिाबाट बजेट िथा कार्ाक्रम स्वीकृलि   

 बजेट िथा कार्ाक्रम प्रस्ििुी  असार १० लिर 
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 बजेट िथा कार्ाक्रम स्वीकृलि  असार मसान्ि लिर 

 
 

8. आर्ोजना प्राथलमकीकरणका आधारहरु िथा प्राथलमकिा लनधाारण :  

मािहिका वडा कार्ाालर् िथा लबषर्गि िाखाहरुले र्ोजनाको प्राथालमकरण गर्दाा उक्त र्ोजनाको लबश्लषेण गरी 
अनसुचुी ४ को ढााँचामा िल िोवकए बमोशजमको अंक लनधाारण गरी बढी अंक प्राप्त गने र्ोजनाहरुको छनौट 
गनुापने छ । 

 

  )क (आर्ोजना प्राथलमकीकरणका आधारहरु   

1= गररबी लनवारणमा प्र्र्ि र्ोगर्दान पगु्ने आर्ोजनाहरु )२० अंक(   

अ) प्र्र्ि र्ोगर्दान परु्ााउन–े२० अंक  

   आ) अप्र्र्ि र्ोगर्दान    परु्ााउन–े१० अंक 

    ई) िटस्थ –५ अंक 

2= उ्पार्दनमूलक िथा लछटो प्रलिफल प्राप्त गना सवकन ेआर्ोजनाहरु )१५ अंक(  

   अ)चाल ुआ.व.मा नै सम्पन्न हनुे  –१५ अंक 

आ) आगालम आ.ब. मा सम्पन्न हनुे  –१० अंक 

   ई) अन्र् –५ अंक 

3= आम्र्दानी र रोजगार बवृद्ध गने आर्ोजनाहरु )१५ अंक(  

अ) प्र्र्ि र्ोगर्दान परु्ााउन े–१५ अंक 

आ)  अप्र्र्ि र्ोगर्दान   परु्ााउन े–७.५ अंक 

र्) िटस्थ –५ अंक  

4= लागि सहिालगिा जटु्ने आर्ोजनाहरु )१५ अंक(  

   (अ) ५०% वा सो िन्र्दा बढी लागि सहिालगिा हनु–े१५ अंक 

   (आ) २०% रे्दशख ५०% सम्म लागि सहिालगिा हनु–े१० अंक 

   (र्) २०% सम्म लागि सहिालगिा हनु–े५ अंक 

   (ई) लागि सहिालगिा नहनु–े० 

5= स्थानीर् श्रोि साधन र सीपको प्रर्ोग हनुे आर्ोजनाहरु )१० अंक(  

 (अ) आर्ोजनालाई आवश्र्क पने सबै श्रोि साधन स्थानीर् िहमा उपलव्ध हनुे–१० अंक 

  (आ) आर्ोजनालाई आवश्र्क पने ५०% सम्म श्रोि साधन स्थानीर् िहमा उपलव्ध हनु–े७.५ अंक 

 (र्) अन्र्–५ अंक 

6= समावेिी ववकासमा र्ोगर्दान परु्ााउने आर्ोजनाहरु )१० अंक(  

   (अ) प्र्र्ि र्ोगर्दान परु्ााउन े–१० अंक 

   (आ) अप्र्र्ि र्ोगर्दान परु्ााउन े–५ अंक 

   (र्) िटस्थ –०  
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7= र्दीगो ववकास र वािावरणीर् संरिण गने आर्ोजनाहरु )१० अंक(  

   (अ) प्र्र्ि र्ोगर्दान परु्ााउन े–१० अंक 

     (आ) अप्र्र्ि र्ोगर्दान परु्ााउन े–५ अंक 

      (र्) िटस्थ –० 

8= स्थानीर् िावषक, सांस्कृलिक ववकास गने आर्ोजनाहरु )५ अंक(  

      (अ) प्र्र्ि र्ोगर्दान परु्ााउन े–५ अंक 

       (आ) अप्र्र्ि र्ोगर्दान परु्ााउन े–३ अंक 

     (ई) िटस्थ –० 

9. वजेटको लसमा लनधाारण गर्दाा लनम्न बमोशजम ववषर्गि िेरहरु लनधाारण गनुा पने : 
मािहिका वडा कार्ाालर्हरु िथा लबषर्गि िाखाहरुले र्ोजना िजुामा गर्दाा बजेट शिललङ लिरका र्ोजनाहरुका 
लालग अनसुचुी ५ बमोशजमको प्राथालमवककरण गरी र्ोजनाको लबषर्गि िेर हेरी आलथाक संकेि समेि राशख 
िपशिल बमोशजमका मखु्र् लबषर्िेर कार्म गरी नगरपाललकाको कार्ाालर्मा बझुाउनपुने छ । 

क) आलथाक ववकास : कृवष, उद्योग िथा वाशणज्र्, पर्ाटन, सहकारी, ववत्तीर् िेर, रोजगारी, 
ख) सामाशजक ववकास : शििा, स्वास्थर्, खानेपानी िथा सरसफाई, संस्कृलि प्रवद्धान, लैंलगक समानिा 
िथा सामाशजक समावेिीकरण, जनसंख्र्ा व्र्वस्थापन, 

ग) पूवााधार ववकास : सडक िथा पलु, लसंचाई, िवन िथा सहरी ववकास, संचार, उजाा, लघ ुिथा साना 
जलववद्यिु(बैकशल्पक उजाा समेि), 

घ) वािावरण िथा ववपर्द व्र्वस्थापन ववकास : वन िथा िसंुरिण-, जलाधार संरिण, वािावरण संरिण, 
जलवार् ुपररविान, फोहरमैला व्र्वस्थापन, Sanitary Land Fill Sites, जल उ्पन्न प्रकोप लनर्न्रण, 

ववपर्द व्र्वस्थापन, वारूण र्न्र संचालन, 

ङ) संस्थागि ववकास िथा सेवा प्रवाह : मानव संसाधन ववकास, सामान्र् सेवा व्र्वस्थापन, संस्थगि िमिा 
ववकास, राजश्व पररचालन, ववत्तीर् व्र्वस्थापन, ववत्तीर् जोशखम न्र्नुीकरण, सरुिा व्र्वस्थापन, स्थानीर् 
िथर्ांक संकलन र अलिलेख व्र्वस्थापन, सूचना प्रववलध, सावाजलनक सनुवुाई, सामाशजक पररिण, पशञ्जकरण 
व्र्वस्थापन, सिुासन प्रवधान, अनसुन्धान िथा ववकास, वेरुज ुफर्छ्यौट, अन्र्र वलगाकरण निएको, 

 

10. वडा सलमलिबाट आर्ोजना/कार्ाक्रम प्राथलमकीरण : 
क) टोल /बस्िीस्िरबाट प्राप्त आर्ोजना /कार्ाक्रमहरुलाई ववषर्िेर छुक्राउने , 

ख) स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनधाारण सलमलिले उपलब्ध गराएको  आर्ोजनाको प्राथलमकीकरणका 
मापर्दण्डको आधार (Criteria) बमोशजम प्राथलमकीकरण गने, 

ग) लनधााररि फारामहरु प्रर्ोग गरी आर्ोजनाको प्राथलमकीकरण गने र वववरण िर्ार नगरपाललकाको बजेट 
िथा कार्ाक्रम िजुामा सलमलिमा पठाउन,े 

घ) र्दईु वा सो िन्र्दा बढी वडा समेवटन ेमह्वपणुा आर्ोजना  /कार्ाक्रमहरु िथा वडाको बजेटले नपगु्ने 
आर्ोजनाहरु समावेि   गनुापने िएमा औशच्र् खलुाई छुटै्ट सूची िर्ार गरी नगरपाललकामा पठाउनपुने। 
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11.  बजेट िजुामा गनेाः  )१(  मािहिका वडा कार्ाालर्हरु िथा लबषर्गि िाखाहरुले नगरपाललकाको कार्ाालर्ले दर्दएको 
लनरे्दिन िथा बजेट लसमाको अलधनमा रही आगामी आलथाक वषाको लालग बजेट िथा कार्ाक्रमको िजुामा अनसुचुी २ 
बमोशजमको ढााँचामा गनुा पनेछ । 

  (२) नगरपाललकाको आवलधक र्ोजनाको लक्ष्र्, नीलि र र्ोजना बमोशजम वडा कार्ाालर् िथा लबषर्गि 
िाखाहरुले आफुले गनुापने काम, हालसल गने लक्ष्र्, कार्ाक्रम र आलथाक स्रोि िथा रे्दहार्का कुराहरूलाई समेि 
दृविगि गरी आगालम आलथाक बषाको बजेट िथा कार्ाक्रम िर्ार गनुापनेछ । 

   (क) साल बसाली गनुा पने कामहरू,  

   (ख) नगरपाललकाको आवलधक र्ोजनाले लक्ष्र् गरेका कामहरू,  

   (ग) चाल ुिर्रहेका काम वा आर्ोजनाहरू,  

12. बस्िी िहका र्ोजना छनौट : बस्िी िहका र्ोजना छनौट गर्दाा लनम्न कार्ालबधी अपनाउन ुपनेछ । 

(क) वडा सलमलिले आफ्नो वडामा प्रलिलनलध्व गने सर्दस्र्हरुलाई ववलिन्न बस्िी/टोलको र्ोजना िजुामा गना 
सहजीकरण गने गरी शजम्मेवारी प्रर्दान गनुापनेछ ।  

(ख) प्र्रे्क वडाले वडा लिरका वस्िीहरुमा र्ोजना िजुामाको लालग बैठक हनुे दर्दन, लमलि र समर् कशम्िमा िीन 
दर्दन अगावै सावाजलनक सूचना माफा ि जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(ग) वस्िीिहका र्ोजना छनौट गर्दाा सो बस्िी लिरका सबै बगा र समरु्दार् (मवहला, र्दललि, आदर्दवासी जनजालि, 

मधेिी, थारु, मशुस्लम, उ्पीलडि बगा, वपछडा बगा, अल्पसंख्र्क, लसमान्िकृि, र्वुा, वालवाललका, जेष्ठ नागररक, 

लैवङ्गक िथा र्ौलनक अल्पसंख्र्क, अपाङ्गिा िएका व्र्शक्त, वपछलडएको बगा आदर्द) को प्रलिलनलध्व सलुनशिि 
गनुा पनेछ । 

(घ) टोल/बस्िीमा हनुे र्ोजना िजुामा प्रकृर्ामा टोल/बस्िी लिरका वक्रर्ािील सामरु्दावर्क सस्थाहरु (टोल ववकास 
सस्था, आमा समहु, वाल क्लव/सञ्जाल, र्वुा क्लव, नागररक सचेिना केन्र, ववलिन्न सरकारी कार्ाालर्बाट गठन 
िएका समूह जस्िा समूहहरु) लाई पलन सहिागी गराउन ु पनेछ । मालथ उल्लेख िए बमोशजमका 
सरोकारवालाहरुको अलधकालधक सहिालगिा हनुे गरी  वडा सर्दस्र्को संर्ोजनमा लनधााररि समर्, लमलि र 
स्थानमा उपशस्थि िै र्ोजना छनौटको सम्बन्धमा अन्िरवक्रर्ा, छलफल, ववमिा गरी र्ोजनाहरुको छनौट गनुा 
पनेछ । र्सरी छनौट िएका र्ोजनाहरुको सूची संर्ोजकले ललशखि रुपमा वडा सलमलिमा पठाउन ुपनेछ । 

13. वडािहमा र्ोजनाको छनौट िथा प्राथलमकीकरण   

क) स्रोि अनमुान िथा वजेट सीमा लनधाारण सलमलिवाट प्राप्त वजेट सीमा र मागार्दिानको आधारमा सम्बशन्धि 
वडाहरुले बस्िी टोलबाट प्राप्त र्ोजनाहरुमध्रे्बाट वडाको लालग प्राप्त वजेट सीमाको अधीनमा रही र्ोजनाहरुको 
छनौट र प्राथलमकिा लनधाारण समेि गरी वजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सलमलिमा पेि गनुा पनेछ ।  

ख) वस्िी टोलबाट र्ोजना माग गर्दाा वडास्िरका मह्वपूणा र्ोजनाहरु छुट िएको अवस्थामा वडा सलमलिले 
्र्स्िा र्ोजनाहरु वडा सलमलिको वजेट सीमा लिर रही औशच्र्िाको आधारमा समावेि गना सक्नेछ । 
वडाको वजेट सीमा लिर कार्ाान्वर्न हनु नसक्ने नगर स्िरीर् मह्वपूणा आर्ोजनाहरु िएमा वडा सलमलिले 
नगरपाललकामा छुटै्ट सूची पठाउन सक्नछे । 
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ग) वडा सलमलिले आर्ोजनाहरुको प्राथलमकीकरण गर्दाा स्रोि अनमुान िथा वजेट सीमा लनधाारण सलमलिले िोकेको 
आधारहरु बमोशजम गनुापनेछ ।  

 

14. बजेट िथा कार्ाक्रम िर्ारी :  )१ ( वडा कार्ाालर्हरु िथा लबषर्गि िाखाहरुले आगामी वषाको लालग चावहने बजेट 
र कार्ाक्रम िर्ार गरी नगरपाललकाले लनधााररि गरेको समर् लिर कार्ाालर्मा पेि गनुा सम्बशन्धि सबै वडा 
कार्ाालर् िथा िाखा प्रमखुहरुको किाव्र् हनुेछ । 

    (२) वावषाक बजेट कार्ाक्रम र कार्ाान्वर्न िाललका बनाउाँर्दा वावषाक खररर्द र्ोजना र खररर्द गरुूर्ोजनालाई 
दृविगि गरी बनाउन ुपनेछ । कार्ाक्रम सचुारु रूपले कार्ाान्वर्न गराउन र लनधााररि समर्लिर कार्ा सम्पन्न 
गना अन्र् लनकार्साँग ललन ुपने सहर्ोग र स्वीकृलि बारे पराचार र छलफल गने कार्ा िथा लागि अनमुान िर्ार 
गने, ठेक्कापट्टा स्वीकृि गने कार्ा समेि प्रथम चौमालसक अवलधमा सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ । 

      (३) कार्ाक्रमगि बजेट िजुामा गर्दाा आलथाक प्रिासन िाखा प्रमखुको सहिालगिा गराई गराउन ुपनेछ । 

15. बजेट िर्ारी नगरपाललकाको किाव्र्ाः बजेट सीमालिर रहेर आवश्र्क बााँडफााँड गरी सीमा िोकी बजेट िर्ार गना 
गराउन लगाउने किाव्र् नगरपाललका हनुेछ । वडा कार्ाालर्हरु र िाखा कार्ाालर्हरुले नगरपाललकाले बजेट 
िजुामा सम्बन्धी पररपर गरेको र्दि दर्दनलिर बजेट िर्ार गरी पठार्सक्नपुनेछ । 

16. वजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा: (१) वजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सलमलि श्रोि िथा वजेट सीमा लनधाारण सलमलिबाट 
लनधाारण िएको आर्को प्रिेपण,  वविरणको खाका र वजेट लसमामा आधाररि िै नगरपाललकाको बावषाक वजेट 
िथा कार्ाक्रम िजुामा गना रे्दहार् बमोशजमको वजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सलमलि गठन गनुा पनेछाः–  

(क) उपप्रमखु                                      संर्ोजक  

(ख) लबषर्गि िेर हेने नगर कार्ापाललकाका सर्दस्र्हरु   सर्दस्र् 

(ग) प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृि               सर्दस्र् 

(घ) र्ोजना िाखा प्रमखु                सर्दस्र् सशचव 

(२) वजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सलमलिको काम किाब्र् र अलधकार 

(क) आगामी आलथाक वषाको नीलि िथा कार्ाक्रमको प्रस्िाव िर्ार गने, 

(ख) स्रोि अनमुान िथा वजेट सीमा लनधाारण सलमलिले दर्दएको वजेट सीमा लिर रही वजेट िथा कार्ाक्रमको 
प्राथलमकीकरण गने, 

(ग)  वजेट िथा कार्ाक्रमको प्रस्िावलाई लबषर् िेरगि रुपमा छलफल गने व्र्वस्था लमलाई अशन्िम प्रस्िाव 
िर्ार गरी कार्ापाललकामा पेि गने,  

(घ)  र्ोजना िथा कार्ाक्रममा र्दोहोरोपना हनु नदर्दने व्र्वस्था लमलाउने िथा र्ोजना कार्ाक्रम लबच आपसी 
िार्दम्र्िा िथा पररपरुकिा कार्म गने, 

(ङ) वजेट िथा कार्ाक्रम सम्बन्धी स्थानीर् िहको आवश्र्किा बमोशजम अन्र् कार्ाहरु गने। 
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17.  लबषर्गि र्ोजना प्राथलमवककरण 
वजेट िथा कार्ाक्रम सलमलिले वडाबाट प्राप्त र्ोजनाहरुलाई स्थानीर् िहको आवलधक र्ोजना, िेरगि नीलिहरु 
िथा स्रोि अनमुान िथा वजेट सीमा लनधाारण सलमलिले िर्ार गरेको आर्ोजना प्राथलमवककरण आधार िथा मागार्दिान 
बमोशजम र्ोजनाहरुलाई लबषर्गि सलमलिहरुमा छलफल  गराई ववषर्गि रुपमा प्राथलमवककरण गने व्र्वस्था लमलाउन ु
पनेछ ।मालथ व्र्वस्था िए बमोशजमका रे्दहार् बमोशजम प्र्रे्क िेरहरुमा गठन हनु े ववषर्गि सलमलिमा लनम्न 
अनसुारको सर्दस्र् रहने छना्ः– 

  (क) लबषर् िेर हेने कार्ापाललकाको सर्दस्र्    - संर्ोजक 

  (ख) कार्ापाललकाले िोकेका कशम्िमा एक जना मवहला सवहि र्दईु जना कार्ापाललकाका सर्दस्र् -     सर्दस्र् 

   (ग) सम्बशन्धि िाखा प्रमखु  -    सर्दस्र्– सशचव 

 सम्वशन्धि िेरमा एक िन्र्दा बढी िाखाहरु रहेको अवस्थामा कार्ापाललकाले कुनै एक जना िाखा प्रमखुलाई 
सर्दस्र् सशचव िोकी अन्र् िाखा प्रमखुहरुलाई सर्दस्र्को रुपमा सहिागी गराउन ुपनेछ । 

18. वावषाक वजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा   

 लबषर्गि रुपमा प्राथलमकीकरण सवहि पेि िएका र्ोजनाहरुलाई वजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सलमलिले कार्ाक्रममा 
र्दोहोरो नपने गरी रे्दहार् बमोशजम र्ोजनाको प्राथलमकीकरण र वजेट िजुामा गनुा पनेछ । 

(क) नगरपाललकाको आवलधक र्ोजनाको सोंच, लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलि  

(ख) नगरपाललकाको मध्र्मकालीन खचा संरचना 
(ग) वजेट िथा कार्ाक्रम सलमलिबाट प्राप्त वजेट सीमा, मागार्दिान र र्ोजना प्राथलमकीकरणका आधारहरु 

(घ) लबषर्गि सलमलिबाट प्राथलमकीकरण िै नआएका िर नगरपाललकास्िरका मह्वपूणा आर्ोजनाहरु छनौट 
गनुा पने िएमा स्पि आधार र औशच्र् समेिको आधारमा वजेटको सलुनशिििा हनुे गरी ्र्स्िा र्ोजना 
समावेि गना सवकनछे । 

(ङ) नगरपाललकाको स्रोि साधनले मार र्ोजना सम्पन्न गना संिव निएका िर नगरपाललकाको लालग  
अ्र्ावश्र्क र िोवकएको मापर्दण्ड पूरा गरेका र्ोजनाहरुलाई समपरुक अनरु्दानबाट संचालन गनाको 
लालग प्रस्िाव गना सवकने छ ।  

19. नगर कार्ापाललकाबाट वजेट िथा कार्ाक्रम स्वीकृलि: वजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सलमलिले पेि गरेको आगामी 
आलथाक बषाको बावषाक नीलि िथा कार्ाक्रम, राजस्व र ब्र्र्को अनमुान )वावषाक वजेट (नगर कार्ापाललकाबाट 
स्वीकृि गरी सिामा प्रस्ििु गनुा पनेछ । 

20. नगर सिाबाट वजेट िथा कार्ाक्रम स्वीकृलि : (१) वजेट िथा कार्ाक्रम प्रस्िलुिाः नगर कार्ापाललकाबाट स्वीकृि 
िएको वावषाक वजेट िथा कार्ाक्रम उपप्रमखु वा लनजको असमथािामा कार्ापाललकाले िोकेको कार्ापाललकाको 
कुनै सर्दस्र् माफा ि असार १० गिेलिर नगर सिामा  प्रस्ििु गरी सक्न ुपनेछ । वावषाक वजेट पेि गर्दाा गि 
आलथाक वषाको राजस्व र व्र्र्को र्थाथा वववरण, चाल ुआलथाक वषाको संिोलधि अनमुान िथा आगामी आलथाक 
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वषाको र्ोजना िथा कार्ाक्रम, आर् व्र्र्को अनमुालनि वववरण र मध्र्मकालीन खचा संरचना समेिको वववरण 
खलुाउन ुपनेछ । 

 (२) वजेट िथा कार्ाक्रम स्वीकृलिाः 
(क) नगरसिामा प्रस्ििु िएको आगामी आलथाक वषाको वावषाक नीलि िथा कार्ाक्रम, राजस्व र व्र्र्को 

अनमुान (वावषाक वजेट) सिामा पेि िएको १५ दर्दन लिर छलफलको काम सम्पन्न गने गरी 
कार्ािाललका बनाउन ुपनेछ ।  

(ख) सिामा छलफल सम्पन्न िएपलछ सिाले वजेट पाररि गने वा सझुावसवहि कार्ापाललकामा वफिाा पठाउन 
सक्नेछ । 

(ग) सझुाव सवहि प्राप्त िएको वजेट उपर कार्ापाललकाले पनुववाचार गरी आवश्र्क पररमाजान सवहि वा 
पररमाजान गनुा पने नरे्दशखएमा कारण सवहि ५ दर्दनलिर पनुाः सिामा पेि गनुा पनेछ । 

(घ)  कार्ापाललकाबाट पनुाः पेि िएको वजेट िथा कार्ाक्रम असार मसान्ि लिर  सम्बशन्धि सिाले 
पाररि गररसक्न ुपनेछ ।  

(ङ)  सिाले स्वीकृि गरेको वावषाक वजेट िथा कार्ाक्रम श्रावण १५ लिर सवासाधारणको जानकारीको लालग 
प्रकाशिि गनुा पने छ । साथै र्स उपमहानगरपाललकाको वेवसाईटमा समेि प्रकािन गनुा पनेछ ।  

21. र्ोजना कार्ाान्वर्न : (क  (नगरसिाले पाररि गरेको वावषाक वजेट िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नको लालग नगर प्रमखुले 
७ दर्दनलिर प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृिलाई वजेटको खचा गने अशख्िर्ारी प्रर्दान गनुा पनेछ ।  

(ख) अशख्िर्ारी प्राप्त िएको १५ दर्दनलिर प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृिले अनसूुची ६ बमोशजमको ढााँचामा कार्ाक्रम 
स्वीकृि गरी सम्बशन्धि िाखा प्रमखु र वडा सशचवलाई ललशखि रुपमा र्ोजना कार्ाान्वर्नको शजम्मा दर्दनपुनेछ 
।  

(ग) र्ोजना कार्ाान्वर्नको शजम्मा प्राप्त िएको लमलिले ७ दर्दनलिर सम्बशन्धि िाखा प्रमखु र वडा सशचवले कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्नको कार्ािाललका प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृि समि पेि गनुा पनेछ । 

(घ) िाखा र वडा सशचवबाट पेि िएको कार्ाान्वर्नकार्ार्ोजनामा प्राववलधक िमिा, र्ोजनाको संवेर्दनशिलिा, 
कार्ाान्वर्न प्राथालमकीकरण, नगर्द प्रवाहको अवस्था समेिको आधारमा कुनै संिोधन गनुा पने रे्दशखएमा प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृिले सझुाव दर्दन सक्नेछ । र्सरी प्राप्त िएको सझुाव समेिको आधारमा सम्बशन्धि लनकार्ले 
कार्ाान्वर्न कार्ार्ोजनामा संिोधन गरी ५ दर्दन लिर पनुाः पेि गनुा पनेछ । 

(ङ) सबै िाखा र वडा सशचवबाट प्राप्त कार्ार्ोजनालाई प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृिले एकलरि गरी एकीकृि 

कार्ाान्वर्न कार्ार्ोजना बनाई नगर प्रमखु समि पेि गनुा पनेछ । 
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पररच्छेर्द पााँच 

22. खचाको लेखाङ्कन  :  आलथाक बषाको िरुुमा आफुलाई प्राप्त शस्वकृि बावषाक कार्ाक्रमका आधारमा वडा कार्ाालर् 
िथा िखा कार्ाालर्हरुले अनसूुसची ८ बमोशजमको ढााँचामा लनकासा लसमा कार्म गरर कार्ाालर्मा उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ। प्राप्त रकमको महालेखा पररिकको कार्ाालर्द्धारा शस्वकृि फारमहरुमा अलिलेखाङ्कन गनपुने छ 
।  

वडा कार्ाालर्हरुले लनकािा माग गर्दाा अनसूुची १३ रे्दशख १६ सम्मका फारमहरु शस्वकृि गरर पेि गनुापनेछ सो 
शस्वकृि फारमहरु कार्ाालर्मा प्राप्त निएमा कार्ाालर्ले लनकािा गना बाध्र् हनुछैेन। 

क) खचा िकु्तानी गार्दा गनुापने लेखा प्रलबिी : 
 कार्ाालर्ले रकम िकु्तानी गर्दाा गररने खचाको लेखा प्रलबिी रे्दहार् बमोशजम गनुापर्दाछ । 

              

खचा शिषाक    वववरण डेलबड रकम  के्रडीट रकम  

 xxxxx  डे. बजेट खचा ( सम्वशन्धि  खचा िीषाक)   xxxxx      
              

    के्र. राविर् बाशणज्र् बैंक        xxxxx 
               

      जम्मा    xxxxx    xxxxx 
             

 

ख)  पेस्की खचाको लेखाङ्कन 

अ) कुनैपलन कार्ा सम्पन्न गनाका लालग के कलि खचा लाग्छ एवकन नहरैु्द सो कार्ा गनाका लालग रकम 
उपलब्ध गराउनपुने अबस्थामा पेशश्कको रुपमा अलग्रम रकम उपलब्ध गराउन ुपर्दाछ । 

आ) पेशश्क उपलब्ध गराउर्दा कुन प्रर्ोजनका लालग पेशश्क उपलब्ध गराउन ेहो र अलधकार प्राप्त अलधकारीबाट 
लनणार् िएको हनुपुर्दाछ । 

र्) कुनै करारमा पेशश्क दर्दन ेअबस्था सम्झौिाको सिामा उल्लेख िए बमोशजम बैंक जमानि ललई पेशश्क 
दर्दनपुर्दाछ । सम्झौिामा उल्लेख िएकोमा बाहेक एक पटक ललएको पेस्की फर्छ्यौट निई पनु सोही 
व्र्शक्त/ फमा/ कम्पनी वा संस्थालाई पेशश्क दर्दन हरैु्दन । 

ई) पेस्की उपलब्ध गराउाँर्दा ि्कालको लालग खचा मानफ गौश्वरा िौचर बनाईन्छ र पेशश्क खािा, बजेट खािा 
र बैंक नगर्दी वकिाबमा समेि प्रबिृी गनुापर्दाछ । सो खचाको लगि िर्ार गनुापर्दाछ । 

उ) पेस्की रकमको खचाको फााँटवारी पेि हनु आएपलछ प्रचललि काननु बमोशजम गौश्वरा िौचर िर्ार गरी 
पेशश्क फर्छ्यौट गनुापर्दाछ । पेशश्क फर्छ्यौट गरेपछी पेशश्क खािा, बजेट खािा र बैंक नगर्दी वकिावमा 
समेि प्रबिृी गनुापर्दाछ । 

ऊ) एउटा प्रर्ोजनमा ललईएको पेस्की अको प्रर्ोजनका लालग खचा खचा गनुा हरैु्दन । 

ऋ) पेस्की दर्दने र फर्छ्यौट गने सम्बन्धी अन्र् ब्र्वस्था आलथाक कार्ालबलध लनर्मावलीमा उल्लेख िए बमोशजम 
गनुापर्दाछ । 

  कार्ाालर्ले पेश्की रकम िकु्तानी गर्दाा गररने खचाको लेखा प्रलबिी रे्दहार् बमोशजम गनुापर्दाछ । 

              

खचा शिषाक    वववरण डेलबड रकम  के्रडीट रकम  

 xxxxx  डे. पर्द, नाम, खचा िीषाक, पेस्की   xxxxx      
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    के्र. राविर् बाशणज्र् बैंक        xxxxx 

    
    

       

      जम्मा    xxxxx    xxxxx 
             

 

ग) पेस्की फर्छ्यौटको लेखा प्रवविी 
कुनै पर्दालधकारी, व्र्ाशक्त, फमा, कम्पनी वा संस्थालाई दर्दईएको पेश्की फर्छ्यौट गर्दाा गररने लेखा प्रवववि रे्दहार् 
बमोशजम गररन्छ । 

