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भधूमका 
 

विद्यालयको आधथशक कारोबारलाई धनयधमत, धमतव्ययी, प्रभािकारी, पारिर्ी, जिाफिेही र 
औशित्यपूर्श बनाई लेखापालन प्रवियालाई सरलीकृत गरी एकरूपता कायम गनश समयमा नै आधथशक 
प्रधतिेिन तयार गनश, लेखापरीक्षर् कायशका लाधग आिश्यक वििरर् तथा कागजातहरू िसु्त िरुुस्त राख्न े
कायशलाई सरल र सहजीकरर् गनश शर्क्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नमूनाको रुपमा यो दिग्िर्शन तयार 
गरेको छ। 

 
यो दिग्िर्शनले लेखापालनको सामान्त्य अििारर्ा, लेखाङ्कन प्रर्ाली, पिाधिकारीको आधथशक 

व्यिस्थापन सम्बन्त्िी भधूमका, विद्यालय कोष सञ्चालन, आम्िानी तथा खिश सङे्कतको िगीकरर् र व्याख्या, 
बजेट तजुशमा प्रविया, धनकासा माग सम्बन्त्िी व्यिस्था, विद्यालयको आयव्ययको लेखाङ्कन, वित्तीय प्रधतिेिन, 
शजन्त्सी तथा सम्पशत्त व्यिस्थापन, आन्त्तररक धनयन्त्रर् तथा लेखापरीक्षर् का साथै विद्यालयले प्रयोग गनुशपने 
लेखा फारामका ढााँिा तथा विद्यालयमा हनेु आधथशक कारोबारहरूको व्यािहाररक अभ्यास जस्ता 
विषयिस्तहुरूलाई समेटेको हुाँिा यो दिग्िर्शनले विद्यालयमा वित्तीय व्यिस्थापनमा िेशखएका कदठनाइहरूलाई 
समािान गरी सरलीकरर् गनश तथा विद्यालयले तयार गने वित्तीय वििरर्हरू र्दु्ध, विश्वसनीय तथा 
समयसाके्षप बनाउन सहयोग गनेछ ।  

यो दिग्िर्शन मूलत: प्रिधलत शर्क्षा ऐन, २०२८ तथा धनयमािली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४, म.ले.प. बाट स्िीकृत फारम तालकु धनकाय तथा महालेखा धनयन्त्रक कायाशलयद्वारा जारी लेखा 
धनिेशर्का एिम आधथशक सङे्कत तथा िगीकरर् र व्याख्या समेतको आिारमा तयार गररएको हुाँिा यस बाट 
सिंघीय, प्रािेशर्क र स्थानीय तहको वित्तीय व्यिस्थापन सिंग मेल खाने विश्वास धलइएको छ । यो 
दिग्िर्शनलाई समय सापेक्ष बनाउन धनरन्त्तर सझुाि र पररमाजशनका लाधग सबै पक्षको सझुािको अपेक्षा 
गररएको छ ।  

यो दिग्िर्शन तयार गनश सहयोग प¥ुयाउन ु हनेु सिंघीय माधमला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, 

महालेखा धनयन्त्रक कायाशलकाका कमशिारी तथा विकास साझेिार यएुसआइडी सम्बद्ध सािशजधनक वित्तीय 
व्यिस्थापन सहयोग कायशिमका परामर्शिाताहरु लगायत दिग्िर्शन तयार गनश प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सिंलग्न 
भई प¥ुयाउन ुभएको योगिान प्रधत शर्क्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय िन्त्यिाि व्यक्त गिशछ । 



विषय सूिी 
 पेज निं. 
खण्ड-१: पररिय          १ 
 १.१ पषृ्ठभधूम १ 
 १.२ लेखा तथा लेखापालन १ 

१.२.१ लेखापालनको अििारर्ा तथा धसद्धान्त्त २ 
१.२.२ लेखापालन पद्धधतका धनयमहरु 
1.2.3 लेखापालनको उद्दशे्य 

4 
5 

 १.३ पिाधिकारीहरूको आधथशक व्यिस्थापनसाँग सम्बशन्त्ित भधूमका 5 
  १.३.१ विद्यालय व्यिस्थापन सधमधत 5 
  १.३.२ प्रिानाध्यापक 6 
  १.३.३ लेखा हेने कमशिारी/शर्क्षक 7 
खण्ड-२: विद्यालय कोष सञ्चालन  8 
 २.१ विद्यालय कोष 8 
 २.२ विद्यालय कोषका स्रोतहरू 8 
 २.३ विद्यालय कोष सञ्चालन तररका 8 
खण्ड-३: आम्िानी तथा खिश सङ्कतेको िगीकरर् र व्याख्या 9 
 ३.१ आम्िानी सङ्कतेको िगीकरर् र व्याख्या 9 
 ३.२ खिश सङ्कतेको िगीकरर् र व्याख्या 9 
खण्ड-४: विद्यालयको बजेट तजुशमा प्रविया 10 
 ४.१ आम्िानी प्राधिको अनमुान 10 
 ४.२ खिश र्ीषशकको अनमुान  10 
खण्ड-५: बजेट धनकासा मागसम्बन्त्िी व्यिस्था 11 
खण्ड-६: विद्यालयको आय-व्ययको लेखाङ्कन 12 

६.१ आम्िानी तथा खिश लेखाङ्कन सम्बन्त्िी कायशविधि 12 
६.१.१ आम्िानी लेखाङ्कन गने तररका, प्रयोग गररने फारामहरू र धतनको प्रयोग विधि 12 

   ६.१.१.१ नगिी/प्राधि रधसि 12 
   ६.१.१.२ रधसि धनयन्त्रर् खाता 13 
   ६.१.१.३ आम्िानी गोश्वारा भौिर  13 
   ६.१.१.४ माधसक आम्िानी खाता  
                    6.1.1.5 र्लु्क िताश वकताब 

14 
14 

६.१.२ खिश लेखाङ्कन गने तररका, प्रयोग गररने फारामहरू र धतनको प्रयोग विधि 14 
६.१.२.१ गोश्वारा भौिर 15 
६.१.२.२ माधसक खिश खाता 15 
६.१.२.३ बैंक नगिी वकताब  15 



६.१.२.४ बजेट खाता 15 

६.१.२.५ खिशको फााँटिारी  16 

6.1.2.6 फर्छ्यौट गनश बााँकी पेश्कीको मास्केिारी  16 

6.1.2.7 बैंक वहसाब धमलान वििरर् 16 

6.1.2.8 सन्त्तलुन परीक्षर् 16 

6.1.2.9 पेश्की सहायक खाता  17 

6.1.2.10 गोश्वारा िरौटी खाता 17 

6.1.2.11 व्यशक्तगत िरौटी खाता 17 

6.1.2.12 िरौटीको वित्तीय वििरर् 18 

6.1.2.13 भ्रमर् आिेर्  18 

6.1.2.14 िैधनक तथा भ्रमर् खिशको बील 18 

6.1.2.15 सानो नगिी कोषको वििरर् 18 

 ६.२ कम््यटुरकृत लेखाङ्कन प्रर्ाली र यसको प्रयोग 18 
 ६.३ रकमान्त्तर व्यिस्था 19 
खण्ड-७: वित्तीय प्रधतिेिन सम्बन्त्िी व्यिस्था  20 
 ७.१ माधसक/िौमाधसक/िावषशक आय-व्यय प्रधतिेिन 20 
 ७.२ िावषशक प्रधतिेिन 20 
 ७.३ िासलात  21 
खण्ड-८: शजन्त्सी मालसामान तथा सम्पशत्त व्यिस्थापन 22 
  ८.१ शजन्त्सी अधभलेखाङ्कन तथा प्रधतिेिन सम्बन्त्िी व्यिस्था 23 

८.१.१ माग फाराम  23 
८.१.२ खररि आिेर् 24 
८.१.३ िाशखला प्रधतिेिन 24 
८.१.४ खिश भएर नजाने (ख्न ेमालसामान) सामानको शजन्त्सी खाता 25 
८.१.५ खिश भएर जाने (नख्न ेमालसामान) सामानको शजन्त्सी खाता 25 
८.१.६ घर जग्गाको लगत वकताब 25 
८.१.७ हस्तान्त्तरर् फाराम 26 
८.१.८ शजन्त्सी मौज्िातको िावषशक वििरर् 
८.१.9 शजन्त्सी धनरीक्षर् फाराम 

26 
26 

खण्ड-९: आन्त्तररक धनयन्त्रर् तथा लेखापरीक्षर् सम्बन्त्िी व्यिस्था 27 
९.१ आन्त्तररक धनयन्त्रर् सम्बन्त्िी व्यिस्था 27 
९.२ आन्त्तररक धनयन्त्रर् कायश योजना 27 
९.३ शर्क्षक-अधभभािक सिंघ 
९.4 सामाशजक परीक्षर् 

28 
29 

९.5 लेखापरीक्षर् र बेरुजू km5\of}{6 29 

खण्ड-10: विद्यालय लेखािंकन दिग्िर्शनमा उल्लेख भएका फारामहरुको समविगत वििरर्  31 



खण्ड-११: विद्यालयको आधथशक कारोबार तथा िावषशक वििरर् सम्बन्त्िी समविगत सिंशक्षि कायशविधि 

11.1 बजेट उप-र्ीषशक अनसुार शे्रस्ता तयार गने   
34 
34 

11.2 बजेट उप-र्ीषशक अनसुार खाता तयार गने   34 
11.3 बजेट उप-र्ीषशक अनसुार िावषशक वििरर् तयार गने   34 
11.4 शजन्त्सी तथा सम्पशत्त व्यिस्थापनको िावषशक वििरर्को प्रकार   34 
11.5 आम्िानी तथा खिश शे्रस्ता र शजन्त्सी तथा सम्पशत्त व्यिस्थापनको िावषशक वििरर् पठाउन ु

पने पक्षहरु   
 

35 
11.6 कर सम्बन्त्िी कायशविधि   35 
11.7 योगिानमा आिाररत धनिशृत्तभरर् तथा उपिान सम्बन्त्िी व्यिस्था   36 
11.8 सिारी लगबकु सम्बन्त्िी व्यिस्था   37 
11.9 भकु्तानी भएको छाप प्रयोग सम्बन्त्िी व्यिस्था   37 
11.10 भ्रमर् प्रधतिेिन सम्बन्त्िी व्यिस्था   37 
11.11 बैंक ग्यारेन्त्टी व्यिस्थापन सम्बन्त्िी व्यिस्था   37 

खण्ड-१२: अनसूुिीहरु 39 

अनसूुिी १: आम्िानीको िगीकरर् तथा व्याख्या 39 

अनसूुिी २: खिशको िगीकरर् तथा व्याख्या  41 
अनसूुिी ३: विधभन्न फारमहरुको ढााँिा तथा प्रयोग विधि 47 

अनसूुिी ४: लेखाङ्कनको व्यिहाररक ज्ञान, अभ्यास तथा नमूनाहरू  102-134 



विद्यालय लेखाङ्कन दिग्िर्शन - 1  

विद्यालय लेखाङ्कन दिग्िर्शन 

खण्ड - १: पररिय  
१.१ पषृ्ठभधूमिः 
विद्यालय एउटा सािशजधनक सिंस्था हो । विद्यालयमा हनुे सबै वियाकलापहरू व्यिशस्थत तथा पारिर्ी 
हनु आिश्यक छ । विद्यालयका आधथशक वियाकलापहरूलाई व्यिशस्थत गनश शर्क्षा ऐनमा विद्यालय 
कोषको व्यिस्था गरी सोको सञ्चालन प्रविया समेत उल्लेख भएको छ। विद्यालयको आधथशक 
कारोबारलाई धनयधमत, धमतव्ययी, प्रभािकारी, पारिर्ी, जिाफिेही र औशित्यपूर्श बनाई लेखापालन 
प्रवियालाई सरलीकृत गरी एकरूपता कायम गनश, समयमा नै आधथशक प्रधतिेिन तयार गनश, लेखापरीक्षर् 
कायशका लाधग आिश्यक वििरर् तथा कागजातहरू िसु्त िरुुस्त राख्न े कायशमा सहजीकरर् गनश 
मन्त्रालयले यो दिग्िर्शन तयार गरी लाग ुगरेको हो । 
 

 

यो दिग्िर्शनले लेखापालनको सामान्त्य अििारर्ा, लेखाङ्कन प्रर्ाली, पिाधिकारीको आधथशक व्यिस्थापन 
सम्बन्त्िी भधूमका, विद्यालय कोष सञ्चालन, आम्िानी तथा खिश सङ्केतको िगीकरर् र व्याख्या, बजेट 
तजुशमा प्रविया, धनकासा माग सम्बन्त्िी व्यिस्था, विद्यालयको आयव्ययको लेखाङ्कन, वित्तीय प्रधतिेिन, 
शजन्त्सी तथा सम्पशत्त व्यिस्थापन, आन्त्तररक धनयन्त्रर् प्रर्ाली तथा लेखापरीक्षर्का साथै विद्यालयले 
प्रयोग गनुशपने लेखा फारामका ढााँिा तथा विद्यालयमा हनुे आधथशक कारोबारहरूको व्यािहाररक अभ्यास 
जस्ता विषयिस्तहुरूलाई समेटेको छ । यो दिग्िर्शन िेहाय बमोशजमका उदे्दश्य राखी तजुशमा गररएको 
छ । 
 १. विद्यालयमा प्राि हनु ेसबै प्रकारका आम्िानी र खिशको लेखाङ्कनलाई व्यिशस्थत गनश, 
 २. लेखा प्रर्ालीलाई सरलीकृत एिम ्एकरूपता कायम गरी आधथशक प्रधतिेिन तयारी गनश, 
 ३.  शजन्त्सी तथा सम्पशत्तको अधभलेख व्यिशस्थत गनश, 
 ४. आन्त्तररक धनयन्त्रर् प्रर्ालीलाई प्रभािकारी बनाउन, 
 ५ लेखापरीक्षर् कायशलाई सरल र सहजीकरर् गनश, र 
 ६. आधथशक कारोबारलाई पारिर्ी तथा जिाफिेही िनाई वित्तीय सरु्ासन कायम गनश । 
 

१.2 लेखा तथा लेखापालन 
आधथशक कारोबारको ब्यहोरा  स्पि िेशखने गरी tyf अधभलेख राखी सोको आिारमा आिधिक प्रधतिेिन 
तयार गने पद्धधत नै लेखापालन हो । o;n] वित्तीय वििरर्का उपयोगकताशलाई तोवकएका सूिना 
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प्रिान हनुे गरी वििरर् तयार uिशछ । लेखाका मापिण्डहरूमा भएका व्यिस्था अनसुार विद्यालयहरूले 
आिधिक रूपमा वित्तीय वििरर् तयार गनुशपने र त्यस्ता वित्तीय वििरर्मा सो वििरर् तयार हुाँिाको 
धमधतको सम्पशत्त तथा िावयत्िको यथाथश अिस्था र सञ्चालन नधतजासमेत िर्ाशएको हनुपुिशछ । 
 

१.2.१ लेखापालनको अििारर्ा तथा धसद्धान्त्त  
मलुभतू रूपमा लेखापालनका िार पद्धधत प्रिलनमा रहेका छन ्M 
(क) नगिमा आिाररत लेखाप्रर्ाली (Cash Basis Accounting System):  

नगिमा आिाररत लेखा प्रर्ालीमा लेखाङ्कनको लाधग नगि प्रिाहलाई प्रमखु आिार माधनन्त्छ । 
नगि प्राधि गिाश आम्िानी जनाइन्त्छ भन े नगिको भकु्तानी हुाँिा खिश जनाइन्त्छ । उिाहरर्का 
लाधग æsÆ कायाशलयले रु. १५ हजार बराबरको कायाशलय सामान खररि गरेकोमा रु. १० हजार 
भकु्तानी गरी रु. ५ हजार भकु्तानी दिन बााँकी रहेको अिस्थामा धनम्न अनसुार लेखाङ्कन गररन्त्छ ।  
 

खिश र्ीषशक निं. वििरर् डेधबट रकम रु. िेधडट रकम रु. 
22311 डे. बजेट खिश कायाशलय सम्बन्त्िी खिश 1000०  

xxxxx िे. एकल कोष खाता   1000० 

 जम्मा 1000० 1000० 
नगिमा आिाररत लेखाङ्कन भएकोले रु. ५ हजार धतनश बाकी रकमलाई लेखाङ्कन गरराँिैन ।  

(ख) पररमाशजशत नगिमा आिाररत लेखाप्रर्ाली (Modified Cash Basis Accounting System):  
kररमाशजशत नगिमा आिाररत लेखा प्रर्ालीमा एक आधथशक िषशको अविधिधभरका नगि प्राधि तथा 
भकु्तानीलाई समािेर् गररन्त्छ । यसले एक आधथशक िषशधभरको कारोबारबाट धसजशना भएको तर 
आम्िानी भई नसकेको सम्पशत्त तथा भकु्तानी हनु बााँकी िावयत्िलाई पधन लेखाङ्कन गिशछ । 
माधथकै उिाहरर्लाई पररमाशजशत नगि आिारमा लेखाङ्कन गिाश धनम्न बमोशजम गररन्त्छ ।  
खिश र्ीषशक निं. वििरर् डेधबट रकम रु. िेधडट रकम रु. 

22311 डे. बजेट खिश कायाशलय सम्बन्त्िी खिश 15000 
 

xxxxx िे. एकल कोष खाता   1000० 

xxxxx िे. भकु्तानी बााँकी वहसाब खाता   500० 

 जम्मा 1500० 1500० 
 

(ग) पररमाशजशत प्रोिभािी लेखा प्रर्ाली (Modified Accrual Basis Accounting System): 

नगि र प्रोिभािीमा आिाररत लेखाप्रर्ालीको धमशश्रत रुप पररमाशजशत प्रोिभािी लेखाप्रर्ाली हो । 
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यसमा आयको हकमा उपलब्िता र मापन गनश सवकन े(Availability & Measurable) अिस्थामा 
लेखाङ्कन गररन्त्छ । खिशको हकमा िावयत्ि धसजशना भएको अिस्थमा लेखाङ्कन गररन्त्छ । 
प्रोिभािी आिाररत लेखा प्रर्ालीमा पुाँजीगत सम्पशत्तमा भएको खिश सम्पशत्तमा लेखाङ्कन गरी िषै 
वपच्छे ह्रास कट्टी गरी ह्रास कट्टीलाई खिश लेशखन्त्छ भन े पररमाशजशत प्रोिभािी लेखा प्रर्ालीमा 
आधथशक िषशको अन्त्तमा सबै पुाँजीगत सम्पशत्तलाई अपलेखन गरी लेखाङ्कन गररन्त्छ । मानौं æsÆ 
कायाशलयले १५ हजार बराबरको फधनशिर खररि गरेको रहेछ जस मध्ये रु. ५ हजार भकु्तानी 
दिन बााँकी रहेछ । त्यसको ह्रास कट्टी आ.ब. को अन्त्तमा रु. 2500 रहेको छ भने पररमाशजशत 
प्रोिभािी लेखाप्रर्ालीमा धनम्न अनसुार लेखाङ्कन गररन्त्छ ।  
खिश र्ीषशक निं. वििरर् डेधबट रकम रु. िेधडट रकम रु. 

29311 डे. बजेट खिश फधनशिर  15000 
 

xxxxx िे. एकल कोष खाता   1000० 

xxxxx िे. भकु्तानी बााँकी वहसाब खाता   500० 

 जम्मा 1500० 1500० 
  यो पररमाशजशत प्रोिभािी लेखाप्रर्ालीमा खररि गररएको सम्पशत्त पूर्शरुपमा अपलेखन गररन्त्छ ।  

खिश र्ीषशक निं. वििरर् डेधबट रकम रु. िेधडट रकम रु. 
xxxxx डे. अपलेखन खिश  15000 

 

29311 िे. फधनशिर  1500० 

 जम्मा 1500० 1500० 
 

(घ) प्रोिभािीमा आिाररत लेखा प्रर्ाली (Accrual Basis Accounting System): 

यसमा कारोबारको धसजशना भएको समयलाई आिार धलई लेखा राशखन्त्छ । कारोबारको धसजशना 
हनुासाथ त्यसले प्रभाि पाने पक्षहरुलाई समेटेर प्राधि, भकु्तानी, सम्पशत्त तथा िावयत्िको पूर्श 
रुपमा पवहिान गरी लेखाङ्कन गररन्त्छ । माधथकै उिाहरर्लाई प्रोिभािी आिारमा लेखाङ्कन गिाश 
धनम्न बमोशजम गररन्त्छ ।  
खिश र्ीषशक निं. वििरर् डेधबट रकम रु. िेधडट रकम रु. 

29311 डे. बजेट खिश फधनशिर  15000 
 

xxxxx िे. एकल कोष खाता   1000० 

xxxxx िे. भकु्तानी बााँकी वहसाब खाता   500० 

 जम्मा 1500० 1500० 
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  यस आिारमा खररि गररएको सम्पशत्तको पूर्श रुपमा अपलेखन नगरी बषेनी नीधतगत व्यिस्था 
अन्त्तगशत ह्रासकट्टी माफश त अपलेखन गररन्त्छ ।  

खिश र्ीषशक निं. वििरर् डेधबट रकम रु. िेधडट रकम रु. 
xxxxx डे. ह्रासकट्टी खिश  2500 

 

29311 िे. फधनशिर  2500 

 जम्मा 2500 2500 
 

१.2.२ लेखापालन पद्धधतका धनयमहरुिः 
डेधबट िेधडटको धनयममा कारोबारका िबैु प्रिाहलाई लेखाङ्कन गररन्त्छ । यसका लाधग धतन वकधसमका 
खातामा विभाजन गरी परम्परागत रूपमा धनम्नधलशखत डेधबट र िेधडटको धनयम अपनाइन्त्छ M 

क) व्यशक्तगत खाता (PersonalAccount): प्राि गनेलाई डेधबट र दिनलेाई िेधडट गने (Debit the 

Receiver and Credit the Giver) 
ख) िास्तविक खाता (Real Account): आउनलेाई डेधबट र जानलेाई िेधडट गने (Debit What 

Comes in and Credit What Goes out) 

ग) अिास्तविक खाता (Nominal Account): सबै खिश तथा नोक्सान डेधबट र आय, बित तथा 
नाफा िेधडट गने (Debit all Expenses or Loss and Credit all Income Gains or Profit) 

 

डेधबट िेधडटको निीनतम ्धसद्धान्त्तअनसुार धनम्नअनसुार डेधबट िेधडट गनुशपिशछिः 
डेधबट Debit▲(बढ्िा) िेधडट Credit ▲(बढ्िा) 
खिश, सम्पशत्त, नोक्सान, भकु्तानी आम्िानी, िावयत्ि, नाफा, प्राधि  
डेधबट Debit ▼(घट्िा) िेधडट Credit ▼ (घट्िा) 
आम्िानी, िावयत्ि, नाफा, प्राधि खिश, सम्पशत्त, नोक्सान, भकु्तानी 

 

विद्यालय लेखामा डेधबट िेधडटका यी तररकाहरुमध्ये कुनै एक मार लाग ुहनुसक्ने अिस्था रहाँिैन। 
कारोबारको प्रकृधतका आिारमा कारोबारले प्रभाि पाने एक खाता डेधबट र अको खाता धनम्न अनसुार 
िेधडट गनुशपिशछिः 
 