 

 

ग.1 सबै रकम खचा िई पेस्की फर्छ्यौट िएमा 
              

खचा शिषाक    वववरण डेलबड रकम  के्रडीट रकम  

 xxxxx  डे. बजेट खचा ( सम्वशन्धि  खचा िीषाक)   xxxxx      

    
   

       

            के्र. पर्द, नाम, खचा िीषाक, पेस्की फर्छ्यौट       xxxxx 

    
   

        

      जम्मा    xxxxx    xxxxx 
             

 
ग.2 खचा नगरी सबै रकम वफिाा गरी पेश्की फर्छ्यौट गर्दााको लेखा प्रलबिी 

              

खचा शिषाक    वववरण डेलबड रकम  के्रडीट रकम  

 xxxxx  डे. राविर् बाशणज्र् बैंक   xxxxx      

    
   

       

    

के्र. पर्द, नाम, खचा िीषाक, पेस्की 
फर्छ्यौट       xxxxx 

    
    

       

      जम्मा    xxxxx    xxxxx 
             

ग.3 पेस्की ललएको रकम िन्र्दा बढी रकम खचा िई पेस्की फर्छ्यौट िएमा 
              

खचा शिषाक    वववरण डेलबड रकम  के्रडीट रकम  

 xxxxx  डे. बजेट खचा ( सम्वशन्धि  खचा िीषाक)   xxxxx      
              

         के्र. पर्द, नाम, खचा िीषाक, पेस्की फर्छ्यौट       Xxxxx 

            के्र. राविर् बाशणज्र् बैंक      Xxxxx 

      जम्मा    xxxxx    Xxxxx 
             

             

ग.4 पेस्की ललएको रकम िन्र्दा कम रकम खचा िई पेस्की फर्छ्यौट िएमा 
              

खचा शिषाक    वववरण डेलबड रकम  के्रडीट रकम  

 xxxxx  डे. बजेट खचा ( सम्वशन्धि  खचा िीषाक)   xxxxx      

    
   

       

     डे. राविर् बाशणज्र् बैंक  xxxxx  

    के्र. पर्द, नाम, खचा िीषाक, पेस्की फर्छ्यौट       xxxxx 
               

      जम्मा    xxxxx    xxxxx 
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ग.5 पेस्की ललएको रकम पटक पटक गरी पेश्की फर्छ्यौट िएमा 
पेश्की लगेको रकम एकै पटक खचा गरेर वा नगरी सबै रकमको फर्छ्यौट गना नसकी पटक पटक पेशश्क 
फर्छ्यौट हनु आएमा जलि जलि रकम वफिाा वा खचाको लबल िपााई पेि हनु आउर्दछ सोही बमोशजम  पेश्की 
फर्छ्यौट गनुापर्दाछ । 

              

खचा शिषाक    वववरण डेलबड रकम  के्रडीट रकम  

 xxxxx  डे. बजेट खचा ( सम्वशन्धि  खचा िीषाक)   xxxxx      

      
 

       

    

के्र. पर्द, नाम, खचा िीषाक, पेस्की 
फर्छ्यौट       xxxxx 

               

      जम्मा    xxxxx    xxxxx 
             

 
 

६. खचाको कार्ालबधी, खचा लेख्र्दा र लसफाररस गर्दाा हेन ुापने र संलग्न राख्नपुने कागजािहरु  :  

23. सेवा महसलु िथा िाडा  ) २२१००:( 
क)  कार्ाालर्मा प्रर्ोग हनुे पानी, लबजलुी, संाार महसलु )ईन्टरनेट समेि  (ज स्िा खचाहरू सेवा महसलु लिर 

पर्दाछन ्। 

ख) सरकारी कामका लालग घर, जग्गा, गोर्दाम िाडा वा बहालमा ललनपुने िएको खण्डमा अलनवार्ा बहाल 
सम्झौिा िथा घर जग्गा िाडा लनधाारण सलमलिको लनणार् संलग्न गनुापर्दाछ ।सम्झौिामा स्पि रुपमा बहाल 
रकम, ्र्समा लाग्ने कर ब्र्होने पि, बहालमा लगाएको सम्पशत्तको ममाि, ितु्तानी गने अवधी खलुाउन ु
पर्दाछ । 

ग) सरकारी कामका लागी सवारी साधन, मेशिनरी औजार िथा अन्र् वकलसमका सामानहरु िाडामा ललएकोमा 
प्रचललि काननु बमोशजम खररर्द प्रवक्रर्ा िथा आवश्र्क प्रकृर्ा परुा गरर अलधकार प्राप्त अलधकारीबाट 
्र्स्िो लनणार् वा शस्वकृिी िएको हनुपुर्दाछ । 

घ) लबलम्व िलु्क िकु्तानी गनुापने िएमा सो को कारण खलुाई औशच्र्पूणा िए अलधकार प्राप्त अलधकारीबाट 
्र्स्िो लनणार् वा शस्वकृि गराई िकु्तानी वा लसफाररस गनुापर्दाछ  

ङ) िाडा बदृद्द गर्दाा र्दबैु पिको सहमिी, वडा कार्ाालर्को लसफाररसका आधारमा कार्ाालर् प्रमखुको शस्वकृिी 
िएको हनुपुर्दाछ। 

च) पानी, लबजलुी र संाार महसूलका हकमा सम्बवशन्ध लनकार्बाट जारी िएको लबल, बीजक । 

छ) घर िाडा ितु्तानी गर्दाा वा लसफाररस गर्दाा घर िाडा लनधाारण सलमलिको लनणार्, सम्झौिा, घर धलनले घरिाडा 
ितु्तानी पााँउ िलन पेि गरेको लनवेर्दन । 

ज) खररर्द प्रवक्रर्ामा पेि िएका आवश्र्क कागजिहरु, सम्झौिा, िथा अन्र् आवश्र्क कागजिहरु ।  
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24.  पुाँशजगि सम्पलिको साालन िथा संिार खचा(२२२००)  
क) ईन्धन माग गर्दाा माग फारम अलनवार्ा रुपमा शस्वकृि गरेको हनुपुर्दाछ ।ईन्धन प्रर्ोग िैसकेपछी प्रर्ोग 

िएको वववरण िथा पररमाण सवहि िोवकएको ढााँचामा लग बकु पेि गनुापर्दाछ । 

ख) प्रचललि काननु िथा लनणार् बमोशजम ईन्धन सवुवधा पाउने पर्दालधकारी िथा कमाचारीहरुलाई ईन्धन उपलब्ध 
गराउाँर्दा िोवकएको कोटा अनरुुप उपलब्ध गराउनपुर्दाछ । 

ग)  पुाँशजगि सम्मपलिको ममाि गर्दाा सम्बशन्धि कमाचारीबाट ममाि संिार गनुापने सामानको वववरण ललई लागि 
अनमुान िर्ार गरी प्रालबलधकले जााँज गरी खररर्द िाखाले अलधकारप्राप्त अलधकारीबाट शस्वकृि गराई ममाि 
संिार कार्ा गनुापर्दाछ  

घ) ममाि संिार गररएका सामान ममाि संिार िएको कुरा सम्बशन्धि सवारी साधन वा मेशिनरी संाालन गने 
कमाचारी वा प्रालबलधकबाट प्रमाशणि गरर राख्नपुर्दाछ ।  

ङ) ममाि संिार गरर फेररएको परुानो पाटपजुाा िण्डार िाखामा अलनवार्ा वफिाा गनुापर्दाछ । 

च) रू २०,०००।०० (अिरुपी लबस हजार रुपैर्ा मार) िन्र्दा बढीको खररर्द म.ुअ.क. मा र्दिाा िएको िएको 
फमाबाट गनुापर्दाछ । 

छ) उपकरण, सवारी साधन, मेलसन आदर्दको लबमा खचा र िेस्रो पिको र्दावर््व िकु्तानी गर्दाा सम्बशन्धि अशख्िर्ारी 
प्राप्त अलधकारीबाट लनणार् िएको हनुपुर्दाछ र लबमा खचाको आरे्दि संलग्न गरेको हनुपुर्दाछ । 

ज) संाालन िथा ममाि संिार कार्ा गराउर्दा साबाजलनक खररर्द ऐन िथा लनर्मावली र प्रचललि काननुको 
प्रवक्रर्ा पालना गनुापर्दाछ । 

झ) पुाँशजगि सम्पत्तीको संाालन र संिार खचाको िकु्तानी गर्दाा वा लसफाररस गर्दाा लबल साथै खररर्द आरे्दि 
(कुपन वा आरे्दि) र प्रर्ोग गररएको लगबकु संलग्न राख्न े। 

ञ) िण्डार िाखाले प्रमाशणि गरेको शजशन्स प्रलिवेर्दन र ममाि गररएका सामानको र्दाशखला िएको र्दाशखला 
प्रलिवेर्दन संलग्न राख्नपुर्दाछ। 

ट) ममािको लागि अनमुान, ममाि आरे्दि, लबल, िपााई संलग्न गनुापने। 

ठ) लबमा रकम िकु्तानी गर्दाा नववकरण गररएको लबमा सम्झौिा, रलसर्द र लबमा अलिलेख ।  

ड) अलनवार्ा रुपमा लनर्मानसुार लाग्ने कर कट्टी गनुापर्दाछ । 

25. कार्ाालर् सामान िथा सेवाहरु सम्बन्धी खचा )२२३००(  

क) कार्ाालर्लाई आवश्र्क सामाग्री खररर्द र्कााईले पवहचान गरी खररर्द कार्ा अगाढी बढाउन ुपछा । 

ख) अलधकार प्राप्त अलधकारीबाट शस्वकृिी प्राप्त िए पलछ सामान खररर्द िई कार्ाालर्मा प्राप्त िएपिाि र्दाशखला 
गरर सम्बशन्धि शजशन्स खािामा आम्र्दानी बाध्नपुर्दाछ । 

ग) सरकारी लबज्ञापन सचुना प्रकाशिि गना आरे्दिपर हनुपुर्दाछ । 

घ) सामान ढुवानी गर्दाा सामानको वववरण, सामान ढुवानीको र्दरुी िथा प्रचललि र्दररेटका आधारमा खचा ितु्तानी 
गनुापर्दाछ । 

ङ) सरकारी सामान सरकारी साधनले ढुवानी गरेको िए सो साधनमा राखेको ईन्धन खचाको लबल र सो को 
लगबकु लिडान गनुापर्दाछ ।   

च) कार्ाालर् सामान खररर्द गर्दाा टुके्र खररर्द नगरी लमिब्र्र्ी ढंगले खररर्द गनुापर्दाछ । 

छ) पिपंुिीको लालग अलिलेख राशख आहार िण्डारण र सरुिाको र्थेष्ठ प्रबन्ध गररनपुर्दाछ ।  



पषृ्ठ|20  

ज) साबाजलनक पसु्िकालर्को लनिलु्क प्रर्ोजनका लालग खररर्द िएका पसु्िकहरुको ितु्तानी गर्दाा सरकारी नीलि 
िथा कार्ाक्रम अनसुार खररर्द िथा लबिरण गनुापर्दाछ । 

झ) रु. २०,००० िन्र्दा मालथको मलु्र् अलिबदृ्धी कर लाग्ने मालसामानको खररर्द गर्दाा अलनवार्ा रुपमा मलु्र् 
अलिबदृ्धी कर र्दिाावालाबाट खररर्द गनुापर्दाछ । मलु्र् अलिबदृ्धी कर छल्ले प्रर्ोजनका लालग लबलिन्न लमलिमा 
लबलिन्न रकमको प्र्ान लबल पेि गनुा हुाँरै्दन ।  

ञ) प्रिासवकर् कार्ामा प्रर्ोग हनुे मट्टीिेल, ग्र्ास, कोईला, र्दाउरा अन्र् ईन्धन र सबै प्रकारका ब्र्ाविहरुको 
(सवारी साधानको ब्र्ावि र्स शिषाकबाट लेख्न लमल्रै्दन) खचा गर्दाा कार्ाालर्को कार्ासाँग सम्बन्धीि हनुपुर्दाछ  

ट) जेनेरेटर मेशिनरी आर्दी ममाि िथा सलिालसङ गर्दाा प्रर्ोग गररएको ईन्धन खचा साथ लगबकु संलग्न राख्नपुर्दाछ 
।  

ठ) सबै खररर्द कार्ाहरु साबाजलनक खररर्द ऐन लनर्म बमोशजम गनुापर्दाछ। 

ड) खचा लेखाङ्कन गर्दाा अलधकार प्राप्त अलधकारीबाट शस्वकृि माग फारम, खररर्द आरे्दि,  र्दाशखला प्रलिवेर्दन िथा 
हस्िान्रण फारम संलग्न राख्नपुर्दाछ । 

ढ) सरकारी लबज्ञापन, सचुना परपलरकामा प्रकािन गरे बापि ितु्तानी गर्दाा सो लबज्ञापन, सचुना प्रकाशिि गने 
आरे्दिपर िथा प्रकाशिि सचुनाको एकप्रिी संलग्न गनुापर्दाछ । 

ण) ज्र्ालाको प्रमाशणि सरकारी र्दररेट प्रर्ोग गररएको हनुपुर्दाछ । 

ि) पिपंुिी आहारको पररमाण, गणुस्िर र लगिको लबवरण संलग्न राख्नपुर्दाछ । 

थ) लबद्यालर्लाई पसु्िक लबिरण गर्दाा लबद्यालथाको रेकडा र लबद्यालथाले पसु्िक बशुझललएको िरपाई संलग्न राख्नपुर्दाछ 
।  

26. सेवा िथा परामिा  )२२४००(  

क) शस्वकृि कार्ाक्रम बमोशजमको सम्झौिा पर िथा सेवाका ििा । 

ख) बावषाक रुपमा सेवा प्रर्दान गने िएमा सो को सम्झौिा पर । 

ग) परामिार्दािाबाट करार बमोशजम गररएका कार्ाको प्रलिवेर्दन संलग्न गनुापर्दाछ । 

घ) परामिार्दािाबाट सेवा िथा अन्र् खिाको लबल, लबजक सम्बन्धी कागजािहरु संलग्न राख्नपुर्दाछ ।  

ङ) बैरे्दशिक मरुामा िएको सम्झौिा िएमा सो को कागजाि र ितु्तानी गर्दाा गररएको ववलनमर् र्दरको गणना । 

च)  रै्दलनक रुपमा हाशजरी गनुापने िए हाशजरको वववरण । 

छ) परामिार्दािा आवश्र्किाको पवहचान गरी लनकार्को जनिशत्तको िमिाको मलु्र्ाङ्कन गरी आवश्र्किा आधारमा 
परामिार्दािा लनर्कु्त गनुापर्दाछ ।  