कारोबारको प्रकृधत र्ीषशकगत घट ▼ र बढ ▲ डेधबट िेधडट बैङ्क 
खिश ▲ (+)  (-) 
आम्िानी ▲  (+) (+) 
खिश वफताश ▼  (+) (+) 
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कारोबारको प्रकृधत र्ीषशकगत घट ▼ र बढ ▲ डेधबट िेधडट बैङ्क 
पेश्की खिश ▲ (+)  (-) 
पेश्की फछयौट ▼ (-) (+)  
िरौटी प्राधि ▲  (+) (+) 
िरौटी वफताश ▼ (+)  (-) 
िरौटी सिरस्याहा (आम्िानी) ▲ (+)  (-) 
शजन्त्सी खररि ▲ (+)  (-) 
िावयत्ि भकु्तानी ▼ (+)  (-) 
ऋर् प्राधि ▲  (+) (+) 
ऋर् भकु्तानी ▼ (+)  (-) 
लगानी ▲ (+)  (-) 
लगानी वफताश ▼  (+) (+) 
नगि मौज्िात तथा बेरुजू िाशखला ▲  (+) (+) 

समायोजन भौिर प्रवििी गिाश माधथ उशल्लशखत धनयमलाई उल्याई लेखाङ्कन गररन्त्छ । बैङ्क (-) भएमा 
िेधडट गररन्त्छ भने (+) भएमा डेधबट गररन्त्छ । 
१.2.३ लेखापालनको उद्दशे्य 
लेखापालनका मखु्य उदे्दश्यहरू धनम्नानसुार छन ्: 
(क)  व्यिस्थापकीय धनर्शयमा सहयोग प¥ुयाउन,ु 
(ख)  उपलब्ि स्रोत र सािनको अधिकतम उपयोगको सधुनशित गनुश, र 
(ग)  कारोबारलाई व्यिशस्थतरूपले अधभलेख राखी सिशमान्त्य लेखापद्धधतमा आिाररत आधथशक 

कारोबारको अधभलेख र आधथशक प्रधतिेिन तयार गनश सहयोग प¥ुयाउन ु। 
 

१.3 पिाधिकारीहरूको वित्तीय व्यिस्थापनसाँग सम्बशन्त्ित भधूमका 
१.3.१ विद्यालय व्यिस्थापन सधमधत 
विद्यालयको वित्तीय व्यिस्थापनमा विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतको काम, कतशव्य, अधिकार / e"ldsf 
िेहाय बमोशजम हनुे छM 
(क)  विद्यालयको सञ्चालन, रेखिेख, धनरीक्षर् र व्यिस्थापन गने,  
(ख)  विद्यालयको लाधग िावहने आधथशक स्रोत जटुाउने,  
(ग)  विद्यालयको स्रोतबाट व्यहोने गरी शर्क्षक तथा कमशिारी धनयकु्त गने र त्यसरी धनयकु्त शर्क्षक 
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तथा कमशिारीलाई नेपाल सरकारले समान तहका शर्क्षक तथा कमशिारीलाई तोवकदिएको तलब 
स्केलमा नघटाई तलब भत्ता भकु्तानी गने,  

(घ) विद्यालयको रै्शक्षक स्तर िवृद्ध गनश आिश्यक सामान तथा रै्शक्षक सामग्रीहरूको व्यिस्था गने,  
(ङ)  नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हनुे विधभन्न कायशिमहरूमा विद्यालयलाई सररक गराउने,  
(ि)  प्रत्येक िषश विद्यालयका िन्त्िािाता र अधभभािकहरूको भेला गराई विद्यालयको अशघल्लो रै्शक्षक 

िषशको आय-व्यय, रै्शक्षक उपलशब्ि र आगामी िषशको रै्शक्षक कायशिमको सम्बन्त्िमा 
जानकारी गराउने । आगामी आधथशक िषशको लाधग आिश्यक पने िावषशक बजेट तथा कायशिम 
स्िीकृत गने,  

(छ) लेखापरीक्षर् बाट औिंल्याइएका बेरुजू ब्यहोरा  उपर धनयधमत गनुशपने भएमा आिश्यक कानूनी 
प्रकृया प¥ुयाई धनयधमत गररदिने, असूल उपर गनुशपने भएमा असूल उपर गनश धनिेर्न दिने र 
बेरुजू फ5\of}{टका लाधग प्रिानाध्यापकलाई धनिेर्न दिने,   

(झ)  विद्याथीलाई उपलब्ि गराइएको छारिशृत्त बापतको रकम सोिभनाशको लाधग सम्बशन्त्ित धनकायमा 
माग गने,  

(ञ)  विद्यालय धनरीक्षकले विद्यालयको छड्के जााँि िा धनरीक्षर् गिाश हाशजरी पशुस्तकामा गयल 
जनाएकोमा त्यस्तो गयल िापत तलब कट्टी गने । 

 

१.3.२ प्रिानाध्यापक 
विद्यालयको वित्तीय व्यिस्थापनमा प्रिानाध्यापकको काम, कतशव्य र अधिकार िेहाय बमोशजम हनुे छ।  
(क) विद्यालयको लाधग िावहने आिश्यक आधथशक स्रोत जटुाउन मद्दत गने,   

(ख) आगामी आधथशक िषशको लाधग आिश्यक पने िावषशक बजेट तथा कायशिम समय मै तयार गरी 
व्यिस्थापन सधमधत समक्ष पेर् गने, 

(ग)  अधिकारप्राि अधिकारीबाट बजेट बााँडफााँड तथा खिश गने अधिकार प्राि भएपधछ स्िीकृत 
बजेटको पररधिमा रही धनयमानसुार खिश गने, 

(घ)  विद्यालयको नाममा बैङ्क खाता खोली प्रिानाध्यापक र लेखा हेने कमशिारी/शर्क्षकको सिंयकु्त 
िस्तखतबाट बैङ्क खाता सञ्चालन गने, 

(ङ)  विद्यालयको आधथशक कारोबारका शे्रस्ताहरू व्यिशस्थत, िरुुस्त / सरुशक्षत राख्न,े 
(r) आधथशक कारोबार भएका सक्कल शे्रस्ताहरूको समयमै लेखापरीक्षर्  गराउन,े 
(%) विद्यालयको भौधतक सम्पशत्तहरूको उशित सरुक्षा, सिंरक्षर् र व्यिस्थापन गने,  
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(h) विद्यालयको शजन्त्सी मालसामानहरूको तोवकएबमोशजम लगत राख्न,े रेखिेख तथा धनरीक्षर् गने, 
(झ) लेखापरीक्षर् बाट औिंल्याइएका बेरुजू ब्यहोरा  उपर धनयधमत गनुशपने भएमा आिश्यक प्रकृया 

परुा गरी धनयधमत गनश विद्यालय व्यिस्थापन सधमधत समक्ष पेर् गने र असूल उपर गनुशपने भएमा 
असूल उपर गरी बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने ।  

 

१.3.३ लेखा हेने कमशिारी / शर्क्षक 
वित्तीय व्यिस्थापनमा लेखा हेने कमशिारी/शर्क्षकको काम, कतशव्य b]xfo बमोशजम हनुे छM 
(क)  विद्यालयको आम्िानी खिशको िावषशक बजेट तथा कायशिम तजुशमा गनश प्रिानाध्यापकलाई 

आिश्यक सहयोग गने,  
(ख)  आधथशक कारोबारसाँग सम्बशन्त्ित काम, कतशव्य र शजम्मेिारी बहन गरी स्िीकृत बजेटको 

अधिनमा रही धनकासा माग गने,  
(ग)  धनकासा भएको रकमको खिशको वहसाब वकताब ररतपूिशक राख्न,े खिशको फााँटबारी तथा आधथशक 

वििरर् तोवकएको समयमा तयार गने । त्यस्ता फााँटबारी एििं आधथशक वििरर् 
प्रिानाध्यापकबाट स्िीकृत/प्रमाशर्त गराई समयमै सम्बशन्त्ित तालकु धनकायमा पठाउन,े  

(घ)  विद्यालयको सम्पूर्श आधथशक कारोबारको लेखापरीक्षर् गराउन े र लेखापरीक्षर्बाट कायम हनु 
आएकf बेरुजूको लगत राख्न ेर बेरुजू फर्छ्यौट गने प्रमार् जटुाई फ5\of{}टका लाधग पेर् गने । 
धनयधमत गनुशपने a]?h"हरू धनयधमत गनश आिश्यक प्रकृया प¥ुofई पiु \̂ofFई सवहत प्रिानाध्यापक 
समक्ष पेर् गने, c;"n गनुशपने बेरुजू असूल उपर गनश सम्बशन्त्ित व्यशक्त/सिंस्थालाई परािार 
गने र असूल उपर गराई बेरुजू फ5\of{}टका लाधग पेर् गने, 

(ङ)  प्रिानाध्यापकले समु्पेको आधथशक कारोबार सम्बन्त्िी काम गने, आधथशक कारोबारमा 
प्रिानाध्यापकलाई राय दिने र आफ्नो रायअनसुार धनर्शय भएको रकम कलमको हकमा 
शजम्मेिारी िहन गने,  

(ि)  आधथशक कारोबार गिाश प्रिधलत कानूनबमोशजम ररत पगेु िा नपगेुको जााँिी ररत पगेुकोमा 
भकु्तानीको धनशम्त पेर् गने, ररत नपगेुको िा आफ्नो राय नधलई ररत नपगेुको कुनै रकम कलम 
सिर भै भकु्तानीको धनशम्त प्राि हनु आएमा ररत नपगेुको ब्यहोरा  धलशखत रूपमा स्पि खलुाई 
प्रिानाध्यापक समक्ष पेर् गरी धनजको धलशखत आिेर्ानसुार गने, 

(छ)  वित्तीय व्यिस्थापन सम्बन्त्िी अन्त्य कायशहरू प्रिानाध्यापकबाट तोवकएबमोशजम गने। 
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खण्ड -२: विद्यालय कोष सञ्चालन  
 

२.१ विद्यालय कोष 
कानून बमोशजम प्रत्येक विद्यालयमा एउटा विद्यालय कोष रहनछे । विद्यालयमा हनु े सबै प्रकारका 
आम्िानीहरु यसै कोषमा जम्मा गरी खिश सम्बन्त्िी आिश्यक प्रकृया परुा गरी खिश गनुशपने छ  ।  
 

२.२ विद्यालय कोषका स्रोतहरू 
 १. सङ्घीय र प्रिेर् सरकारबाट प्राि अनिुान, 

 २. स्थानीय तहबाट प्राि अनिुान, 

 ३. र्लु्कबाट प्राि रकम, 

 ४. विद्यालयको आन्त्तररक स्रोतबाट प्राि रकम, 

 ५. िन्त्िा िा िान िातव्यबाट प्राि रकम, र 

 ६. अन्त्य स्रोतबाट प्राि रकम । 
 

२.३ विद्यालय कोष सञ्चालन तररका 
विद्यालय कोषको सञ्चालन धनम्न बमोशजम गनुशपने छ  M 
(१) विद्यालय कोषमा जम्मा भएको रकम व्यिस्थापन सधमधतको धनर्शयबमोशजम खिश गनुशपने छ  । 

विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतले प्रिधलत ऐन, धनयम तथा कानूनको अधिनमा रही धनर्शय  गनुशपने 
छ ।  

(२) विद्यालय कोषको स~rfलन प्रिानाध्यापक र लेखासम्बन्त्िी काम गने कमशिारी िा शर्क्षकको 
सिंयकु्त िस्तखतबाट गनुशपने छ ।  

(३) विद्यालय कोषको रकम बैङ्कमा खाता खोली आधथशक कारोबार गनुशपने छ ।  
(४) विद्यालय कोषको वहसाब–वकताब राख्न ेकाम प्रिानाध्यापक र लेखा सम्बन्त्िी काम गने कमशिारी 

िा शर्क्षकको हनुे छ।  
(५) विद्यालयको सम्पूर्श खिश विद्यालय कोषमा जम्मा भएको रकमबाट गनुशपने छ । 
(६) विद्यालय कोषको अिस्थाको सम्बन्त्िमा सम्बशन्त्ित बैङ्कबाट बैङ्क वहसाब वििरर् (Bank 

Statement) धलई माधसक रूपमा बैङ्क वहसाब धमलान (Bank Reconciliation ) गरी सोको प्रधतिेिन 
सम्बशन्त्ित धनकायमा पठाउन ुपनेछ । 

माधथ जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापधन आिारभतू तहको विद्यालयहरूको आधथशक कारोबार तथा कोष 
सञ्चालन विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतको अध्यक्ष िा धनजले तोकेको सिस्य र प्रिानाध्यापकको सिंयकु्त 
िस्तखतबाट हनुे गरी व्यिस्था गनश सवकनेछ । 
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खण्ड - ३ : आम्िानी तथा खिश सङ्केतको िगीकरर् र व्याख्या 
३.१ आम्िानी सङ्कतेको िगीकरर् र व्याख्या 

विद्यालयमा आम्िानी भएका सबै कारोबारलाई आम्िानी र्ीषशक धमलाएर आम्िानीको लेखाङ्कन 
गनुशपने छ । यसरी आम्िानीको लेखाङ्कन गिाश अनसूुिी - १ मा भएको आम्िानी सङ्केतको 
िगीकरर् र व्याख्या अनसुार गनुशपने छ  ।  

३.२ खिश सङ्कतेको िगीकरर् र व्याख्या  
विद्यालयबाट खिश गररएका सबै कारोबारलाई खिश र्ीषशक धमलाएर खिशको लेखाङ्कन गनुशपने    
छ । यसरी खिशको लेखाङ्कन गिाश अनसूुिी - २ मा भएको खिश सङ्केतको िगीकरर् र व्याख्या 
अनसुार गनुशपने छ ।  



विद्यालय लेखाङ्कन दिग्िर्शन - 10  

खण्ड -४: विद्यालयको बजेट तजुशमा प्रविया  
आगामी आधथशक िषशको लाधग विद्यालयमा प्राि हनुसक्ने आम्िानी तथा खिशका स्रोतहरू पवहिान गरी 
सोको आिारमा िावषशक बजेट तथा कायशिम तयार गने िावयत्ि प्रिानाध्यापकको हनुे छ। आम्िानी 
खिशको बजेट तयार गिाश गत आधथशक िषशमा भएको यथाथश आम्िानी खिशको वििरर् र िाल ुआधथशक 
िषशको सिंर्ोधित आम्िानी र खिशको वििरर्समेत तयार गरेको हनुपुने छ  । आम्िानी र खिशको बजेट 
तयार गिाश आम्िानी र खिश सङ्केतको िगीकरर् अनसुार नै बजेट रकम छुयाउनपुने छ । यसरी तयार 
गररएको आगामी आधथशक िषशको आम्िानी खिशको िावषशक बजेट तथा कायशिम व्यिस्थापन सधमधत 
समक्ष पेर् गरी प्रत्येक िाल ुआधथशक िषशको असार मसान्त्त धभरमा स्िीकृत गराई सक्नपुने छ  । आय 
व्ययको बजेट तजुशमा गने फाराम र सोको प्रयोग विधि अनसूुिी -३ - िावषशक बजेट तजुशमा फाराम_ को 
फारम निं. १ अनसुार हनुे छ। 
 
 

४.१ आम्िानी प्राधिको अनमुान 
आगामी आधथशक िषशको लाधग विद्यालयमा प्राि हनुसक्ने आन्त्तररक आय, सिंघ, प्रिेर् ;/sf/, स्थानीय 
तह तथा अन्त्य सिंघ सिंस्थाबाट प्राि हनुे आम्िानीका स्रोतहरू पवहिान गरी सोको आिारमा िावषशक 
आम्िानीको अनमुान तयार गररएको हनुपुने छ । आम्िानीको अनमुान तयार गिाश आम्िानी सङ्केतको 
िगीकरर् र व्याख्या अनसुार र्ीषशकगत रूपमा गत िषश भएको यथाथश आम्िानी, िाल ुआधथशक िषशको 
सिंर्ोधित आय अनमुान समेतलाई आिार धलनपुने छ ।  
 

४.२ खिश र्ीषशकको अनमुान  
आगामी आधथशक िषशको लाधग विद्यालयलाई आिश्यक पने धनयधमत तथा पुाँजीगत खिशहरू पवहिान गरी 
सोको आिारमा खिशको अनमुान तयार गररएको हनुपुने छ । खिशको अनमुान तयार गिाश खिश सङ्केतको 
िगीकरर् र व्याख्या अनसुार र्ीषशकगत रूपमा गत िषश भएको यथाथश खिश, िाल ु आधथशक िषशको 
सिंर्ोधित खिश अनमुान समेतलाई आिार धलनपुने छ । खिश अनमुान तयार गिाश खिश र्ीषशकमा 
विधनयोजन गररने रकमहरूको यथाथशपरक रूपमा पषु्टयााँई  खलुाईएको हनुपुने छ । विद्यालयले खिश 
अनमुान तयार गिाश आम्िानी अनमुान भन्त्िा खिश अनमुान बढी हनुे गरी घाटा बजेट तयार गनुश हुाँिैन । 
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खण्ड - ५: बजेट धनकासा माग सम्बन्त्िी व्यिस्था 
विद्यालयले सङ्घीय, प्रिेर् सरकार र स्थानीय तहबाट विद्यालय सञ्चालनका लाधग प्राि हनुे अनिुान रकम 
सम्बशन्त्ित स्थानीय तहले दिएको मागशिर्शनको अधिनमा रही माधसक / िौमाधसक रूपमा बजेट धनकासा 
माग गनुशपने छ । यसरी बजेट धनकासा माग गिाश सम्बशन्त्ित स्थानीय तहमा धनम्न बमोशजमका कागजात 
तथा वििरर्हरू पेर् गररएको हनुपुने छ ।  

(क) प्रथम िौमाधसक रकम धनकासा माग गिाश विद्यालयको स्िीकृत िावषशक बजेट तथा कायशिमको 
प्रधत र गत आधथशक िषशको आय व्ययको वििरर् र खिशको फााँटिारी । 

-ख_ शर्क्षक कमशिारीको नामनामेसी र धनजहरुले खाईपाई आएको माधसक तलब रकमको फारम । 
माधसक तलब रकम माग गिाश शर्क्षक तलब माग फारम भरी पेर् गनुशपिशछ । कुनै र्ीषशक 
थप हनु आएमा कोलम थप गरी पेर् गनश सवकन ेछ । शर्क्षक तलब माग फारमको ढााँिा र 
सोको प्रयोग विधि अनसूुिी - ३ को फारम निं. २ अनसुार हनुे छ । 

 

-u_ िोस्रो तथा तेस्रो िौमाधसक रकम माग गिाश गत मवहनासम्म भएको खिशको वििरर् । 

-3_ तेस्रो िौमाधसक रकम माग गिाश माधथ (ग) मा उशल्लशखत वििरर्को अधतररक्त विद्यालयको गत 
आधथशक िषशको लेखापरीक्षर्  प्रधतिेिन । 

(ङ) बजेट धनकासा सम्बन्त्िमा सम्बशन्त्ित स्थानीय तह िा तालकु धनकायले समय-समयमा दिइएको 
धनिेर्न अनरुुप बजेट धनकासा माग गनुशपने छ । यी धनिेर्नहरु पालना गनुश विद्यालयको 
कतशव्य हनुे छ।  

(ि) विद्यालयले स्थानीय तहबाट बजेट धनकासा प्राि गने भएकाले स्थानीय तहबाट तोवकए 
बमोशजमको ढााँिामा बजेट धनकासा माग गनुशपने छ । बजेट माग सम्बन्त्िी परको नमूना 
फाराम निं. ३९ बमोशजम हनुे छ ।  
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खण्ड - ६: विद्यालयको आय व्ययको लेखाङ्कन : 

 

विद्यालयको लेखा सिुाररएको नगि आिार (Modified Cash based) र आन्त्तररक आय (Internal 

Earning Based) का आिारमा राशखन े हुाँिा आम्िानी खिशको लेखाङ्कनसमेत सोही आिारमा राखी 
आधथशक कारोबार सञ्चालन गनुशपिशछ । यसरी लेखा राख्िा विद्यालयको िास्तविक कारोबार, आम्िानी, 
खिश, सम्पशत्त, िावयत्ि तथा कोषको अिस्थासमेत यवकन गरी िासलात तयार गनुशपिशछ ।  
 

६.१ आम्िानी तथा खिश लेखाङ्कन सम्बन्त्िी कायशविधि : 

नगि आिारमा आम्िानी लेखाङ्कन गिाश सबै प्रकारका रकमका प्राधिलाई आम्िानीका सम्बशन्त्ित 
र्ीषशकमा िेखाई कारोबार गनुशपिशछ । यसै गरी आन्त्तररक आयका आिारमा आम्िानीको लेखाङ्कन गिाश 
सो आधथशक िषशधभर आम्िानी यवकन भइसकेको तर नगि रकम प्राि भइनसकेको अिस्थामा पधन 
त्यस्तो रकमलाई प्राि हनु ेआम्िानी जनाई लेखाङ्कन गनुशपिशछ । 

खिश रकमको सम्बन्त्िमा पधन अधिकार प्राि अधिकारीबाट स्िीकृत भइसकेका रकमहरूको खिशलाई 
नगि कारोबारको आिारमा लेखाङ्कन गनुशपिशछ भने खिश गने िावयत्ि धसजशना भएको तर बील भपाशई 
प्राि भई नसकेको अिस्थामा त्यस्ता रकमहरूको समेत भकु्त्तानी दिनपुने िावयत्ि िेखाई आधथशक 
कारोबारको लेखाङ्कन गनुशपिशछ ।  
 

६.१.१ आम्िानी लेखाङ्कन गने तररका, प्रयोग गररन ेफारामहरू र धतनको प्रयोग विधि : 

विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतबाट स्िीकृत भएको आम्िानीका र्ीषशकहरूमा प्राि भएको नगि 
आम्िानीलाई नगिी रधसि काटी आम्िानीको कारोबार गनुशपिशछ भने बैङ्कमाफश त प्राि भएको आम्िानीको 
हकमा बैङ्क भौिर िा बैङ्क स्टेटमेन्त्ट अनसुार आम्िानी बााँध्नपुिशछ । यसरी प्राि भएको आम्िानी 
रकमको र्ीषशक अनसुार गोश्वारा भौिर उठाई सम्बशन्त्ित खातामा प्रविवि गनुशपिशछ ।  

आम्िानी लेखाङ्कन गिाश प्रयोग गने फारामहरू र धतनको प्रयोग विधि धनम्न अनसुार रहेको छ   M 
 

६.१.१.१. नगिी /प्राधि रधसििः  
विद्यालयमा प्राि हनुे सबै प्रकारको नगि आम्िानीको लाधग यो रधसि प्रयोग गनुशपने छ । 
यो रधसि धतनप्रधत तयार गरी पवहलोप्रधत रकम बझुाउनेलाई, िोस्रोप्रधत सम्बशन्त्ित फारामसाँग 
सम्बशन्त्ित फााँटमा र तेस्रोप्रधत रधसिको ठेलीमै रहनपुनेछ । नगिी रधसि छपाई गिाश पवहलो 
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प्रधत रातो रिंगमा, िोश्रो प्रधत पहेँलो रिंगमा र तेश्रो प्रधत सेतो रिंगमा छपाई गनुशपिशछ । नगिी 
रधसिको प्रयोग गिाश रधसिको धसलधसलेिार नम्बर अनसुार प्रयोग गनुशपिशछ । नगिी रधसि 
काट्िा भलुबस धबग्रन गएमा त्यस्तो रधसिलाई सम्बशन्त्ित रधसि ठेलीमै राखी अको रधसि 
काट्नपुने छ । एक आधथशक िषशको प्रयोगको लाधग आम्िानी जनाईएका रधसिहरु आधथशक 
िषशको अन्त्तमा बााँकी रहेको अिस्थामा बााँकी रधसिलाई कैवफयत जनाई रद्ध गरी अको 
िषशका लाधग पनु: नयााँ नम्बरबाट छपाई गरी नगिी रधसि प्रयोगमा ल्याउन ुपिशछ । नगिी/ 
प्राधि  रधसि फारामको ढााँिा र यसको प्रयोग विधि अनसूुिी -३ को फारम निं. ३ अनसुार 
हनुे छ ।  
 