ज) परामिार्दािाले प्रर्दान गरेको सेवाको समर् समर्मा सम्बन्धीि िाखाले िोवकएको सिा पालना गरे नगरेको 
लनरिणसाँग सम्बन्धीि कागजाि। 

27. कार्ाक्रम सम्बन्धी खचाहरु  )२२५००(  

क) कार्ाक्रम खचाको लनशम्ि शस्वकृि लागि अनमुान लनणार्, आरे्दि, लबल, िपााई अशख्िर्ार प्राप्त अलधकारीको 
शस्वकृिी बमोशजम िकु्तालन वा िकु्तालनका लालग लसफाररस गनुापर्दाछ । 

ख) नगरपाललकाको खचा सम्बन्धी मापर्दण्ड िथा अन्र् सम्बन्धीि लनकार्बाट शस्वकृि नम्सा र र्दरको पररलधलिर 
रही ितु्तानी वा िकु्तानीका लालग लसफाररस गनुापर्दाछ । 

ग) कार्ा सम्पन्न िए पिाि सो को प्रलिवेर्दन िर्ार गरी अलधकार प्राप्त अलधकारी समि पेि गनुापर्दाछ । 
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घ) कार्ाक्रम, गोवष्ठ िथा भ्रमणमा सहिालग वा प्रशििक िए बापि भ्रमणित्ता उपलब्ध गराउनपुने िएमा शस्वकृि 
र्दररेटका आधारमा ितु्तानी गनुापर्दाछ । 

ङ) उ्पादर्दि सामालग्रको िण्डारण,  संार् िथा वविरण सम्बन्धी एथेि प्रबन्धको ब्र्वस्था िएको हनुपुर्दाछ । 

च) शस्वकृि कार्ाक्रम संाालन क्रममा सहिागी िथा प्रशििक आदर्दलाई लबिरण गररएका सामाग्रीको लबवरण 
(जस्िै रेकडा फाईल, स्टेिनरी, उपशस्थिी, िपााई आर्दी), शस्वकृि भ्रमण आरे्दि िथा प्रलिवेर्दन िथा सम्बन्धीि 
कागजािहरु संलग्न राखी िकु्तानी दर्दन वा ितु्तालनका लालग लसफाररस गनुापर्दाछ । 

28. अनगुमन मलु्र्ाङ्कन र भ्रमण खचा )२२६००(  

क)  भ्रमणमा खटाउर्दा भ्रमण आरे्दि (म.ले.प.फा.नं. ३) अनसूुची ८ िरी अलधकार प्राप्त अलधकारीबाट शस्वकृि 
गनुापर्दाछ । 

ख) भ्रमणमा खवटने कमाचारीहरुको अनसुशुच ९ मा उल्लेख िए बमोशजमको ढााँचामा भ्रमण अलिलेखा खािा 
अध्र्ावलधक गनुापर्दाछ । 

ग) िोवकएको अबलधिन्र्दा बढीको भ्रमण अबलध लशम्बएको िए सो को र्थाथा आधार प्रमाण संलग्न गरी 
शस्वकृलिको लालग अलधकार प्राप्त अलधकारी समि पेि गरी शस्वकृि गरेको हनुपुर्दाछ । 

घ) भ्रमण सवकए पिाि िोवकएको अबलधलिर भ्रमण खचा, िथा रै्दलनक िकु्तानीको लागी प्रलिवेर्दन सवहि आलथाक 
प्रिासन िाखामा पेि गनुापर्दाछ । 

ङ) भ्रमण समाप्त िए  पिाि ३५ दर्दनलिर पेशश्कको वहसाव फर्छ्यौट गनुापर्दाछ । 

च) वफल्ड ित्ता पाउने कमाचारीले रै्दलनक ित्ता पाएमा वफल्ड ित्ता कट्टा गरी रकम िकु्तानी गनुापर्दाछ । 

छ) नेपाल सरकार बार्दी हनुे मदु्दामा सरकारी पिको सािीको रुपमा शझकार्एको ब्र्ाशक्तलाई लनर्मानसुार खचा 
गरेको हनुपुर्दाछ ।  

ज) भ्रमण सम्बन्धी खचा नगरपाललकाको भ्रमण खचा लनर्मावली िथा अन्र् प्रचललि काननु बमोशजम गनुापर्दाछ । 
झ) भ्रमण खचा लेख्र्दा वा लसफाररस गर्दाा वटकट, शस्वकृि भ्रमण आरे्दिको एक प्रिी, सम्बन्धीि कमाचारीले पेि 

गरेको भ्रमण लबल, भ्रमण सम्बन्धी अनसुशुच १० को ढााँचामा भ्रमण प्रलिवेर्दन, भ्रमणसाँग सम्बन्धी अन्र् लबल, 
िपााई र आरे्दि संलग्न राख्नपुर्दाछ । 

29. पुाँजीगि खचा (३१०००) 

क) सम्पणुा प ुाँशजगि खचा शिषाकमा शस्वकृि बावषाक कारोबारमा रहेका साबाजलनक लनमााण कार्ा, लगि ईिीमेट 
ड्रईङ, लडजाईन िर्ार गरी अशख्िर्ार प्राप्त अलधकारीबाट शस्वकृि गरर साबाजलनक खररर्द काननु बमोशजम 
खररर्द कार्ा गनुापर्दाछ । 

ख) पुाँशजगि खचाको सम्बन्धमा खचाको सम्बन्धमा प्राप्त रलनङ लबल, नापी वकिाव,  कार्ासम्पन्न प्रलिवेर्दन सम्बन्धीि 
प्रालबलधकबाट िएको हनुपुर्दाछ । 

ग) पुाँशजगि खचा लेखाङ्कन गर्दाा महालेखा पररिकको लबिागबाट शस्वकृि फारमहरु प्रर्ोग गनुापर्दाछ । जस्िै 
कार्ा अलिलेख खािा, आईटम वाईज कार्ा अलिलेख खािा, ठेक्का सम्बन्धी लबल, ठेकेर्दारको व्र्ाशक्तगि अलिलेख 
खािा, नापी वकिाव लनर्न्रण खािा,  कार्ासम्पन्न प्रलिवेर्दन िर्ार गरर अध्र्ावलधक गनुापर्दाछ । 

घ) आर्कर ऐन, २०५८ िथा लनर्मावली, २०५९ बमोशजम आर्कर कट्टी गनुापर्दाछ । 

ङ) अन्र् कट्टी पेश्की, धरौटी आर्दी लनर्मानसुार कट्टी गनुापर्दाछ । 

च) मोलबलाईजेसन पेशश्क बााँकी रहेमा र्दामासाहीका आधारमा पेश्की फर्छ्यौट गनुापर्दाछ । 
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छ) लनर्मानसुार लाग्ने जररवाना िथा हजाना रकम कट्टी गरर िकु्तानी गनुापर्दाछ । 

 
 

पररच्छेर्द  :७ उपिोक्ता सलमलि माफा ि हनु ेकामका लालग  

30. र्ोजना संझौिा गर्दाा वा सम्झौिाका लालग लसफाररस गर्दाा : 
क) उपिोक्ताहरुको आम िेलाद्धारा ७ जना रे्दशख ११ जना सर्दशस्र्र् उपिोक्ता सलमलि र ३ सर्दशस्र्र् अनगुमन 

सलमलि (कशम्िमा ३३%मवहला अलनवार्ा) गठनको लनणार् । 

ख)  उपिोक्ता सलमलिको लनणार्लाई वाडा कार्ाालर्बाट प्रमाशणि गररएको पर । 

ग)  उपिोक्ता सलमलिका पर्दालधकारीहरुको नेपाली नागररकिाको प्रमाणपरको प्रलिललपी ।  

घ)  उपिोक्ता सलमलि गठन गरी पठार्एको िलन वडा कार्ाालर्को लसफाररस (नगरपाललकामा सम्झौिा गने 
हकमा) 

ङ) िोवकएको ओिरलसर्र वा सव ईशन्जलनर्र वा ईशन्जलनर्रबाट िएको प्राववलधक शस्टमेट )अनमुान(  

च)  र्ोजना संझौिाकोलालग लनवेर्दन र ्र्समा िोवकएको व्र्शक्तबाट हस्िािर िथा उपिोक्ता सलमलिको छाप ।  

छ)  काम गनुापने र्ोजना/आर्ोजनको कार्ा सरुु नहरैु्दको फोटो कशम्िमा २ (र्दईु) प्रिी । 

 

31. र्ोजनाको पेश्की रकम माग गर्दाा )दर्दन ेव्र्वस्था िएमा(  

क) उपिोक्ता सलमलिको पेशश्क माग गने लनणार् र अध्र्िद्धारा पेश्की मागको लनवेर्दन । 

ख) वाडाको लसफाररस िथा ितु्तानी आरे्दि 

ग) संझौिा रकम खलेुको पर वा संझौिाको फोटोकपी 
घ) बैंक खािा नम्बर खलेुको बैंक िौचर वा बैंक खािाको वववरण 

32. र्ोजनाको रलनङ्ग ववल िकु्तानी माग गर्दाा 
क) उपिोक्ता सलमलिको लनणार् । 

ख) रलनङ्ग ववल िकु्तानीको माग लनवेर्दन । 

ग) वाडाको लसफाररस िथा ितु्तानी आरे्दि । 

घ) काम िर्रहेको फोटोहरु कशम्िमा ३ )लिन (प्रलि ।  

ङ) प्राववलधकबाट हालसम्म िएको कार्ा मलु्र्ांकन ववल िथा लसफाररस । 

च) उपिोक्ता सलमलि स्िरीर् अनगुमन सलमलिको लसफाररस 

छ) वाडा अनगुमन सलमलिको लसफाररस 

 

33. र्ोजनाको अशन्िम ववल िकु्तानीको लालग  

क) उपिोक्ता सलमलिको अशन्िम बील िकु्तानीको लनवेर्दन  

ख) उपिोक्ता सलमलिको कार्ासम्पन्न िएको व्र्होराको लनणार् 
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ग) िोवकएको ओिरलसर्र, सव ईशन्जलनर्र वा ईशन्जलनर्रबाट प्राववलधक मूल्र्ांकन लबल र प्रलिवेर्दन कार्ासम्पन्न 
िएका फोटोहरु )कशम्िमा ३ बटा(  

घ) श्रमको प्रर्ोग िएको िए लमस्त्री िथा लेवरहरुको डोर हाशजर र ्र्समा उपिोक्ता सलमलिबाट प्रमाशणि । 

ङ) मेिीनरीको प्रर्ोग िएको िए उपिोक्ता सलमलि र मेिीनरी प्रर्ोग गनेको संझौिा र प्रर्ोग िएको घण्टा वा 
आवलधको िकु्तानी )िाडामा १० प्रलििि कर लाग्ने) (सम्झौिा लबपररि हेिी मेशिन प्रर्ोग गना नपार्ने(  

च) सामान खररर्द गरेको िए खररर्द गरेको फमा वा कम्पनीबाट जारी िएको भ्र्ाट बील )रु .२० ,०००।०० 
मालथको  (र प्र्ान बील )२०००० िन्र्दा कमको(  

छ) आर्ोजना सूचना पाटी राखेको र रे्दशखने फोटो । 

ज) सम्पणुा रकम कलम उल्लेख िएको खचा सावाजलनक वववरण । 

झ) सावाजलनक लेखा परीिण र लनणार् । 

ञ) अनगुमन सलमलिको लनणार् िथा िकु्तानी लसफाररस अनसूुची ११ को ढााँचामा। 

ट) िपााईहरुको हकमा अनसूुची १२ को ढााँचामा स्पष्ठसाँग िरेको हनुपुने । 

ठ) वडा सलमलिको अनगुमन िथा िकु्तानी लसफाररस परका साथै ितु्तानी आरे्दि । 

ड) नगरस्िरीर् अनगुमन सलमलिको प्रलिवेर्दन र िकु्तानी लसफाररस । 

(प्रलिललवपहरुमा सम्बशन्धि वडाअध्र्ि र उपिोक्ता समलिलिको प्रमाशणि र छाप अलनवार्ा)
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कारोबारः चालु प ूँजीगत वित्तीय धरौटी विविध.... आवथिक बर्िः

बजेट उप शीर्िक नं:………………………. विद्युतीय कारोिार संकेत नं :

भुक्तानी आदेश नं  :

श्री .......................कायािलय,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .।

देहाय बमोवजमको रकम भुक्तानी/ वनवकसा को लागी अनुरोध छ ।

चेक

अंकमा अक्षरमा
चेकको 

कककिम

बैंक

को 

नाम

शाखा
खाता

 नं

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९

कुल जम्मा

भुक्तानी आदेशको कुल रकम अक्षरमा...........................................................

… … … … … … … … … …

लेखा प्रमुख कायािलय प्रमुख

कनकािा किने.................. कार्ाालर् प्रर्ोजनका लागी मात्र

िताा िम्बन्धी कििरण

दताि नं:

टोकन नः

दताि समयः

दताि वमवत

दताि गननः तयार गननः

किि्रु्तीर् कारोबारको हकमा

वप्रन्ट वमवतः  वप्रन्ट गननको नामः वप्रन्ट गरेको पटकः  

नोटः  धरौटी लगायत भुक्तानी आदेशमा प्रयोग नहुने महलहरूमा ( - ) राखी खाली छोड्नुपननछ ।

कैकि

र्त

भुक्तानी आिेश

िंघ/ प्रिेश / स्थानीर् तह 
. . . . . . . . . . . . . . .  मन्त्रालर् / किभाग / कार्ाालर्

कार्ाालर् कोड नं.:

क्र.

ि.

स्थार्ी 

लेखा 
( P A N  )  

नं

स्रोतको 

तह

स्रोत कििरण
जम्मा रकम

स्रोतको 

कककिम

स्रोत 

व्यहोने 

िंस्था

भुक्तानी 

पाउनेको 

नाम

गो. भौ. 

नं.

प्रकतब

द्धता 

नं

बैंक टर ान्सफर संकेत

कनकािा /भुक्तानी िम्बन्धी कििरण ।

भुक्तानीको माध्यम

बैंक ट्र ान्सिर

कनकािा /भुक्तानीको किकि

चेक नं

खचा उपशीर्ाक

िंकेत नं कििरण

भुक्तानी 

पाउनेको 

कोड

कनकािा 

किकि - 
(नगि, 

अनुिान, 

िोिभनाा, 

नेपाल 

सरकारको 

छाप

प्रदेश/ 

 थानीय 

सरकारको 

म ले प फारम नं  २०४

सावबकको फारम नं  ४४

         

 

अनसूुची १ 
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अनसूुची २ 

गोश्वारा भौचरको प्रकारः प्राप्ती/खचि/धरौटी/अन्यः वमवत :………………………….

बजेट उप शीर्िक नं:………………………. मुल गो.भौ.न.:…………………………

विद्युतीय कारोिार  नं.