 

६.1.1.२. रधसि धनयन्त्रर् खाता : 

विद्यालयमा प्राि हनुे सबै प्रकारको नगि आम्िानीको लाधग प्रयोग गररने नगिी/प्राधि 
रधसिलाई धनयन्त्रर् गनश रधसि धनयन्त्रर् खातामा आम्िानी जनाउन ुपिशछ । विद्यालयलाइ 
िावहने नगिी / प्राधि रधसि अनमुान गरी र्रुुमै छपाई गने र विद्यालयमा प्राि भएपधछ 
रधसि धनयन्त्रर् खातामा आम्िानी जनाई सकेपधछ प्रयोगका लाधग प्रयोगकताशलाई रधसि 
धनयन्त्रर् खातामा अधभलेख जनाई बझुाउन ुपिशछ । रधसि धनयन्त्रर् खाताको प्रयोग गिाश 
यसमा उल्लेख भएका सम्पूर्श वििरर्हरु भरी अद्यािधिक गनुशपने हनु्त्छ । रधसि धनयन्त्रर् 
खाताको ढााँिा र यसको प्रयोग विधि अनसूुिी -३ को फारम निं. ४ अनसुार हनु ेछ ।  

 

६.1.१.३.आम्िानी गोश्वारा भौिरिः  
नगिी रधसि िा विद्यालयको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको अिस्थामा बैंक भौिर िा 
बैंक स्टेटमेन्त्ट अनसुार विद्यालयमा प्राि भएको सबै प्रकारको नगि आम्िानीको रकम 
िैधनक रूपमा गोश्वारा भौिर उठाई डेधबट िेधडटको धनयमानसुार सम्बशन्त्ित र्ीषशकमा 
आम्िानी जनाउनपुिशछ ।नगि रकम प्राि भएकोमा सोही दिन र नभ्याएमा भोधलपल्ट बैंक 
जम्मा/िाशखला गनुशपछश । विद्यालयको आधथशक कारोबार नगिमा गनुशहनु्न । गोश्वारा 
भौिरका साथ नगिी रधसिको िोस्रो प्रधत/बैङ्क भौिर सिंलग्न गनुशपिशछ । गोश्वारा भौिरको 
धसलधसलेिार नम्बर कायम गिाश एक आधथशक िषशमा हनुे आम्िानी कारोबारका लाधग  
श्रािर् मवहनाको सरुु कारोबारलाई भौिर निं. १ कायम गरी िमस: भौिर नम्बर दिाँिै 
जानपुिशछ । गोश्वारा भौिर- आम्िानीको ढााँिा र यसको प्रयोग विधि अनसूुिी-३ को फारम 
निं. ५ अनसुार हनुे छ । 
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६.1.1.4.  माधसक आम्िानी खातािः  
आम्िानी गोश्वारा भौिर अनसुार विद्यालयले प्राि गने सबै आम्िानीलाई िैधनक रूपमा यस 
आम्िानी खातामा प्रविवि गनुशपिशछ । आम्िानीका र्ीषशक अनसुार प्राि भएको रकम यस 
खातामा प्रविवि गररए अनसुार माधसक रूपमा प्रधतिेिन तयार गनुशपिशछ । अशघल्लो 
मवहनासम्मको आम्िानी रकम यस मवहनाको आम्िानी रकममा िमर्: जोड्िै लधग प्रत्येक 
आधथशक िषशको अन्त्तमा यो खाता बन्त्ि गनुशपिशछ । माधसक आम्िानी खाताको ढााँिा र 
यसको प्रयोग विधि अनसूुिी-३ को फारम निं. ६ अनसुार र िावषशक आम्िानी खाताको ढााँिा 
र यसको प्रयोग विधि अनसूुिी-३ को फारम निं. 7 अनसुार हनुे छ : 
 

6.1.1.५  र्लु्क िताश वकताब : 
यो खाता विद्यालयले विद्याथीहरूबाट र्लु्क उठाउाँिा प्रयोग गनुशपिशछ । विद्याथीहरूबाट 
र्लु्क उठाउाँिा यस वकताबमा विद्याथीको नाम, थर, कक्षा र र्लु्क धलएको मवहना उल्लेख 
भएको हनुपुिशछ ।र्लु्क िताश वकताबमा उल्लेख भएका वििरर्हरु अधनिायश रुपमा लेख्न ु
पिशछ । र्लु्क िताश वकताबको ढााँिा र प्रयोग विधि अनसूुिी-3 को फारम निं. ८ अनसुार 
हनुे छ । 
 

 

६.१.२ खिश लेखाङ्कन गने तररका, प्रयोग गररन ेफारामहरू र धतनको प्रयोग विधि : 

विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतबाट स्िीकृत भई प्राि अशख्तयारी बमोशजम खिशका र्ीषशकहरूमा व्यिस्था 
भएको बजेटको पररधिधभर रही प्रिधलत ऐन, धनयम तथा कानूनको व्यिस्था बमोशजम खिशसम्बन्त्िी 
आधथशक कारोबार गनुशपिशछ । खिश रकमको कारोबार गिाश खिश गरेको प्रमाशर्त गने कागजातहरू          
जस्तै: बील भपाशई, स्िीकृत आिेर्लगायत अन्त्य आिश्यक प्रमार्हरू जााँिी िरुुस्त भएमा त्यस्ता 
कागजातलाई राम्रोसाँग नत्थी गरी गोश्वारा भौिरसाथ सिंलग्न राख्न ु पिशछ । रकम खिश लेख्िा धनम्न 
कुराहरूमा विर्ेष ध्यान दिनपुने छिः 
 जनु बजेट/ कायशिममा रकम विधनयोजन भएको हो, सोही बजेट तथा कायशिममा खिश गररनपुिशछ। 
 बजेट रकम खिश गिाश खिश गनश अधिकार प्राि पिाधिकारीको स्िीकृधत तथा आिेर् भएको हनुपुिशछ। 
 खिश र्ीषशकमा व्यिस्था भएको रकमभन्त्िा बढी रकम खिश गनुशहुाँिैन ।  
 प्रिधलत धनयमानसुार कट्टा गनुशपने करका रकमहरू कट्टा गरेर मार भकु्तानी गनुशपिशछ । 
 विद्यालयको आधथशक कारोबार बैङ्कमाफश त मार गनुशपने छ  ।  
 सािशजधनक खररि ऐन, २०६३ र सािशजधनक खररि धनयमािली, २०६४ मा भएको कानूनी व्यिस्थालाई पालना 

गरी खररि कायश गनुशपने छ  । खररि कायशको भकु्तानी एकाउर्ट पेयी िेकबाट गनुशपने छ  ।  
 मालसामान खररि िापत रकम भकु्तानी गिाश खरीि आिेर्, िाशखला प्रधतिेिन लगायतका कागजातहरू सिंलग्न 
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भएको हनुपुछश । 
 शर्क्षक / कमशिारीहरूको तलब भकु्तानी गिाश सम्बशन्त्ित धनकायबाट तलब प्रधतिेिन पाररत भएको प्रमार्समेत 

सिंलग्न गनुशपने छ ।  
 

खिश लेखाङ्कन गिाश प्रयोग गने फारामहरू र धतनको प्रयोग विधि धनम्न अनसुार रहेको छिः 
 

 

6.1.2.1. गोश्वारा भौिरिः  
विद्यालयको खिश सम्बन्त्िी कारोबार गिाश गोश्वारा भौिर उठाई डेधबट िेधडटको धनयमानसुार 
सम्बशन्त्ित र्ीषशकमा खिश जनाई आधथशक कारोबार गनुशपिशछ । गोश्वारा भौिरको धसलधसलेिार नम्बर 
कायम गिाश एक आधथशक िषशमा हनुे खिश कारोबारका लाधग श्रािर् मवहनाको सरुु कारोबारलाई 
भौिर निं.१ कायम गरी िमस: भौिर नम्बर दििं िै जानपुिशछ । गोश्वारा भौिर-खिशको ढााँिा र 
यसको प्रयोग विधि अनसूुिी-३ को फारम निं. 9 अनसुार हनु ेछ । 
 

6.1.2.2. माधसक खिश खातािः  

गोश्वारा भौिरअनसुार विद्यालयमा भएका सबै खिश सम्बन्त्िी कारोबारलाई यस खिश खातामा प्रविवि 
गनुशपिशछ । खिशका र्ीषशकअनसुार खिश भएको रकम यस खातामा प्रविवि गरी माधसक रूपमा 
प्रधतिेिन तयार गनुशपिशछ । अशघल्लो मवहनासम्मको खिश रकम र यस मवहनाको खिश रकममा 
िमर्: जोड्िै लधग प्रत्येक आधथशक िषशको अन्त्तमा यो खाता बन्त्ि गनुशपिशछ । माधसक खिश 
खाताको ढााँिा र यसको प्रयोग विधि अनसूुिी-३ को फारम निं. 10 र िावषशक खिश खाताको ढााँिा 
र यसको प्रयोग विधि अनसूुिी-३ को फारम निं. 1१ अनसुार हनु ेछ : 
 

 

6.1.2.3. बैंक नगिी वकताब :  
विद्यालयहरूले आफ्नो आम्िानी, खिश, पेश्की, पेश्की फर्छ्यौट, कट्टा गनुशपने रकम र विवििको 
कारोबार अनसुार गोश्वारा भौिर उठाईसकेपधछ सो कारोबारलाई बैंक नगिी वकताबमा प्रविवि 
गनुशपिशछ । यस खाताले विद्यालयको आम्िानी, खिश, धनकासा रकम, पेश्की, कट्टी गनुशपने रकम 
लगायतको बारेमा िास्तविक अिस्थाको शिरर् गिशछ । बैंक नगिी वकताब माधसक रुपमा तयार 
गनुशपने छ । बैक नगिी वकताबको ढााँिा र यसको प्रयोग विधि अनसूुिी -३ को फारम निं. 12 
अनसुार हनु ेछ : 
 

६.1.2.4. बजेट खाता : 
गोश्वारा भौिर उठाईसकेपधछ सोको वििरर्हरु बजेट खातामा िढाउन ु पिशछ । विद्यालयको 
स्िीकृत बजेट, थप बजेटलाई बजेट खण्डमा िढाउन ुपिशछ । विद्यालय कोषमा जम्मा भएको रकम, 
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स्थानीय तहबाट प्राि रकम िा अन्त्य तालकु धनकायबाट धनकासा भएको रकम धनकासा खण्डमा 
िढाउन ुपिशछ । खिशको गोश्वारा भौिरहरुलाई धसलधसलेिार नम्बर अनसुार खिश खण्डमा िढाउन ु
पिशछ । बजेट खाता माधसक रुपमा तयार गनुशपिशछ । बजेट खाताको ढााँिा र प्रयोग विधि 
अनसूुिी-३ को फारम निं. 13 अनसुार हनुे छ । 
 