तह

स्रोत 

व्यहोने 

िंस्था

प्रकार 
भुक्तानी 

किकि

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११

जम्मा रकम अक्षरमा......................................................................................... । 

कारोिारको िंकक्षप्त व्यहोरा 
(  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  । )

कारोबारको पुष्ट्यार्ि वििरण फारम नं २०२ र अन्य भरी संलग्न गररएको छ ।

(भुक्तानी प्रर्ोजनका लागी)

क्र.िं.
बैंक खाता नं / 

भपाार्ा  नं
पान नं भुक्तानी रकम िंलग्न कागजात िंख्या

तयार गनन : ………………… पेश गनन : ……………………… स्वीकृत गनन : …………………

वमवत : ……………………… वमवत : ……………………… वमवत : ………………………

दजाि : ……………………… दजाि : ……………………… दजाि : ………………………

के्रकडट्

कक्रर्ाकलाप/ 

कार्ाक्रम 

िंकेत नं:

डेकिट्

जम्मा

जम्मा

स्रोतको 

भुक्ताकन पाउनेको नाम 

गोश्वारा भौचर (खचा/किकिि)

नेपालगञ्ज उपमहानगरपाकलका

नगरकार्ापाकलकाको  कार्ाालर्

कार्ाालर् कोड नं.:

(राजस्व, खचि र विविध गोश्वारा भौचर एकै समान हुने भए तापवन कारोिारको प्रकृवतका आधारमा राजस्वलार्ि  फरक फारम नं र खचि तथा विविध भौचरलार्ि फरक फारम नं तोवकएको छ । भनन तररका फरक र सान्दवभिक हुने भएकोले सो फारम भनन तररकामात्र फरक उले्लख गररएको छ ।)

िंकेत / उप-

शीर्ाक 

नंम्बर

क्र.िं. कारोिारको ब्यहोरा 
खाता 

पाना नं

प्रदेश/ 

 थानीय 

सरकारको 

छाप

नेपाल 

सरकारको 

छाप

म ले प फारम नं  

२०३
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       cg';'rL # 

      g]kfnu~h pkdxfgu/kflnsf 

====================j8f sfof{no 

 

laifo M—cflwsfl/s k|ltlglw tf]lsPsf] ;DaGwdf . 

>L g]kfnu~h pkdxfgu/kflnsfsf] sfof{no, 

la=lk= rf}s, g]kfnu~h, afFs] . 

 

pk/f]Qm laifodf tFxf gu/kflnsfaf6 k|bfg ul/g] lgsf;f, vr{ tyf cfly{s k|;fzg 

;DalGw sfo{sf nflu o;  ==========g+= j8f sfof{nosf] tkm{af6 lgDg ljj/0f ePsf] 

sd{rf/LnfO{ o; j8f sfof{nosf] cflwsfl/s k|ltlglw tf]lsPsf] Aoxf]/f cg'/f]w 5 . 

 

 

k|ltlglw sd{rf/Lsf] gfdy/ M—                 :yfoL 7]ufgf -gful/stf cg';f/_  M— 

kb M—                                        sd{rf/L ;+s]t gDa/ M— 

sfo{/t sfof{no M—               

;Dks{ gDa/ M—                                b:tvtsf] gd"gf M— 

                                                                      ====================== 

                                                                     k|dfl0ft ug]{ 

                                                                      gfdy/ M— 

                                                                      bhf{ M— 

                                                                      ldlt M 

kmf]6f] 
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अनसूुची ४ 

आर्ोजनाको प्राथलमकिाक्रम लनधाारण फाराम 

क्र.सं
. आर्ोजनाको नाम 

गररबी लनवारणमा 
प्र्र्ि र्ोगर्दान 

पगु्न े         
)२० अंक(  

उ्पार्दनमूलक 
िथा लछटो 
प्रलिफल प्राप्त 

गना सवकन े

)१५ अंक(  

आम्र्दानी र 
रोजगार 
बढ्ने     

)१५अंक(  

लागि 
सहिालगिा 

जटु्ने        
)१५ 

अंक(  

स्थानीर् 
श्रोि साधन 
र सीपको 

प्रर्ोग 

(१० अंक) 

समाविेी 
ववकासमा 
र्ोगर्दान   

)१० अंक(  

र्दीगो ववकास 
र 

वािावरणीर् 
संरिण 

(१० अंक) 

स्थानीर् 
िावषक, 

सासं्कृलिक 
ववकास ५) 

अंक(  

कुल प्राप्ताङ्क    
)१००(  

प्राथलमकिा 
क्रम 

 

१ 
           

२ 
           

३ 
           

४ 
           

५ 
           

६ 
           

 

                

 

 

 

नोटाः  आर्ोजनाहरुको प्राथलमकिाक्रम रण गर्दाा सवैिन्र्दा बढी अंक प्राप्त गने आर्ोजनालाई पवहलो प्राथलमकिाक्रम लनधाारण गनुा पनेछ । 

नोटाः र्सरी र्ोजना छनौट गर्दाा पवहलो प्राथलमकिामा परेको र्ोजनाहरु छनौट गने । रकम उपलब्ध िएसम्म प्राथलमकिा २ र ३ स्वीकृि गना सक्नेछ ।  

क्र.सं. अंक िार प्राथलमकिा नं. 
१ ८० अंक िन्र्दा बढी प्राप्त िएमा १ 
२ ६० रे्दशख ८० अंक प्राप्त िएमा २ 
३ ६० अंक िन्र्दा कम प्राप्त िएमा ३ 
४ ५० अंक िन्र्दा कम प्राप्त िएमा न्रू्न प्राथलमकिा 
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अनसूुची ५ 
नपेालगञ्ज उपdxfgu/kflnsf 
============ g+= j*f sfof{no 

-lgwf{l/t j*fut ah]^ l;df leqsf cfof]hgfsf nflu_ 

k|fyldstf qmd vr{ lzif{s g+= cfof]hgfsf] gfd cfof]hgf ;~rfng 

x"g] :yfg 

cg"dflgt nfut sfof{Gjog ljlw nfeflGt hg;+Vof s}lkmot 

cfly{s ljsf; ;DaGwL cfof]hgfx?        

1        

2        

3        

;fdflhs ljsf; ;DaGwL cfof]hgfx?        

1        

2        

3        

k'jf{wf/ ljsf; ;DaGwL cfof]hgfx?        

1        

2        

3        

Jftfj/)f tyf ljkb\ Joj:yfkg ;DaGwL 

cfof]hgfx? 

       

1        

2        

3        

;"zf;g tyf ;+:yfut ljsf; ;DaGwL 

cfof]hgfx? 

       

1        

2        

3        
;+nUg kmf/dsf] (f+rf cg"?k x"g] u/L of]hgfsf] ;'rL %"§} agfO{ k]z ug{" kg{]% . cfof]hgf ljj/)F k]z ubf{ ^f]n÷j:tL e]nfsf] dfOGo"^ / j*f ;ldltsf] dfOGo"^ k]z ug{" kg{] .  
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             अनसूुची ६   

नपेालगाँज उप महानगरपाललका 
नगर कार्ापाललकाको कार्ाालर्, बााँके 

.................नं वडा कार्ाालर् 
वावषाक कार्ाक्रम स्वीकृलि फारम 

आलथाक वषा : २०७५/७६ आर्ोजना सरुु हनुे लमलि : स्रोि 

बजेट उप िीषाक : ८०५५७३०१००१ आर्ोजना पूरा हनुे लमलि : 
आन्िररक 
श्रोि : ० 

नेपाल सरकार : ० 

बजेट उपिीषाकको नाम : नेपालगाँज उप 
महानगर कार्ापाललका 

आर्ोजनाको कुल लागि : ऋण : ० प्ररे्दि सरकार : ० 

कार्ाान्वर्न हनुे स्थान : चाल ुआ.व.मा ववलनर्ोशजि : 
जनसहिालगि

ाा : ० 
अन्िर स्थानीर् िह : ० 

रकम रू. हजारमा 

लस.नं. 
कार्ाक्रम/आर्ोजना

को नाम  
एकाई 

आर्ोजनाको कुल 
वक्रर्ाकलापको  

सम्पूणा कार्ा मध्रे् गि 
आ.व.सम्मको 

आलथाक वषा २०७५/७६ को लक्ष्र्  

कैवफर्ि  वावषाक  प्रथम चौमालसक  र्दोश्रो चौमालसक िेस्रो चौमालसक  

पररमाण  बजेट  पररमाण  खचा  पररमाण  बजेट  पररमाण  बजेट  पररमाण  बजेट  पररमाण  बजेट  

१                

२                

कुल खचा जम्मा  xxxxx  xxxxx  xxxxx   xxxxx  xxxxx  xxxxx  

 पिे गने : लसफाररस गने : सर्दर गने : 
 नाम : नाम : नाम: 
 पर्द: पर्द : पर्द: 
 लमलि: लमलि : लमलि: 
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अनसूुची ७ 

नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका 
.................. नं. वडा कार्ाालर् 

वजेटको मालसक वााँडफााँड र लनकासा सीमा फाराम 

आ.व. ............ 
 

खचा 
िीषाक नं. 

र्दाि ृ
लनकार् 

श्रोि जम्मा वजेट 

मालसक वााँडफााँड िथा लनकासा सीमा  

श्रावण िार असोज कालिाक मंलसर पौष माघ फाल्गणु चैर वैिाख जेष्ठ आषाढ 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

    
कूल जम्मा 

                          

 
 

आलथाक प्रिासन िाखा प्रमखुको,          कार्ाालर् प्रमखुको, 
           र्दस्िखिाः ......................          र्दस्िखिाः......................... 

      नाम, थराः            नाम, थराः  

पर्दाः               पर्दाः  

लमलिाः             लमलिाः  

 
१. र्ो फाराम खरीर्द र्ोजना, स्वीकृि बावषाक कार्ाक्रम िथा  लबलनर्ोशजि बजेटकेा आधारमा  िर्ार गनुा पर्दाछ।        

२. फाराममा प्रववि गर्दाा प्र्रे्क खचा िीषाकलाई र्दाि ृलनकार्गि र श्रोिगि रुपमा प्रववि गनुापर्दाछ । उर्दाहरणको लालग कुनै खचा िीषाकमा नेपाल सरकार र ए.लड.वी. सोधिनाा हनुे अनरु्दान श्रोिमा वजेट ववलनर्ोजन िएकोमा उक्त खचा िीषाकलाई 
र्दईुवटा पशतक्त (Row) मा उल्लेख गरी एउटा पशतक्त (Row) मा नेपाल सरकारको श्रोिलाई र अको पशतक्त (Row) मा ए.लड.वी. सोधिनाा हनु ेअनरु्दानको श्रोिलाई चढाउनपुर्दाछ । 

३. बावषाक बजेट बााँडफाड िथा लनकासा सीमा र र्थाथा खचा वववरणमा  फरक पना गएमा संिोलधि  लबबरण िर्र गरी पेि  गनुा पर्दाछ। कोष िथा लेखा िथा  लनर्न्रक कार्ालर्ले पलन सोवह बमोशजम TSA DECS मा अद्यावलधक गनुा पर्दाछ। 
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अनसूुची–८ 

 

                                                                                     अनसूुची - ९ 
नपेालगञ्ज उपमहानगरपाललका 

नगर कार्ापाललकाको कार्ाालर् 

नपेालगञ्ज, बााँके, प्ररे्दि नं. ५, नपेाल 
भ्रमणमा खवटन ेपर्दालधकारी वा कमाचारीको भ्रमण अलिलेख खािा 

भ्रमण 
आरे्दि 
नं. 

भ्रमणमा खवटनकेो भ्रमणमा 
खवटएको 
स्थान 

खचा 
लेशखन े
बजेट 

उपिीषाक 
नं. 

भ्रमणमा 
खवटएको 
लमलि 

म्र्ार्द थप जम्मा 
दर्दन 

कै. 

नाम, थर पर्द रे्दशख सम्म रे्दशख सम्म 

           

           

 रिव्र्ाः 
 भ्रमण आरे्दिमा प्र्रे्क आलथाक वषा सरुु िएपलछ ००१/आ.व. रे्दशख सरुु गरी आलथाक वषा समाप्त िएपलछ 

कार्ाालर् प्रमखुबाट प्रमाशणि गरी राख्न ुपनेछ । 

आलथाक प्रिासन िाखा प्रमखुको     कार्ाालर् प्रमखुको 
र्दस्िखिाः                र्दस्िखिाः 
नाम थराः               नाम थराः 
लमलिाः        लमलिाः 

 

आिेश नं............

कमाचारी िंकेत नं कमकत.................

भ्रमण गने पिाकिकारी िा कमाचारीको नामः

पिः

कार्ाालर्ः

भ्रमण गने स्थान (कबिेश भए मुलुक र शहर खुलाउने)

भ्रमणको उिेश्यः

भ्रमण गने अिकिः . . . . . . . . . . . . . . . . . .िेखख ................िम्म

भ्रमण गने िािनः कार्ालर्को िािाजकनक     भाडाको

भ्रमण कनकमत्त माग गरेको पेश्की रकम

भ्रमण िम्बन्धी  अन्य आिश्यक कििरण

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

भ्रमण गने पिाकिकारी भ्रमण स्वीकृत गने पिाकिकारी 

कमकतः कमकत
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

प्रशािन शाखाले भने

हावजरी खातामा जनाएको वमवत

जनाउने कमिचारीको दस्तखत

नेपालगञ्ज उपमहानगपाकलका

नगरपाकलकाको कार्ाालर्

कार्ाालर् कोड नं.:
अन्तरिेशीर् / अन्तराकरर र् भ्रमण आिेश 

म ले प फारम 

नं २२३ 
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      अनसूुची १० 

नपेालगञ्ज उपमहानगरपाललका 

नगर कार्ापाललकाको कार्ाालर् 

नपेालगञ्ज, बााँके, प्ररे्दि नं. ५, नपेाल 

 

भ्रमण प्रलिवेर्दन 
भ्रमण गररएको स्थल M  

भ्रमण गररएको अवलध M              रे्दशख                     सम्म ।  

१. भ्रमणको उद्दशे्र् :    

 

२. भ्रमण अवलधका वक्रर्ाकलापहरु : 

 

 

३. उपलब्धी िथा लसकार् : 

 

 

 

 

४. सझुाव/ सल्लाह : 

 

५ प्रलिवेर्दन प्रस्ििुकिाा :  

 

 

 

 

 

 

नामथर :  

पर्द : 

हस्िािर: 
 