६.1.2.5. खिशको फााँटिारी : 
खिशको फााँटिारी प्रत्येक मवहना तयार गनुशपने छ  । बजेट खाताका आिारमा खिशको फााँटिारी 
तयार गररन्त्छ । यसबाट कूल बजेट, बजेट खिश, बााँकी बजेट, पेश्की, पेश्की बाहेकको खिश आदि 
वििरर् स्पिसाँग जानकारी हनु्त्छ । खिशको फााँटिारीबाट विद्यालयका प्रिानाध्यापक र व्यिस्थापन 
सधमधतलाई बजेटको शस्थधत छलशङ्ग हनु्त्छ , जसले गिाश बजेट सम्बन्त्िमा आिश्यक धनर्शय गनश सघाउ 
k'¥ofpF5। खिशको फााँटिारीको ढााँिा र प्रयोग विधि अनसूुिी-३ को फारम निं. 14 अनसुार  हनु े
छ । 
 

 

६.1.2.6. फर्छ्यौट गनश बााँकी पेश्कीको मास्केिारी : 
विद्यालयले पेश्की सहायक खाताको आिारमा फर्छ्यौट गनश बााँकी पेश्कीको मास्केिारी प्रत्येक 
मवहना तयार गनुशपने छ  । यो फारामबाट पेश्की र पेश्की  km5\of}{6को अिस्था छलशङ्ग हनु्त्छ ।  
km5\of}{6 गनश बााँकी पेश्कीको मास्केिारी बैंक नगिी वकताबको पेश्की तथा km5\of}{6 महलको 
अिंकसाँग धभडान भएको हनुपुिशछ । km5\of}{6 गनश बााँकी पेश्कीको मास्केिारीको ढााँिा र प्रयोग 
विधि अनसूुिी-३ को फारम  निं. 15 अनसुार हनुे छ ।  
                         

६.1.2.7 बैंक वहसाब धमलान वििरर् : 
बैंक नगिी वकताबले िेखाएको बैंक मौज्िात र बैंक स्टेटमेन्त्टले िेखाएको मौज्िात एक आपसमा 
धभडान गरी प्रत्येक मवहना यो वििरर् तयार गनुशपिशछ । विद्यालयले प्रत्येक मवहना बैंकबाट 
स्टेटमेन्त्ट ल्याएर बैक मौज्िात वहसाब धभडान गनुशपिशछ । बैंक वहसाब धमलान वििरर् तयारी गिाश 
बैंक नगिी वकताबले िेखाएको बैंक मौज्िात र बैंक स्टेटमेन्त्टले िेखाएको बैंक मौज्िात रकम 
फरक परेमा कारर् खलुाई फरक रकम विद्यालयको खातामा समायोजन गनुशपछश । बैंक वहसाब 
धमलान वििरर्को ढााँिा र प्रयोग विधि अनसूुिी -३ को फारम  निं. 16 अनसुार हनु ेछ ।  

६.1.2.8 सन्त्तलुन परीक्षर्िः 
आम्िानी खिशको लेखाङ्कन धमले नधमलेको हेनश माधसक रूपमा सन्त्तलुन परीक्षर् तयार गनुशपिशछ । 
सन्त्तलुन परीक्षर्मा डेधबट महलको जोड र िेधडट महलको जोड बराबर हनुपुिशछ । डेधबट र 
िेधडट महलको जोड जम्मा नधमलेको अिस्थामा वहसाब धमलेको हुाँिैन । आधथशक कारोबारका 
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माधसक तथा िावषशक प्रधतिेिनहरू तयार गनुश अशघ त्यस्ता प्रधतिेिनहरूको र्दु्धता कायम गनश 
सन्त्तलुन परीक्षर् तयार गनश आिश्यक हनु्त्छ । सन्त्तलुन परीक्षर्को ढााँिा र प्रयोग विधि अनसूुिी-
३ को फारम निं. 17 अनसुार हनुे छ । 
 

6.1.2.9. पेश्की सहायक खातािः  

विद्यालयको कायशको धसलधसलामा मालसामान खररि गनश, धनमाशर् कायश गनश िा अन्त्य कुनै कायश गनश 
धनर्शय/धनयम बमोशजम शर्क्षक, कमशिारी, व्यशक्त िा सिंस्थालाई अधग्रम रूपमा पेश्की दिइनपुने भई दिएको 
अिस्थामा पेश्की सहायक खातामा अधनिायश रुपमा गोश्वारा भौिरमा उल्लेख भए अनसुारको पेश्की रकम 
प्रविवि गनुशपिशछ । यो खाता प्रत्येक व्यशक्त िा सिंस्थाको लाधग छुट्टाछुटै्ट पानामा तयार गनुशपने छ । 
पेश्की दिएको रकम धनयमानसुार km5\of}{6 भई सकेपधछ यस खातामा प्रविवि गरी km5\of}{6 जनाउन ु
पिशछ । पेश्की दििंिा र  km5\of}{6 गिाशको ििैु अिस्थामा यो खाता प्रयोग गनुशपने छ । पेश्की सहायक 
खाताको ढााँिा र प्रयोग विधि अनसूुिी-३ को फारम  निं. 18 अनसुार हनुे छ  । 
 

 

6.1.2.10. गोश्वारा िरौटी खातािः 
 विद्यालयले कुनै कामको सरुक्षर् बापत कुनै व्यशक्त िा सिंस्थाबाट धनयमानसुार अधग्रम रूपमा धलइन े
रकम िा जमानत िापत प्राि हनुे सबै प्रकारका रकमहरू यस खातामा प्रविवि गनुशपिशछ । िरौटी 
रकम प्राि गिाश र वफताश भकु्तानी गिाश गोश्वारा भौिर उठाउन ुपछश । यस्तो रकम काम सम्पन्न 
भइसकेपधछ िा अिधि समाि भएपधछ धनयमानसुार सम्बशन्त्ित व्यशक्त िा सिंस्थालाई वफताश   
गनुशपिशछ । विद्यालयमा रहेको िरौटी रकम अन्त्य कायशमा खिश गनुशहुाँिैन । लामो समयिेशख कायम 
रहेका िरौटी रकम सम्बशन्त्ित व्यशक्त िा सिंस्थाले भकु्तानी धलन नआएमा िा भकु्तानी गनुशपने व्यशक्त 
िा सिंस्था नै यवकन नभएमा प्रिधलत कानून बमोशजम तोवकएको प्रविया अपनाई त्यस्तो िरौटी 
रकम आम्िानी जनाई विद्यालय कोषमा जम्मा गनुशपिशछ । गोश्वारा िरौटी खाताको ढााँिा प्रयोग 
विधि अनसूुिी-३ को फारम  निं. 19 अनसुार हनुे छ । 
 

6.1.2.11. व्यशक्तगत िरौटी खातािः 
 विद्यालयमा धनयमानसुार जम्मा हनु आएको िरौटी रकमको अधभलेख व्यशक्तगत िरौटी खातामा 
राख्न ुपिशछ । धनयमानसुार िरौटी रकम वफताश गिाश पधन यस खातामा अधभलेख राख्न ुपिशछ । यस 
खाताबाट विद्यालयको गोश्वारा िरौटी खातामा राशखएको िरौटी रकमको विस्ततृ जानकारी प्राि हनुे 
छ। व्यशक्तगत िरौटी खाताको ढााँिा र प्रयोग विधि अनसूुिी-३ को फारम  निं. २० अनसुार हनु े
छ । 
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6.1.2.12. िरौटी वित्तीय वििरर्: 

 विद्यालयले प्रत्येक मवहनाको ७ गते धभरमा -विद्यालयको िरौटी खातामा रकम मौज्िात रहेको 
अिस्थामा_ बैंकबाट िरौटी खाताको स्टेटमेन्त्ट ल्याई यो वििरर् तयार गनुशपने छ  । यसबाट 
िरौटी रकमको मौज्िात यथाथश रुपमा एवकन हनु्त्छ । विद्यालयको गोश्वारा िरौटी खाताले िेखाएको 
बैंक मौज्िात र बैंकले िेखाएको मौज्िात बराबर हनु पिशछ । फरक परेमा फरक पनाशको कारर् 
स्पिसाँग खलुाउन ुपिशछ । िरौटीको वित्तीय वििरर्को ढााँिा र प्रयोग विधि अनसूुिी-३ को फारम  
निं. 21 अनसुार हनुे छ । 
 

6.1.2.13. भ्रमर् आिेर् : 

विद्यालयको कामको धसलधसलामा सम्बशन्त्ित तालकु धनकाय/कायाशलयमा जानपुने अिस्थामा भ्रमर् 
आिेर् स्िीकृधत गराएर मार भ्रमर् कायश गनुशपने छ  । विद्यालयले भ्रमर् आिेर्को अधभलेख समेत 
राख्नपुने छ । भ्रमर् आिेर्को ढााँिा र प्रयोग विधि अनसूुिी-३ को फारम  निं. 22 अनसुार   हनु े
छ। 
 

6.1.2.14. िैधनक तथा भ्रमर् खिशको बील : 

विद्यालयको कामको धसलधसलामा भ्रमर् आिेर् स्िीकृती गराई भ्रमर् गरेको अिस्थामा भ्रमर् कायश 
सम्पन्न गरी विद्यालयमा फकेपधछ धनयमानसुार पाउने िैधनक तथा भ्रमर् खिशको लाधग िैधनक तथा 
भ्रमर् खिशको बील विद्यालयमा हाशजर भएपधछ पेर् गनुशपिशछ । िैधनक तथा भ्रमर् खिशको बीलसाँगै 
भ्रमर् अिधिमा गररएका कायशहरु समेटी तयार पाररएको भ्रमर् प्रधतिेिन समेत पेर् गनुशपिशछ । 
विद्यालय कोषमा िैधनक तथा भ्रमर् खिश बजेट विधनयोजन र मौज्िात भएमा मार भकु्तानी गनुशपिशछ 
। िैधनक तथा भ्रमर् खिश बीलको ढााँिा र प्रयोग विधि अनसूुिी-३ को फारम  निं. 23 अनसुार 
हनुे छ। 
 

6.1.2.15. सानो नगिी कोषको वििरर् : 

विद्यालयको िैधनक कायशसम्पािनमा गनुशपने सानो सानो खिश रकमको भकु्तानी प्रयोजनको लाधग सानो 
नगिी कोष माफश त आधथशक कारोबार गनश सवकन्त्छ । र्रुुमा सानो नगिी कोषमा धनशित रकम 
तोकी ;~rfng गने र सो रकम खिश भैसकेपधछ सोिभनाश माग गरी कोषलाई धनरन्त्तर रुपमा 
सञ्चालन गनश सवकन्त्छ । सानो नगिी कोषको वििरर् ढााँिा र प्रयोग विधि अनसूुिी-३ को फारम  
निं. 24 अनसुार हनुे छ। 

 

६.२ कम््यटुरकृत लेखाङ्कन प्रर्ाली र यसको प्रयोग : 
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विद्यालयको लेखा प्रर्ाली शर्क्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्िीकृत भएको कम््यूटरकृत 
लेखािंकन प्रर्ालीमा राख्न सवकनेछ । कम््यटुरकृत  लेखाङ्कन प्रर्ाली अनसुार लेखा राख्िा आम्िानी र 
खिशको लेखाङ्कन डेधबट र िेधडटको धसद्धान्त्त अनसुार नै  गनुशपिशछ । यो प्रर्ाली अनसुार राशखएको 
लेखामा कम््यटुरकृत  लेखाङ्कन प्रर्ालीले नै आिश्यक खाता र वित्तीय प्रधतिेिनहरू तयार गने हुाँिा 
आधथशक कारोबार गनश िेरै सहज हनु्त्छ । विद्यालयमा यस्तो प्रर्ाली लाग ु गररने भएमा सम्बशन्त्ित 
तालकु मन्त्रालय िा धनकायले कम््यटुरकृत लेखाङ्कन प्रर्ालीको सफ्टिेयर र सो सफ्टिेयर सञ्चालन 
गने ताधलम प्रिान गने भएकाले सोही अनसुार विद्यालयमा यस्तो प्रर्ाली प्रयोगमा ल्याउन सवकनछे । 
 