लमलि :  
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अनसूुची ११ 

नपेालगञ्ज उपमहानगरपाललका 

नगर कार्ापाललकाको कार्ाालर् 

नपेालगञ्ज, बााँके, प्ररे्दि नं. ५, नपेाल 
 

र्ोजनाको अनगुमन प्रलिवेर्दन 
१. र्ोजना वववरण : 
 (क) र्ोजनाको नाम र स्थान : 
 (ख) उ.स. को अध्र्िको नाम र सम्पका  नं= : 
 (ग) उ.स. को उपाध्र्िको नाम र सम्पका  नं= : 
 (घ) उ.स. को कोषाध्र्िको नाम र सम्पका  नं= : 
 (ङ) उ.स. को सशचवको नाम र सम्पका  नं= : 
2. लागि अनमुान : रु.................. 
 स्थानीर्  लनकार् रकम रु........................उ.स. रकम रु.....................अन्र् रकम रु................... 
3. लनमााण प्रवक्रर्ा : 
      क. उपिोक्ता सलमलि संस्थााः      ख. सामरु्दावर्क संस्थााः      ग. गैरसरकारी संस्थााः  

         घ. ववषर्गि कार्ाालर्ाः             ङ. सावाजलनक लनजी साझेर्दारीाः 
4. उपिोक्ता सलमलिको वववरण : परुुष..............     मवहला............. 
5. र्ोजना :  
      क. सम्झौिा लमलिाः..............................   ख. सम्पन्न हनुे लमलिाः.............................. 
      ग. सम्पन्न िएको लमलिाः........................   घ. उपिोक्ता अनगुमन सलमलि संख्र्ााः......................... 
6. र्ोजना अनगुमनाः 
      क. आलथाक पि (र्ोजनामा प्राप्त बजेट िोवकएको उद्देश्र्मा र िोवकएको िररका बमोशजम लगानी िए निएको) 
      ख. िौलिक पि : (कार्ािाललका बमोशजम िोवकएको संरचना िोवकएको समर्मा सम्पन्न िए निएको) 
      ग. सपुरीवेिण, सहजीकरण िए निएको : (अरु अनगुमन िए/निएको ? उपिोक्ता सलमलिबाट अनगुमनमा 

प्रर्ाप्त सहर्ोग िए/निएको ? ) 
     घ. िोवकएको लशिि समूहमा कार्ाक्रम पगेुको, नपगेुको वा लिनीहरुको सहिालगिा िए निएको  
     ङ. सावाजलनक परीिण, पारर्दशिािा सम्बन्धी काम िए, निएको : (सचुना बोडा राखे नराखेको, आर् व्र्र् 

लबवरण साबाजलनक गरे नगरेको लगार्िका लबषर्हरु उल्लेख गने) 
      च. वािावरणीर् पिमा ध्र्ान दर्दए नदर्दएको :    
      छ. र्ोजना संाालनबाट प्राप्त उपलब्धी : 
       ज. र्ोजना, कार्ाक्रम प्रलि आम उपिोक्ताको धारणा िथा रार् : 
        झ. र्ोजना िथा कार्ाक्रम प्रलि अनगुमन सलमलिको रार् : (र्ोजनाको कार्ासम्पार्दन र प्रगलिको 

अवस्थाका आधारमा िकु्तानी दर्दन लमल्ने हो वा होर्न? कार्ासम्पार्दन कलि प्रलििि िएको छ? सो समेि उल्लेख गने) 
 
 

(अनगुमन सलमिका सबै सर्दस्र्हरुको नाम सवहिको हस्िािर गनुापने) 
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अनसूुची १२ 

रकम बझेुको िपााई 
 

ललशखिम ् िपााई र्दारै्द, नपेालगञ्ज उपमहानगरपाललकाद्धारा सााललि.......................................… 

………………………………र्ोजना/आर्ोजना कार्ाान्वर्नका क्रममा .....………… उपिोक्ता सलमलिबाट शजल्ला 

.................................... गााँउपाललका/नगरपाललका……………………….. वडा नं. …… बस्न े बषा….. को 

म….……..ले आजका लमलिमा ...……………….……कार्ा गरेबापिको रु………… अिरुपी 

…….……………………………… बाट …….% ले हनु आउन.े......................कर बापि 

रु………………...अिरुपी ……...................कट्टी गरी बााँवक रकम रु………………..अिरुपी .………........ 

……………………………...….. बशुझ ललाँए । मालथ उल्लेशखि कारोबार िएको ब्र्होरा सवह सााँचो हो झठुा ठहरे 

काननु बमोशजम सहुाँला बझुाउला िलन र्ो िपााई गररदर्दाँए । 

 

                      बशुझललनकेो हस्िािर : 

                                        सम्पका  मोवाईल नं. :  
   

ईलि सम्बि ्२०७.... साल ………… मवहना …… गिे रोज …  ििुम ्। 
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अनसूुची १३ 

 
 
 
 
 

बजेट् उपशीर्ाक नं............... आकथाक िर्ाः ................

बजेट् उपशीर्ाकको नाम...........

खचा/कि

त्तीर् 

िंकेत नं

खचा/कित्तीर् 

िंकेतको नाम

अखन्तम

 बजेट्

र्ि 

मकहना 

िम्मको 

कनकािा

गत 

मकहना 

िम्मको

 खचा

र्ि 

मकह

नाको 

खचा

र्ि 

मकहना 

िम्मको 

खचा

पेश्की पेश्की 

बाहेक 

खचा 

रकम

बााँकी बजेट्

१ २ ३ ४ ५ ६ ७=(५+६) ८ ९=(७-८) १०=(३-७)

कुल जम्मा

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

तयार गननको दस्तखतः प्रमावणत गननको दस्तखतः

नामः नामः

दजािः दजािः

वमवतः वमवतः

अन्तिम बजेटको तुलना ( %प्रवतशतमा )

. . . . . . .साल......मवहना

नेपालगञ्ज उपमहानगरपाकलका

नगरकार्ापाकलको कार्ाालर्
… … . .नं. िडा कार्ाालर्

खचाको िााँट्बारी

म ले प फा.

 नं  २१०
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अनसूुची १४ 

 
 

अनसूुची १५ 

 
 
 
 

बजेट् उप शीर्ाक नं:

कैकिर्

त

डेकबट् के्रकडट् डेकबट् के्रकडट्

चेक 

नम्बर/किि्रु्ती

र्  कारोिार 

िंकेत

बााँकी

खचा 

िंकेत 

नम्बर

रकम 

रु.

किर्ए

को

िकछाए

को

कजमे्मिा

री 

िाररए

को

िकछाए

को
डेकबट् के्रकडट्

१
२ ३ ४ ५ ६ ७ ८

९=(४+६
) - (५+७) १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८

नोट्ः महल नं ४, ६, ११, १६ जम्मा डेविट

महल नं ५, ७, १७ जम्मा के्रवडट

हालिम्मको जम्मा

चालु आकथाक 

िर्ाको पेश्की

गत किगत 

आकथाक िर्ाको 
किकिि

र्ो मकहनाको जम्मा

गत मकहनािम्मको जम्मा

कमकत
भौचर 

नं.
कििरण

नगि मौज्दात बैंक मौज्दात बजेट् खचा

. . . . .   िाल ..... मकहना

नेपालगञ्ज उपमहानगरपाकलका

नगरकार्ापाकलकाको  कार्ाालर्
… … नं. िडा कार्ाालर्

बैंक नगिी ककताब

नेपाल 

सरकारको 

छाप

प्रदेश/  थानीय 

सरकारको 

छाप

म ले प फारम नं  

२०९

बजेट् उपशीर्ाक नं कार्ाक्रकको नाम

खचि उप शीर्िकको नामः २११११ २१११२ २११२१ २११२२ २११२३ २११३१ २११३२ २११३३ २११३४ २११३५ २११३६ २११३९ २११४१ २११४२ २११४९ … . . .  अन्य शीर्ाक क्रमश

बजेट्

पाररश्र

कमक 

कमाचरी

पाररश्र

कमक 

पिाकि

कारी

पोशा

क

खाद्या

न्न

और्

िी 

उपचा

र खचा

स्थानी

र् 

भत्ता

महंगी 

भत्ता

किल्ड 

भत्ता

कमाचारी 

बैठक भत््त

कमाचा

री 

प्रोत्साह

न तथा 

पुरस्का

र

बैिेकश

क 

भत्ता

अन्य 

भत्ता

पिाकि

कारी 

बैठक 

भत्ता

पिाकि

कारी 

अन्य 

िुकबिा

पिाकि

कारी 

अन्य 

भत्ता

(आकथाक िंकेत तथा 

बगीकरणका िबै 

शीर्ाकहरू)

स्वीकृत आवथिक बर्िको विवनयोजन  

स्वीकृत आवथिक बर्िको थप बजेट विवनयोजन  

रकमािर बाट थप/घट रकम

श्रोतािर बाट  थप/घट

जम्मा कार्म भएको बजेट्

कमकत भौचर नंिंकेत नं कििरण जम्मा 

कनकािा

अवघल्लो मवहना सम्मको वनकासा

जम्म कनकािा

खचि 

अवघल्लो मवहना सम्मको खचि

जम्मा खचा

बजेट् बााँकक

प्रथम
 

खण्ड

किती

र् 

खण्ड

तृतीय
 

खण्ड

नेपालगञ्ज उपमहानगरपाकलका

नगरकार्ापाकलकाको  कार्ाालर्
… … . .नं. िडा कार्ाालर्

बजेट् खाता ( B u d g e t  S h e e t )

. . .िाल.......मकहना

नेपाल 

सरकारको 

छाप
प्रदेश/  थानीय 

सरकारको 

छाप

नं  २०८

सावबकको 

फारम नं  ८
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अनसूुची १६ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आवथिक िर्िः

बजेट उप शीर्िक नं र नामः

रकम

िछ्यौट्को 

अखन्तम 

म्याि रकम

िछ्यौट्को 

अखन्तम 

म्याि

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४=(८+११)१५=(१०+१३)१६=१४+१५ १६

१. पदावधकारी  । कमिचारी 

जम्मा

२. वनमािण व्यिसायी / ब्यान्तक्तगत

जम्मा

३. प्रवततपत्र पेश्की 

जम्मा

४. सं थागत पेश्की 

जम्मा

५. अन्य.....

जम्मा

कुल जम्मा    (१+२+३+४+५)

तयार गननको दस्तखतः - ............... पेश गननको दस्तखतः - ............... प्रमावणत गननको दस्तखतः - ...............

दजािः  - ................... दजािः  - ................... दजािः  - ...................

वमवत: - ……………………. वमवत: - ……………………. वमवत: - …………………….

उदे्दश्यः

गत आ.ब.को

कैकिर्त

म्याि ननाघेको 

म्याि नाघेको

म्याि ननाघेको

म्याि 

नाघेको म्याि 

ननाघेको जम्मा

कुल जम्मा पेश्की

… … . .नं. िडा कार्ाालर्

पेश्की 

कलए

को 

कमकत

नेपालगञ्ज उपमहानगरपाकलका

नगरकार्ापाकलको कार्ाालर्

िछ्यौट् गना बांकी पेश्कीको मासे्कबारी 
. . . . . . . . . . . . . .िाल.........मकहना

म्याि 

नाघेको

कमाचा

री भए 

पि

पेश्की 

िंकेत 

नं

खचा 

उपशीर्ा

क नंपेश्कीको कििरण

गोश्वा

रा 

भौचर

 नं

पेश्की कलने 

ब्यक्ती, िमा 

िा 

कम्पनीको 

नाम

चालु आ.ब.को 

म ले प फारम नं  २११

सावबकको फारम नं  १४
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पररशििाङ्ग 

डेलबड र के्रलडटका लनर्महरु : 
  

डेलबड र के्रलडटका लनर्ममा कारोबारको रै्दलनक प्रबाहलाई लेखाङ्कन गररन्छ। र्सका लालग िीन वकलसमका खािामा 
लबिाजन गरी परम्परागि रुपमा लनम्न ललशखि डेलबड र के्रलडटको लनर्म अपनाईन्छ । 

क) ब्र्ाशक्तगि खािा (Personal Account) : प्राप्त गनेलाई डेलबट (Debit the Receiver) र प्रर्दान गनेलाई के्रलडट 
(Credit the Giver)। 

ख) बास्िलबक खािा (Real Account): आउनेलाई डेलबट र जानेलाई के्रलडट (Debit What Comes in and Credit What 

Goes out)  

ग) अबास्िलबक खािा (Nominal Account):  सबै खचा िथा नोक्सान डेलबड र सबै आर् िथा नाफा के्रलडट (Debit 

all Expenses or Loss and Credit all Income Gains or Profit) 

डेववड र के्रलडटका नलबनिम लसद्दान्ि अनसुार लनम्न अनसुार डेलबट र के्रलडट गनुापर्दाछ । 
 

डेलबट (Debit)▲ (बढ्र्दा) के्रलडट (Credit)▲ (बढ्र्दा) 

खचा, सम्पशत्त,  नोक्सान, िकु्तानी आम्र्दानी, र्दावर््व, नाफा, प्राप्ती 
डेलबट (Debit)▼ (घट्र्दा) के्रलडट (Credit) ▼ (घट्र्दा) 

आम्र्दानी, र्दावर््व, नाफा, प्राप्ती खचा, सम्पशत्त,  नोक्सान, िकु्तानी 
 

सरकारी लेखामा डेलबड र के्रलडटका र्ी िररकामध्रे् कुनै एक मार लाग ुहनुे अवस्था रहरै्दन । 
कारोबार प्रकृिीको आधारमा कारोबारले प्रिाववि पाने एक खािा डेलबट र अको खािा लनम्नानसुार 
के्रलडट गनुापर्दाछ । 

 
 
 

 

 

कारोबारको प्रकृिी शिषाकगि घट (▼) र बढ (▲)  डेलबड के्रलडट बैंक 

खचा ▲ (+)  (-) 

आम्र्दानी ▲  (+) (+) 

खचा वफिाा ▼  (+) (+) 

पेशश्क खचा ▲ (+)  (-) 

पेशश्क फर्छ्यौट ▼ (-) (+)  

धरौटी प्राप्त ▲  (+) (+) 

     

कारोबारको प्रकृिी शिषाकगि घट (▼) र बढ (▲)  डेलबड के्रलडट बैंक 

धरौटी वफिाा ▼ (+)  (-) 

धरौटी सर्दरस्र्ाहा ▲ (+)  (-) 

शजन्सी खररर्द ▲ (+)  (-) 

र्दावर््व िकु्तानी ▼ (+)  (-) 

ऋण प्राप्ती  ▲  (+) (+) 
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समार्ोजन (Reverse)  िौचर प्रलबिी गर्दाा मालथ उल्लेशखि लनर्मलाई उल्क्राई लेखाङ्कन गररन्छ ।बैंक 
(-) िएमा के्रलडट गररन्छ िने (+) िएमा डेलबट गररन्छ । 

 

ऋण िकु्तानी ▼ (+)  (-) 

लगानी ▲ (+) 
 

(-) 

लगानी वफिाा ▼ 
 

(+) (+) 

नगर्द मौज्र्दाि िथा 
बेरुज ुर्दाशखला 

▲ 
 

(+) (+) 
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खचा संकेि िथा बलगाकरण 

खचा संकेि खचा शिषाक ब्र्ाख्र्ा 
२११११ पाररश्रलमक कमाचारी र्समा रे्दहार्का रकम पर्दाछन ्: 

(क) कमाचारीहरुले पाउने िलव, कमाचारी सार् कोष, वावषाक ग्रडे बदृद्द, 

(ख) आर्ोजना अवलधिरको लालग वा स्वीकृि अस्थार्ी पर्दमा लनवर्शक्त ललई काम गरे 
बापिको ज्र्ाला, मेहनि िथा अन्र् पाररश्रलमक खचा र 

(ग) बहालवाला कमाचारीहरुको संशचि घर लबर्दा, लबरामी लबर्दा, सट्टा लबर्दा र चाडपबा खचा 
बापिको रकम, 

२१११२ पाररश्रलमक पर्दालधकारी र्समा संवैधालनक िथा अन्र् सावाजलनक लनकार्का पर्दालधकारीहरूलाई प्रर्दान गररन े
(सावाशजनक पर्द धारण गरे बापि काननुद्धारा लनधाारण गररए बमोशजमको) पाररश्रलमक 

वापिको रकम पर्दाछ। 

२११२१ पोिाक र्समा कमाचारीहरूलाई प्रर्दान गररने सबै वकलसमका पोिाक (बटु, जतु्ता,टोपी आर्दी समेि) 
र सो को लसलाई खचा िथा लनर्मानसाुर पाउन ेलगुा ित्ता आर्दी बापिको रकम समावेि 
गररन्छ। 

२११२३ औषधी उपचार खचा र्समा कमाचारीहरूलाई लनर्मानसाुर उपलव्ध गरार्न ेस्वास्थर् बीमाको िलु्क, औषलध 
उपचार वापि दर्दर्न े रकम िथा सोको लालग लाग्न े र्ािार्ाि खचा र कुरूवा खचा 
लगार्िका रकम समेि समावेि गररन्छ । 

२११३१ स्थानीर् ित्ता र्समा प्रचललि लनर्मानसुार िोवकएको र्दगुाम िेरमा काम गरे वापि ् पाउने स्थानीर् 
ित्ताको रकम समावेि गररन्छ । 

२११३२ महंगी ित्ता र्समा प्रचललि लनर्मानसुार कमाचारीहरूलाई प्रर्दान गररन ेमहंलग ित्ताको खचा समावेि 
गररन्छ । 

२११३३ वफल्ड ित्ता र्समा प्रचललि लनर्मानसुार कमाचारीहरूलाई प्रर्दान गररन ेवफल्ड ित्ताको खचा समावेि 
लगरन्छ । 

२११३४ कमाचारीको बैठक 
ित्ता 

र्समा कमाचारीले सम्पार्दन गनुापने काम सम्पार्दन गना बैठक बसेकोमा लनर्मानसुार ित्ता 
पाउने िएमा ्र्स्िो बैठक ित्ता समावेि गररन्छ । 

२११३५ कमाचारी प्रो्साहन 
िथा परुस्कार 

र्समा प्रशचलि ऐन, लनर्म िथा लनणार् अनसाुर कमाचारीहरूलाई दर्दर्ने प्रो्साहन ित्ता 
िथा परुुस्कार सम्बन्धी खचा समावेि गररन्छ । 
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२११३९ अन्र् ित्ता र्समा मालथ उल्लेगशखि बाहेकका अन्र् (शििसु्र्ाहार ित्ता, अलिररक्त समर् ित्ता, र्दिैं 
लिहार जस्िा पवाहरूमा खटार्एका कार्ाालर् सहर्ोलगलाई दर्दर्ने ित्ता आर्दी) प्रर्ोजनमा 
दर्दर्न ेित्ता वापिको रकम समावेि गररन्छ । 

२११४१ पर्दालधकारी बैठक ित्ता पर्दालधकारीहरूको बैठक ित्ता र्समा पर्दाछ । 

२११४२ पर्दालधकारी अन्र् 
सलुबधा 

र्समा पर्दालधकारीहरूलाई प्रचललि लनर्मको अलधनमा रही प्रर्दान गररन े अन्र् सवुवधा 
(साार, पोिाक, औषधी उपचार आर्दी) को रकम समावेि गररन्छ । 

२११४९ पर्दालधकारी अन्र् ित्ता र्समा पर्दालधकारीलाई प्रर्दान गररने २११४१ र २११४२ बाहेकका अन्र् ित्तावापिको 
रकम समावेि गररन्छ । 

२१२१४ कमाचारी कल्र्ाण कोष र्समा प्रचललि लनर्मानसुार कमाचारी कल्र्ाण कोषमा समावेि गनुापने  खचा समावेि 
गररन्छ । 

२२१११ पानी िथा लबजलुी र्समा कार्ाालर्मा उपर्ोग हनुे धारा िथा ढलको महसल,ु ववद्यिु महसलु र ि्सम्बन्धी 
जडान खचा िथा कार्ाालर्मा उपिोग गररने खानेपानीको रकम समेि समावेि गररन्छ 
।  

२२११२ संचार महसलु र्समा साारसम्बन्धी र्न्र उपकरण बाहेक टेललफोन, र्न्टरनेट, वेवसार्ट होशस्टङ 
महसल ुर र्स्िै अन्र् साारसम्बन्धी खचाहरू पर्दाछन।् साथै र्समा शचट्ठी, पासाल वटकट 
खचा, रशजिी, वफलिा रलसर्दको खचा, कुररर्र खचा समेि समावेि गररन्छ । 

२२२१२ र्न्धन (कार्ाालर् 
प्रर्ोजन) 

र्समा कार्ाालर् प्रर्ोजनका लालग प्रर्ोग हनुे सवारी साधनको लनलमत्त चावहने र्न्धन, 

ललुिकेन्टस आदर्दको खचा समावेि गररन्छ । िर लगि र्विमेटमा परको लनमााण सामग्री 
ओसाने सवारी साधनमा प्रर्ोग िएको र्न्धन खचा सम्बशन्धि बजेट रकममा नै समावेि 
गनुापर्दाछ । 

२२२१३ सवारी साधन ममाि 
खचा 

र्समा लनर्लमि रूपमा कार्ाालर् प्रर्ोगमा रहेका सवारी साधन ममाि संिार गना चावहने 
सामान र ज्र्ाला खचाहरू समावेि गररन्छ । सवारी साधनको लालग चावहन े व्र्ावि  
लगार्िका सामानहरू र ज्र्ाला खचाहरू समेि र्समा समावेि गनुापर्दाछ । िर सवारी 
साधनको आर्बुदृद्द  हनुेगरर गररएको पाटापूजााको खचा प ुाँशजगि खचाको सम्बशन्धि खचा 
शिषाकमा नै समाबेि गनुापर्दाछ । 

२२२१४ लबमा िथा नवीकरण 
खचा 

र्समा लनमाााण िईसकेका सावाजलनक सम्पशत्त, जस्िैाः सडक, पलु, नहर, लबद्यिु गहृ, िवन 
िथा मेिीनरी उपकरण आदर्दको बीमा खचा, सवारी साधनको बीमा िथा िेश्रो पिको 
र्दावर््व बीमा गर्दाा लागेको  बीमा िलु्क सम्बन्धी खचा र सवारी साधन नवीकरण िलु्क 
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समावेि गररन्छ । िर लनमााण अवलधको बीमा खचा प ुाँशजगि खचाको सम्बशन्धि खचा 
शिषाकमा नै समाबेि गनुापर्दाछ । 

२२२२१ मेशिनरी िथा औजार 
ममाि सम्िार िथा 
साालन खचा 

र्समा कार्ाालर्मा रहेका मेशिनरी औजारको साालनका लालग लाग्ने लनर्लमि िथा ममाि 
खचा समावेि  गररन्छ । 

२२२३१ लनलमाि सावाजलनक 
सम्पशत्तको ममाि 
सम्िार खचा 

र्समा लनमााण िईसकेका शस्थर सावाजलनक सम्पशत्त जस्िै सडक, पलु, नहर, ववद्यि ुगहृृ , 
िवन आदर्दको लनर्लमि ममाि  संिार िथा रङ रोगन  सम्बन्धी चाल ुप्रकृलिका खचा 
समावेि  गररन्छ । 

२२२९१ अन्र् सम्पशत्तहरूको 
संचालन िथा सम्िार 
खचा 

र्समा शस्थर सम्पत्ती बाहेकका अन्र् सम्पशत्तहरूको संचालन िथा सम्िार सम्बन्धी चाल ु
प्रकृलिका खचा समावेि गररन्छ । 

२२३११ मसलन्र्द िथा 
कार्ाालर् सामाग्री 

र्समा रे्दहार्का रकमहरू समावेि हनु्छन।्  

(क) बैंक र्दस्िरु, िलिपूिी अन्र् र्स्िै सेवा खचा,  
(ख) कार्ाालर्को रै्दलनक प्रर्ोगमा ल्र्ार्ने कागज, खाम,फाराम, रेकडा फार्ल, स्टेपलर, 

पशन्चङ मेिीन जस्िा मेिीन र र्सका लालग चावहने आवश्र्क अन्र् सामानहरू एवं 
कलम, मसी, टोनर, शििाकलम आर्दी जस्िा कार्ाालर्सम्बन्धी मसलन्र्द सामानहरूको 
मूल्र्, 

(ग) एक वषािन्र्दा कम वटकाउ हनुे अरू कार्ाालर् मालसामानहरू,  

(घ) सरुिाका मेिीनरी औजारका लालग आवश्र्क ससाना सहर्ोगी सामग्री आर्दी,  
(ङ) एक बषा िन्र्दा बढी वटकाउ हनुे सामान जस्िै पर्दाा, पेनड्राईि जस्िा बस्िहुरु िर प्रलि 

र्कार् रू .पााँच हजार िन्र्दा कम मूल्र्का अरू कार्ाालर् मालसामानहरूको खचा र 

(च) सरकारी प्रर्ोगका सामानको ढुवानी खचा। 

२२३१२ पिपंुिीहरूको आहार र्समा साबाजलनक पिपंुिीहरूको आहारा व्र्वस्थापनका लालग गनुापने खचा रकम समावेि 
गररन्छ । 

२२३१३ पसु्िक िथा सामग्री 
खचा 

र्समा सावाजलनक ववद्यालर्ले लनाःिलु्क रूपमा ववद्याथीहरूलाई वविरण गने पसु्िक, 

खेलकूर्द एवं िैशिक सामग्री िथा साबाजलनक पसु्िकालर् प्रर्ोजनको लालग खरीर्द गररएका 
पसु्िकको खचा समावेि गररन्छ । 

२२३१४ र्न्धन - अन्र् प्रर्ोजन सरकारी काममा प्रर्ोग हनुे मदट्टिेल, ग्र्ास, कोर्ला, र्दाउरा, सवारी साधन बाहेकका 
मेलसनरी औजारमा प्रर्ोग हनु ेर्न्धन खचा र सबै प्रकारका व्र्ाविहरूसम्बन्धी खचा समावेि 
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गररन्छ । िर सवारी साधनको लालग आवश्र्क पने ब्र्ािी सम्बन्धी  खचा िने  खचा 
संकेि नं. २२२१३ मा समावेि गररन्छ। 

२२३१५ परपलरका, छपाई िथा 
सूचना प्रकािन खचा 

र्समा रे्दहार्का रकम समावेि गररन्छ । 

(क) कार्ाालर्का लालग आवश्र्क छपाईको खचा,  

(ख) परपलरका िथा कार्ाालर्को रै्दलनक कार्ा साालनमा आवश्र्क पने पसु्िक सम्बन्धी 
खचा, 

(ग) सरकारी सूचना, लललाम, ठेक्कापट्टा, घटाघट, बढाबढसम्बन्धी सूचना प्रकािनको खचा 
आर्दी छपाई िथा सूचना प्रकािन सम्बन्धी खचा । 

२२३१९ अन्र् कार्ाालर् 
संचालन खचा 

मालथ उल्लेशखि बाहेकका कार्ाालर् संचालन सम्बन्धी अन्र् खचा र्समा पर्दाछन ्। 

२२४११ सेवा र परामिा खचा र्समा रे्दहार्का रकमहरू समावेि हनु्छाः 
(क) पुाँशजगि लनमााण  अन्िगाि नपरेका वा ्र्स्िो लनमााणसाँग सम्बशन्धि निएका अध्र्र्न 

अनसुन्धान आदर्दको पाररश्रलमक र  

(ख) छानलबन, जााँचवझु गराए वापि ्को खचा, लबषेिज्ञबाट ललईने परामिा सेवा िथा लबज्ञ 
र सल्लाहकार सेवा आदर्दको पाररश्रलमक सम्बन्धी खचाहरु समाबेि गररन्छ । 

२२४१३ करार सेवा िलु्क र्समा कार्ाालर् सरुुिा गने, सरसफाई गने, बगैंचा सम्िार गने, कार्ाालर्को शचठ्ठी 
ओसारपसार गने, कृवष प्रसार, प्राथालमक स्वास्थर्  सेवाको सलुबधा, सवारी चलाउने,  

टेललफोन,  फ्याक्स, कम्प्रू्टर, फोटोकपी मेिीन जस्िा सामानहरूको साालन र संिार 
आर्दी कार्ाको लालग आववधक वा पटके रूपमा करार सम्झौिा गरर सेवा ललए बापि 
र्दईने सेवा िलु्क  समाबेि गररन्छ । 

२२४१४ सरसफाई सेवा िलु्क सावाजलनक िेर (सडक, बजार िरे, धामाकस्थल, पाका  आर्दी) पूवााधारहरूको सरसफाईका 
लनशम्ि गररने खचा र्समा पर्दाछ । 

२२४१९ अन्र् सेवा िलु्क मालथ उल्लेशखि बाहेकका अन्र् सेवा िलु्क ितु्तानी सम्बन्धी खचा र्समा पर्दाछन।् 

२२५१२ सीप ववकास िथा 
जनचेिना िाललम िथा 
गोष्ठी सम्बन्धी खचा 

र्समा सावाजलनक रूपमा गररने आर् आजान, सीप ववकास, सिशक्तकरण, सावाजलनक चेिना 
जागरण जस्िा िाललम साालनको खचा जस्िै प्रशििक, श्रोि व्र्शक्तको ित्ता, सहिागीको 
ित्ता, मसलन्र्द, खाजा खचा, हल िाडा िथा िाललमका सहिालगको स्वीकृि मापर्दण्ड 
अनसुारको रै्दलनक ित्ता िथा भ्रमण खचा र स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुारको कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न गर्दाा लाग्न ेभ्रमण खचा समावेि गररन्छ । 
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२२५२२ कार्ाक्रम खचा र्समा २२५१२ मा पने सीप ववकास र जनचेिना िाललम िथा गोष्ठी बाहेकका सबै 
वकलसमका कार्ाक्रम जस्िै स्वास्थर्, शििा, कृवष, मवहला, पर्ाटन लगार्िका लबलिन्न िेरमा 
साालन हनु ेउ्पार्दन िथा सेवा प्रवाह (लबक्री हनुे बाहेक) सम्बन्धी कार्ाक्रमको खचा 
समावेि गररन्छ। 