६.३ रकमान्त्तर व्यिस्था : 
स्िीकृत बजेटमा तोवकएको कुनै खिश र्ीषशकको रकममा रकम नपगु भएमा सो नपगु भएको रकम 
सोही खिश र्ीषशकको कुनै एक िा एक भन्त्िा बढी खिश रकममा बित हनुे भएमा एक खिश र्ीषशक 
रकमबाट अको खिश र्ीषशक रकममा २० प्रधतर्तसम्मको रकमान्त्तर प्रध्यानापकले गनश सक्नेछ ।२० 
प्रधतर्तभन्त्िा बढी रकमान्त्तर गनुश परेमा िा िाल ु खिशबाट पुाँजीगत खिशमा रकमान्त्तर गनुश परेमा 
विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतमा पेर् गरी  भएको धनर्शयअनसुार कायाशन्त्ियन गनुशपने छ  । तर पुाँजीगत 
खिशबाट िाल ुखिशमा रकमान्त्तर गनश हिैुन । 
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खण्ड - ७ : वित्तीय प्रधतिेिन सम्बन्त्िी व्यिस्थािः 
विद्यालयले गरेको िषशभरीको आधथशक कारोबारलाई बजेट खाता, बैंक नगिी वकताब लगायतका 
आिश्यक खातामा प्रविवि गरेपधछ शर्क्षा ऐन, २०२८ तथा शर्क्षा धनयमािली, २०५९, स्थानीय सरकार 
;~rfng ऐन, २०७४ र सम्बशन्त्ित तालकु धनकायले दिएको धनिेर्न बमोशजम िावषशक वहसाब वकताब 
तोवकएको समयमा तोवकएको वित्तीय प्रधतिेिनहरुमा तयार गरी तोवकएको धनकायमा पठाउन ुपिशछ । 
माधसक/िौमाधसक/िावषशक प्रधतिेिनहरु तयार गिाश प्रधतिेिनहरू एक आपसमा धभडाई रुज ुगनुशपिशछ । 

 

७.१ माधसक /िौमाधसक/िावषशक आय-व्यय प्रधतिेिन  
विद्यालयले आिधिक रूपमा तयार गनुशपने वित्तीय प्रधतिेिनहरू धनम्न अनसुार रहेका छन ् । यी 
प्रधतिेिनहरू माधसक भए प्रत्येक मवहना भकु्तानी भएको सात दिनधभर, िौमाधसक भए िौमाधसक अिधि 
भकु्तान भएको पन्त्र दिनधभर र िावषशक भए आधथशक िषश समाि भएको ३० दिनधभरमा तयार गरी 
सम्बशन्त्ित धनकायमा पठाउन ुपिशछ । आम्िानी खिश भएका कारोबारको आिारमा आिधिक रूपमा 
विद्यालयले आय व्ययको वििरर् तयार गनुश पछश । माधसक/िौमाधसक/िावषशक आय व्ययको वििरर् 
ढााँिा र यसको प्रयोग विधि अनसूुिी-३ को िमर्:  फारम  निं. 25,  २6  र २7 अनसुार हनु े छ । 
 

७.२ िावषशक प्रधतिेिनिः  
विद्यालयले प्रत्येक िषश िावषशक रूपमा वित्तीय प्रधतिेिनहरू तयार गनुशपिशछ । िावषशक वित्तीय 
प्रधतिेिनहरू प्रत्येक आधथशक िषश समाधि भएको एक मवहनाधभरमा तयार गरी सम्बशन्त्ित धनकायमा 
पठाउन ुपिशछ । िावषशक रूपमा तयार गनुशपने वित्तीय प्रधतिेिनहरू सामान्त्यतया धनम्न अनसुार रहेका 
छन ्M 
 

(क) िावषशक आय-व्ययको वििरर्, 

(ख) खिशको फााँटिारी,  
(ग) फर्छ्यौट गनश बााँकी पेश्कीको मास्केिारी,  
(घ) बैङ्क वहसाब धमलान वििरर् (Bank Reconciliation Statement),  
(ª) सन्त्तलुन परीक्षर्, 

(ि) गोश्वारा िरौटीको वििरर्, 

(छ) िरौटीको वित्तीय वििरर् 

(ज) घर जग्गा लगत वकताब, 
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(झ) शजन्त्सी मौज्िातको िावषशक वििरर्, 

(ञ) शजन्त्सी धनरीक्षर् प्रधतिेिन, 
(ट) िासलात र 
(ठ) बेरुजू km5\of}{6sf] प्रगधत वििरर् । 

 

 

नोट : बजेट उपर्ीषशक अनसुार िावषशक प्रधतिेिनहरु छुट्टा छुटै्ट तयार गनुशपिशछ । तालकु धनकायबाट 
समय-समयमा गरेको व्यिस्था अनसुार िावषशक प्रधतिेिन थपघट भएमा सोही बमोशजम िावषशक 
प्रधतिेिन तयार गनुशपिशछ ।  

 

७.३ िासलातिः  

प्रत्येक आधथशक िषश समाि भएको एक मवहनाधभर विद्यालयले िासलात तयार गनुशपने छ  । 
िासलातले विद्यालयको सम्पशत्त र िावयत्िको िास्तविक अिस्थाको शिरर् गिशछ । नेपाल 
लेखामानले तोके बमोशजमको िासलात तयार गनुशपने छ । तर सामान्त्यतया धनम्न र्ीषशकहरू 
विद्यालयको िासलातमा रहन्त्छन ्M 

क. शस्थर सम्पशत्त  ख. लगानी 
ग. सम्पशत्त   घ. वित्तीय सम्पशत्तिः पेश्की, िरौटी 
ङ शजन्त्सी   ि. नगि तथा बैङ्क 

छ. धतनुशपने रकम   ज. कोष र जगेडा 
 

िासलातको ढााँिा र तयार गने विधि अनसूुिी -३ को फारम  निं. 28 अनसुार हनु ेछ। 
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खण्ड - ८ : शजन्त्सी मालसामान तथा सम्पशत्त व्यिस्थापन 

विद्यालयको स्िाधमत्िमा रहेका भौधतक िस्तलुाई विद्यालयको सम्पशत्त भधनन्त्छ । सम्पशत्तको उपयोग र 
व्यिस्थापनमा सहजताका लाधग त्यस्ता सम्पशत्तहरूलाई िाल ुर पुाँजीगत सम्पशत्त (खिश भएर जाने र खिश 
भएर नजान)े  गरी िईु भागमा िगीकरर् गने गररन्त्छ । सामान प्राि भएको एक िषशधभर उपयोग 
भइसक्ने िा एक िषशभन्त्िा कम अिधि ख्न े शजन्त्सी सामान / सम्पशत्तलाई िाल ुसम्पशत्त िा नख्न े
शजन्त्सी मालसामानका रूपमा धलइन्त्छ भने एक िषशभन्त्िा बढी अिधि ख्ने िा बहउुपयोगमा आउने शस्थर 
प्रकारका सम्पशत्तलाई पुाँजीगत सम्पशत्त िा ख्ने शजन्त्सी मालसामान /सम्पशत्तका रूपमा धलइन्त्छ ।  

 

विद्यालयको शजन्त्सी मालसामान िा भौधतक सम्पशत्तहरूको सरुक्षाको व्यिस्था गने प्रमखु िावयत्ि  
विद्यालय व्यिस्थापन सधमधत र प्रिानाध्यापकको हनु्त्छ । विद्यालयले आफुसाँग भएका सबै शजन्त्सी 
मालसामान तथा सम्पशत्तहरूको अधभलेख राख्न ुपिशछ । यसरी अधभलेख राख्िा खिश भएर जाने र खिश 
भएर नजाने शजन्त्सी मालसामान / सम्पशत्तको अधभलेख छुट्टाछुटै्ट खातामा राख्न ु पिशछ । अधभलेख 
गररएका शजन्त्सी मालसामान तथा सम्पशत्तहरूको भौधतक रूपमा सरुशक्षत र सिंरक्षर् गने व्यिस्था 
धमलाउन ुपिशछ । शजन्त्सी मालसामान सम्बन्त्िी अधभलेखमा धनम्न बमोशजमका वििरर्हरू उल्लेख भएको  
हनुपुिशछ ।   

 मालसामानको नाम, अिस्था, परल मूल्य  र मूल्य अधभिवृद्ध कर रकम, 

 मालसामानको आकार प्रकार र क्षमतासवहतको स्पेधसवफकेसन, 

 अनमुाधनत आय,ु 

 मालसामान खररि िा प्राि भएको स्रोत, 

 राजश्व छुट भएको भए सोको वििरर्, 

 हास कट्टी लाग ुहनुे गररएको भए हास कट्टीको िर , र 

 अन्त्य खलुाउनपुने केही भए कैवफयतमा खलुाउने । 

 

विद्यालय आिंफैले खररि नगरी कुनै धनकाय िा व्यशक्तबाट प्राि भएका शस्थर सम्पशत्तको मूल्य नखलेुको 
अिस्थामा सम्बशन्त्ित स्थानीय तहसाँग समन्त्िय गरी प्राि धनिेर्न बमोशजम मूल्यािंकन सधमधत गठन गरी 
सो सधमधतले गरेको मूल्यािंकनका आिारमा मूल्य कायम गरी अधभलेख राख्न ुपिशछ । ख्ने तथा नख्न े
सबै सामानहरूको भण्डारर् गिाश सामानहरू नधबधग्रन े गरी उशित प्रबन्त्ि गररएको हनुपुिशछ । 
विद्यालयको सम्पशत्त अनधिकृत व्यशक्तलाई नीशज काममा प्रयोग गनश दिन ु हुाँिैन । ममशत गनुशपने 
मालसामानलाई समयमै ममशत गरी प्रयोगमा ल्याइन ु पिशछ भने ममशत गरेर पधन प्रयोगमा ल्याउन 
नसवकने मालसामानलाई कानून बमोशजमको प्रविया प¥ुयाई धललाम धबिी  गने व्यिस्था धमलाउन ु
पिशछ । 
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विद्यालयले आफ्नो स्िाधमत्िमा रहेको घर जग्गाको हकमा भने धनम्न अनसुारका वििरर् खलु्ने गरी घर 
जग्गाको लगत राख्न ुपिशछिः 

 जग्गाको क्षेरफल र वकधसम 

 जग्गाको परल मोल, 

 जग्गािनी प्रमार्पर नम्बर, 

 जग्गा रहेको स्थान, 

 वकत्ता नम्बर, 

 कुनै व्यशक्त, धनकाय, िान िातव्यबाट िा सरकारी धनकायबाट प्राि भएको भए सोको प्रिधलत 
बजार मूल्य, 

 जग्गामा कुनै भौधतक सिंरिना रहेको भए सोको वििरर्, र 

 विद्यालयले आिश्यक िेखेका अन्त्य आिश्यक वििरर्हरु । 
 
 

विद्यालयको नाममा प्राि भई िताश हनु बााँकी कुनै जग्गा जधमन रहेको भए कानून बमोशजम आिश्यक 
प्रकृया k'¥ofO{ त्यस्ता जग्गा जधमन तरुुन्त्त विद्यालयको नाममा िताश गराई अधभलेख राख्न ु पिशछ । 
त्यस्तो सम्पशत्तलाई कसैबाट हाधननोक्सानी नहनुे व्यिस्था धमलाई विद्यालयलाई अधिकतम फाइिा हनुे 
गरी प्रयोगमा ल्याउन ुपिशछ । त्यस्तो जग्गा जधमनको आम्िानी कसैबाट धलन बााँकी भए आिश्यक 
प्रविया अपनाई असूल उपर गनुशपिशछ । विद्यालयको विस्तार र भौधतक विकास गने काममा त्यस्ता 
जग्गा जमीन र सम्पशत्तहरू प्रयोगमा ल्याउने व्यिस्था धमलाउन ु पिशछ । कानूनको व्यिस्था िाहेक 
विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा धबिी गनश िा धितो राख्न हिैुन । नेपाल सरकारको स्िीकृधतमा िाहेक 
विद्यालयले विद्यालयको जग्गा सट्टापट्टा गनश हुाँिैन ।  
 