२२५२९ ववववध कार्ाक्रम खचा र्समा धालमाक, सांस्कृलिक संस्थाहरूको पूजा पाठ, र्ज्ञ, जप लगार्िका कार्ाक्रम र अन्र् 
कुनै खचा िीषाकहरूमा नपरका कार्ाक्रम खचा समावेि गररन्छ । 

२२६११ अनगुमन, मूल्र्ांकन 
खचा 

र्समा अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन कार्ा, ि्सम्बन्धी प्रलिवेर्दन िथा लनरीिणको लालग हनु े

खचा र अनगुमन गने पर्दालधकारी िथा कमाचारीहरूको रै्दलनक भ्रमण ित्ता  लगार्िका 
खचाहरू समावेि गररन्छ । 

२२६१२ भ्रमण खचा र्समा रे्दहार्का रकमहरू पर्दाछन:्   

(क) एक कार्ाालर्बाट अको कार्ाालर्मा सरूवा िएको वा र्दरवन्र्दी र्थास्थानमा राखी 
काज सरूवा िएको कमाचारी र लनजले लनर्मानसुार लैजान पाउन ेपररवारको भ्रमण 
खचा लनधााररि र्दरमा सवारी खचा र पैर्दल वहंडेबापि पाउन ेभ्रमण खचा  )जस्िैाः र्ािार्ाि  

िाडा, हवाई उडान कर, भ्रमणसम्बन्धी बीमा खचा र सरकारबाट स्वीकृि भ्रमणसम्बन्धी 
फुटकर खचाहरू( 

(ख) सरूवा िई जाने कमाचारी र लनजको पररवारले लनर्मानसुार पाउने भ्रमण खचा र रै्दलनक 
ित्ता। 

(ग) सरकारी काम वा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नको लसललसलामा स्वर्दिे वा लबरे्दिमा भ्रमण 
गर्दाा लनर्मानसुार पार्ने भ्रमण खचा, रै्दलनक ित्ता, वासस्थान खचा, बीमा खचा, फुटकर 
िथा िैपरी आउन ेखचाहरू पर्दाछन।् 

२२६१९ अन्र् भ्रमण खचा सरकार वार्दी हनुे मदु्दामा सरकारी पिमा सािीको रूपमा शझकार्एको व्र्शक्तको 
भ्रमणसम्बन्धी खचा र्समा समावेि गररन्छ । २२६११, २२६१२ र २२६१३ मा 
नपरको कुनै व्र्शक्तलाई प्रचललि काननकुो अलधनमा रही भ्रमण ित्ता दर्दनपुने िएमा 
्र्स्िो रकम र्समा पर्दाछ । 

२२७११ ववववध खचा र्समा रे्दहार्का रकमहरू पर्दाछनाः 
(क) स्वीकि िएका मनोरञ्जन, प्रर्दिान, शचर्ापान र िोजहरूसम्बन्धी खचा, 
(ख) कार्ाालर् सरुिा सम्बन्धी आवाश्र्क खचा, 
(ग) प्रलिलनधी मण्डलको शस्वकृि खचा र अलिलथ स्कार खचा 
(घ) अन्र् कुनै खचा िीषाकमा नपरेको लनर्मानसुार गनुापने लबलबध खचा आर्दी । 
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२२७२१ सिा साालन खचा नगर सिा संचालन सम्बन्धी खचा र्समा समावेि गररन्छ । 

२७२१३ औषधी खररर्द खचा र्समा अस्पिाल, प्राथलमक स्वास्थर् केन्र, आर्वेर्द औषधालर्, आर्दी जस्िा लनकार्बाट 
लनिलु्क रुपमा वविरण गररने वा ववरालमको उपचारमा प्रर्ोग हनुे औषधी िथा स्वास्थर् 
सामाग्री खररर्द र सोको ढुवानीसम्बन्धी खचा समावेि गररन्छ । 

२८१४२ घर िाडा र्समा कार्ाालर् िथा गोर्दाम प्रर्ोजनको लालग िथा सरकारी पर्दालधकारीहरूलाई दर्दर्न े
आवास सवुवधाको लालग ललर्एको घर िाडा वापिको रकम समावेि गररन्छ । 

२८१४३ सवारी साधन िथा 
मेशिनरर औजार िाडा 

र्समा सरकारी प्रर्ोजनको लालग सवारी साधन, मेिीनरी औजार लगार्ि अन्र् पुाँशजगि 
सम्पशत्त िाडामा लगाई प्रर्ोग गरेवापिको िाडा खचा पर्दाछ। िर सावाजलनक लनमााण 

कार्ाका लालग ललर्एको िाडाको रकम सम्बशन्धि पुाँशजगि खचा रकममा नै समावेि 
गररन्छ । 

२८१४४ अन्र् िाडा मालथ उल्लेशखि बाहेकका अन्र् प्रर्ोजनमा लिनुापने िाडा र्समा पर्दाछ । 
 

पुाँशजगि खचा शिषाकहरु : 

३१११२ िवन लनमााण र्समा कार्ाालर् िवन, आवास िवन, िवन िथा जग्गाको कम्पाउन्ड वाल लनमााण, गोठ 
र टहरा जस्िा िवनजन्र् संरचनाको लनमााण गना लाग्ने खचाहरूको साथै िर्रहेको 
िवनमा कोठा वा िला थप गर्दाा हनु ेखचा समावेि गनुापर्दाछ। 

३१११३ लनलमाि िवनको 
संरचना्मक सधुार 

खचा 

र्समा िर्रहेको िवनसम्बन्धी संरचनाको आर् ुथप हनुेगरी गररने प ुाँशजगि प्रकृलिको 
खचा समावेि गनुापर्दाछ। 

३१११५ फलनाचर िथा वफक्चसा र्समा सरकारी कार्ाालर्को प्रर्ोजनको लालग खरीर्द गररएका फनीचर, फलनालसंङ िथा 
वफक्चसाको (क) खरीर्द मोल र (ख) र्स सम्बन्धी ढुवानी िाडा, मागास्थ बीमा, कर, 
िन्सारसम्बन्धी खचाहरू समावेि गररन्छ । 

३११२१ सवारी साधन र्समा रे्दहार्का रकमहरू समावेि हनु्छाः  
(क) सवारीका साधनहरू )जस्िै जीप , मोटरकार, बस, िक, मोटर सार्कल, स्कूटर, सार्कल, 

ढुवानीसम्बन्धी काम गने क्राक्टर, गाडा िान्न ेजनावरहरुाः वर्ल र घोडा आर्दी  (को 
मोल, 

(ख) सवारी साधनको र्न्जीन नै बर्दली ममाि गरेकोमा सोको मोल, 

(ग) सवारी साधन वा र्न्जीन मगाउर्दा लागेको िाडा िरौट, कर, िन्सार, मागास्थ बीमा, 
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(घ) हवाई र्ािार्ािका साधन )हवाईजहाज , हेललकप्टर आर्दी  (र  िीनका मेिीनरी 
कम्पोनेन्ट खररर्द आर्दी खचाहरु । 

३११२२ मेशिनरी िथा औजार र्समा एक वषा िन्र्दा बढी आर् ुिएका सवारी साधन बाहेकको मेशिन िथा मेशिनरी 
औजारहरूको खररर्दको लालग िएका खचा समावेि हनु्छ । 

(क) लबलिन्न वकलसमका िारी मेशिनहरु, खेिीसम्बन्धी मेिीन र औजारहरू, क्राक्टर 
)ढुवानीको काममा प्रर्ो ग हनुे बाहेक(, जेनेरेटर, िान्सफमार, कारखानाको सामान, 

लनमााणसम्बन्धी मेिीन, साारका सामान, वैज्ञालनक र्न्र र सामान, नाप िथा िौलको 
सामान, िस्वीर शखच्ने सामान, प्राववलधक ड्राफ्टीतसम्बन्धी सामान, कार्ाालर् मेिीन र 
औजारहरू जस्िै फ्या्स, लमलमर्ोग्राफ, कम्प्रू्टर, वप्रन्टर आर्दी मेिीन र औजारको मूल्र् 

(ख) र्स्िा मेिीनरी औजारहरूको मखु्र् िाग नै बर्दली ममाि गनुा परेमा सोको खचा, 
(ग) सो सम्बन्धी आवश्र्क िाडा िरौट, िलु्क, कर, िन्सार, मागास्थ बीमा आर्दी खचाहरु, 

(घ) सरकारी कार्ाालर्को लालग आवश्र्क पने एक वषा िन्र्दा बढी वटकाउ हनु ेसक्न ेवा 
प्रलि ईकार् रू  .५ ,०००। – िन्र्दा बढी मोल पने खालका )अ (अस्पिालका लालग 
चावहन ेऔजारहरू, (आ( कृवष औजार, पि ु शचवक्सासम्बन्धी सानालिना मालसामान, 

ड्रर्ङ्ग, लडजार्न लगार्िका प्राववलधक सामान आर्दी, (र्( वहटर, पंखा, लबजलुीको लमटर, 

र्.ुवप .एस. , हाडा लडस्क र सोको जडानसम्बन्धी खचा, र अन्र् सानालिना प्रालबलधक 
सामानहरू सम्बन्धी खचाहरु । िर प्रिी र्कार् ५०००। - रूपैंर्ा िन्र्दा कम मूल्र्का 
सामान खरीर्द गनापरेमा “कार्ाालर्सम्बन्धी खचा ” शिषाकबाट खचा लेख्नपुर्दाछ । 

३११३२ कम्प्र्टुर सफ्टवेर्र 
लनमााण िथा खरीर्द खचा 
एवं अन्र् बौवद्धक 
सम्पत्ती प्रालप्त खचा 

र्समा सबैप्रकारका सफ्टवेर्र लनमाााण (परामिार्दािाको खचा समेि), खरीर्द र सारुििु 
रूपमा प्रिाव पाने सफ्टवेर्रमा स्िरोन्नलि गर्दााको लागि िथा डाटावेि सम्बन्धी खचा 
समावेि गररन्छ । बौद्धीक सम्पशत्त अलधकार, अनसुन्धान र लबकास, मनोरन्जना्मक िथा 
सावहश्र्क र कला्मक कार्ामा गररन ेपूाँशजगि प्रकृलिको खचा। 

३११५१ सडक िथा पूल 
लनमााण 

र्समा नर्ाााँ िथा पूराना कालोपरे, खण्डाशस्मथ वा ग्रािेल र कच्ची सडक लनमााण सम्बन्धी 
खचा र सडक लनमााणमा प्र्र्ि जोलडएका सम्बशन्धि पूल, कल्िटा, झोलङु्ग ेपूल, िेल पूल, 

लनमााण र सो संग सम्बशन्धि र्न्धन, सरुिा लगार्िका खचाहरु समावेि हनु्छ । 

३११५३ ववद्यिु संरचना लनमााण र्समा ववद्यि ुगहृ लनमााण, प्रिारण िथा वविरण प्रणाली लनमााण लगार्ि ववद्यि ुववकाससाँग 
सम्बशन्धि लागि खचा र सो संग प्र्र्ि सम्बशन्धि र्न्धन, सरुिा लगार्िका खचा 
समावेि हनु्छन।् 
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३११५४ िटबन्ध िथा बााँध 
लनमााण 

र्समा नर्दी लनर्न्रणका लालग लनमााण गररने िटबन्ध, बााँध िथा िसंूरिणका लालग लनमााण 
गररने टेवा पखााल लगार्ि सो साँग प्त्र्ि सम्बशन्धि खचाहरू समावेि हनु्छन।् 

३११५५ लसंचार्ा संरचना लनमााण र्समा लसंचार्का लालग लनमााण गररने बााँध, नहर,  कुलो, पैनी, स्र्ालो िथा डीप क्रवेुल, र 
सो साँग प्र्र्ि सम्बशन्धि अध्र्र्न, अनसुन्धान, र्न्धन, सरुिा लगार्िका खचाहरु समाबेि 
हनु्छन ्। 

३११५६ खानेपानी संरचना 
लनमााण 

र्समा खानेपानीका लालग ररजभ्वाार्र लनमााण, प्रिोधन िथा वविरण प्रणाली लनमााण, पार्प 
लबच्र्छ्याउन,े पानीटेंकी लनमााण, बोररङ्ग लगार्ि सो साँग प्र्र्ि सम्बशन्धि, र्न्धन, सरुिा 
लगार्िका खचाहरू समावेि हनु्छन।् 

३११५७ वन िथा वािावरण 
संरिण 

र्समा नसारी स्थापना, वृिारोपण, लग्रन हाउस िथा िडे लनमााण, वार्ोर्शन्जलनर्ररङ् िथा 
वािावरण संरिण साँग सम्बशन्धि खचाहरू समावेि गररन्छ । 

३११५८ सरसफार्ा संरचना 
लनमााण 

र्समा ढल लनकास, सरसफाई नाला, फोहोरमैला प्रिोधन केन्र, डशम्पङ्ग सार्ट लनमााण 
िथा सरसफाईसाँग सम्बशन्धि अन्र् पूवााधार लनमााण साँग सम्बशन्धि खचाहरू समावेि 
गररन्छ । 

३११५९ अन्र् सावाजलनक 
लनमााण 

मालथ ३११५१ रे्दशख ३११५८ सम्म नपरेका अन्र् सावाजलनक लनमााणसाँग सम्बन्धीि 
खचाहरु र्समा समाबेि गनुापर्दाछ । 

३११७१ पूाँजीगि सधुार खचा 
सावाजलनक लनमााण 

र्समा सावाजलनक लनमााण र पुाँशजगि संरचनाको आर् ुथप हनुे गरर गररन ेखचाहरु समावेि 
गररन्छ । िर संरचनाको आकार र लम्वाई वा पररमाण थप गना लाग्ने प ुाँशजगि लनमााण 
सम्बन्धी खचा रकम संकेि नं. ३११५१ र्दगेख ३११५९ सम्मका खचा शिषाकमा  नै 
समाबेि गनुापर्दाछ । उर्दाहरणको लालग ५० वकलोलमटर लामो लबद्यमान सडकमा अरू 
१० वकलोलमटर थप गनुापने िएमा ्र्स्िो कार्ा गना लाग्ने खचा िने रकम संकेि 
३११५१ मा नै समावेि गनुापर्दाछए। 
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