८.१ शजन्त्सी मालसामान तथा सम्पशत्तको अधभलेखाङ्कन तथा प्रधतिेिन : 
विद्यालयले आफ्नो शजन्त्सी मालसामान तथा सम्पशत्तको अधभलेख िसु्त र िरुुस्त रूपमा राखी तोवकएको 
समयधभरै सम्बशन्त्ित तालकु धनकायमा माधसक/िावषशक प्रधतिेिन पठाउन ु पिशछ । शस्थर सम्पशत्तको 
अधभलेखमा सम्पशत्तको भण्डारर् स्थान तथा आिश्यकता अनसुार पवहिानको लाधग उशित कोड समेतका 
आिारमा अद्यािधिक गरी लगत राख्न ु पिशछ । शजन्त्सी अधभलेख तथा प्रधतिेिनका लाधग िेहाय 
बमोशजमका फारामहरू प्रयोग गनुशपिशछ । विद्यालयले िावषशक रूपमा तयार गने िासलातमा जग्गा 
जधमन, भिन, फधनशिर, मेधसनरी उपकरर्, सिारी सािन जस्ता सम्पशत्तहरूको मूल्य समेत समािेर् 
गराइएको हनुपुिशछ ।  

8.1.1 माग फारमिः   

विद्यालय प्रयोजनका लाधग आिश्यक पने शजन्त्सी मालसामान माग गनश यस फारामको प्रयोग गनुशपछश । 
माग फाराम प्राि भएपधछ अशख्तयार प्राि अधिकारीबाट स्िीकृत हनुपुिशछ । स्िीकृत माग फारमको 
आिारमा मौज्िातबाट िा बजारबाट खररि गररदिन ुभने्न आिेर्ानसुार सामान मौज्िातबाट िा बजारबाट 
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खररि गरी धनकासी गनुशपछश । यो फाराम िईुप्रधत भनुश पछश र एकप्रधत शजन्त्सी शे्रस्तामा र अकोप्रधत 
भकु्तानी शे्रस्तामा राख्न ु पछश । माग फारमलाई धसलधसलेिार नम्बर अनसुार फाइधलङ्ग गरी छुटै्ट 
फाइलमा व्यिशस्थत गनुशपिशछ । श्रािर् मवहनाको पवहलो माग फारमलाई १ नम्बर दिई सोही बमोशजम 
धसलधसलेिार नम्बर कायम गिै जान ुपिशछ ।माग फारामको ढााँिा र प्रविवि गने विधि अनसूुिी-३ को 
फारम  निं. 29 अनसुार हनुे छ। 

 

8.1.2. खररि आिेर्िः  
िावषशक बजेट तथा िौमाधसक बजेटको बााँडफााँड पररधिधभर रही खिश भएर जाने र खिश भएर नजाने 
मालसामानहरु स्िीकृत माग फारम बमोशजम बजारबाट खररि गिाश खररि आिेर् तयार गरी अधिकार 
प्राि अधिकारीको धलशखत स्िीकृधत धलएर मार खररि कायश गनुशपिशछ । खररि आिेर् ३ प्रधत तयार 
गनुशपिशछ । स्िीकृत खररि आिेर् २ प्रधत आपूधतशकताशलाई दिई आपूधतशकताशबाट बील र १ प्रधत 
प्रमाशर्त खरीि आिेर् धलई भकु्तानी शे्रस्तामा सिंलग्न गनुशपिशछ । खररि आिेर्मा धमधत अनसुार 
धसलधसलेिार नम्बर राख्िै जानपुछश । आधथशक िषशको श्रािर् मवहनाको पवहलो खररि आिेर्लाई १ 
नम्बर दिई सोही बमोशजम धसलधसलेिार नम्बर दिाँिै जानपुिशछ । खररि आिेर्लाई धसलधसलेिार नम्बर 
अनसुार फाइधलङ्ग गरी छुटै्ट फाइलमा व्यिशस्थत गनुशपिशछ । खररि आिेर्को ढााँिा र प्रविवि गने विधि 
अनसूुिी-३ को फारम  निं. 30 अनसुार हनुे छ। 

 

8.1.3. िाशखला प्रधतिेिनिः  

खररि आिेर्बाट खररि भई विद्यालयमा प्राि हनु आएका मालसामान,  नेपाल सरकार, स्थानीय तह, 

अन्त्य सिंघ सिंस्था, सहयोगकताशबाट प्राि िा हस्तान्त्तरर् भई आएका शजन्त्सी मालसामानहरुको विद्यालयमा 
आम्िानी जनाउनका लाधग िाशखला प्रधतिेिन तयार गनुशपने      हनु्त्छ । यो िाशखला प्रधतिेिन िईु प्रधत 
तयार गरी एक प्रधत भकु्तानीको शे्रस्तामा र अको प्रधत शजन्त्सी शे्रस्तामा राख्न ुपिशछ । यदि हस्तान्त्तरर् 
भई मालसामान प्राि भएको अिस्थामा हस्तान्त्तरर् फारम बमोशजम प्राि भएको सामानको वििरर् 
िाशखला प्रधतिेिनमा भरी प्रिानाध्यापकबाट प्रमाशर्त गराई एक प्रधत मालसामान उपलब्ि गराउने 
धनकाय, सिंघ िा सिंस्थालाई पठाउने र अको प्रधत अधभलेखका लाधग शजन्त्सी शे्रस्तामा राख्न ु पिशछ । 
आधथशक िषशको श्रािर् मवहनाको पवहलो िाशखला प्रधतिेिनलाई १ निं. लेखी त्यसपधछ धमधत अनसुार 
धसलधसलेिार नम्बर उल्लेख गिै जान ुपिशछ । िाशखला प्रधतिेिनको ढााँिा र प्रविवि विधि अनसूुिी-३ 
को फारम  निं. 31 अनसुार हनुे छ। 
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8.1.4. खिश भएर नजान े(vKg] मालसामान) सामानको शजन्त्सी खातािः   
एक िषश िा सो भन्त्िा बढी अिधि ख्ने शजन्त्सी मालसामान खररि िा हस्तान्त्तरर् भई विद्यालयमा प्राि 
भएपधछ िाशखला प्रधतिेिन तयार गनुशपिशछ । िाशखला प्रधतिेिन तयार भैसकेपधछ सोही आिारमा यस 
खाताको आम्िानी महलमा अधभलेख जनाउन ु पिशछ । प्रत्येक सामानको अधभलेखका लाधग छुट्टाछुटै्ट 
पानामा लेखािंकन गनुशपिशछ । सामान्त्यतया यो खाता १० िषशसम्म धनरन्त्तर प्रयोग गनुशपिशछ र िषौसम्म 
सरुशक्षत राख्न ु पिशछ । खिश भएर नजाने शजन्त्सी मालसामान कायश प्रकृधत अनरुुप प्रयोगमा ल्याउन 
सहायक शजन्त्सी खाताको प्रयोग गनुशपिशछ । यस खातामा सामान बझुी धलनकेो नाम, पि, स्थायी ठेगाना, 
सम्पकश  निं. आदि खलुाई िस्तखत गराएर मार सामान उपलब्ि गराउनपुिशछ । खिश भएर नजाने 
शजन्त्सी सामानको यथाथश अिस्था बझु्नका लाधग प्रत्येक िषश शजन्त्सी धनरीक्षर् गने कायश गनुशपिशछ । खिश 
भएर नजाने (vKg] मालसामान) शजन्त्सी सामानको खाताको ढााँिा र प्रविवि विधि अनसूुिी-३ को फारम  
निं. 32 अनसुार हनुे छ। 
 

8.1.5. खिश भएर जान े(नख्न ेमालसामान) सामानको शजन्त्सी खातािः 
विद्यालयले खररि गरी िा हस्तान्त्तरर् भई आएका एक िषश भन्त्िा बढी नख्ने िा खिश भएर जाने 
प्रकृधतका शजन्त्सी मालसामानहरुको िाशखला प्रधतिेिन तयार गररसकेपधछ यस्ता सामानहरुको अधभलेख 
राख्नका लाधग खिश भएर जाने सामानको शजन्त्सी खाता प्रयोग गररन्त्छ । यसमा आम्िानी भएका 
सामानहरु आम्िानी महलमा िढाइन्त्छ । यसरी आम्िानी बााँिी सकेपधछ स्िीकृत माग फाराम अनसुार 
धनकासी दिन आिेर् भएको सामान धनकासी गरी खिश महलमा माग फारम बमोशजम खिश लेख्नपुछश । 
बााँकी महलमा आम्िानीबाट खिश घटाई बााँकी मौज्िात उल्लेख गनुशपिशछ । यस खातामा मौज्िात 
बााँकी िेशखएको सामान भौधतक रुपमा स्टोरमा मौज्िात रहन ुपिशछ । यो शजन्त्सी खाता प्रत्येक िषशको 
लाधग अलग अलग राख्न ुपिशछ । असार मसान्त्तपधछ यस खातामा मौज्िात रहेका सामानहरु पधछल्लो 
आधथशक िषशमा प्रयोगमा ल्याउन अगाधड ल्याई (अ.ल्या.) आम्िानी जनाउन ु पिशछ । खिश भएर जान े
(नख्न] मालसामान)  शजन्त्सी सामानको खाताको ढााँिा र प्रविवि विधि अनसूुिी-३ को फारम  निं. 33 
अनसुार हनुे छ। 
 

8.1.६. घरजग्गाको लगत वकताििः  
प्रत्येक विद्यालयले आफ्नो स्िाधमत्ि िा धनयन्त्रर्मा रहेको घरजग्गाको लगत राख्न ु पिशछ । त्यस्तो 
जग्गाको जग्गािनी प्रमार्पूजाश कसको नाममा रहेको हो, कुन वकधसमको जग्गा हो, आफैले खररि 
गरेको हो भने कवहले, कधत मूल्यमा खररि भएको हो, कधत क्षेरफल छ, आदि कुराको अधभलेख 
जनाउनपुिशछ । अन्त्य कुनै धनकायबाट िानिातव्य िा सरकारी धनकायबाट घर, जग्गा प्राि भई 
आएकोमा सोको प्रिधलत मूल्य कायम गरी क्षेरफल सवहत यस वकतािमा अधभलेख जनाउनपुिशछ । 
घरजग्गाको लगत वकताबको ढााँिा र प्रयोग विधि अनसूुिी-३ को फारम  निं. 34 अनसुार हनुे छ। 
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8.1.७. हस्तान्त्तरर् फारामिः  
विद्यालयमा अन्त्य सरकारी तथा  गैर सरकारी सिंस्था िा व्यशक्तबाट मालसमान हस्तान्त्तरर् भई      
प्राि  हुाँिा िा विद्यालयबाट अन्त्य सिंघ, सिंस्थालाई मालसामानहरू हस्तान्त्तरर् गिाश यो फाराम तयार 
गनुशपिशछ । यो फाराम धतन प्रधत भरी एक प्रधत शजन्त्सी शे्रस्तामा र िईु प्रधत बशुझधलने धनकाय िा 
व्यशक्तलाई पठाउन ु पिशछ । विद्यालयले शजन्त्सी मालसामान हस्तान्त्तरर् गिाश विद्यालय व्यिस्थापन 
सधमधतको धनर्शय गराएर मार गनुशपने छ  । बशुझधलने धनकाय िा व्यशक्तले सामान बशुझधलएपधछ एक 
प्रधत आफू कहााँ राखी अको प्रधत सामान पठाउने धनकाय, सिंघ, सिंस्थालाई िाशखला प्रधतिेिन सवहत 
प्रमाशर्त गरी वफताश पठाउन ु पिशछ । यसरी मालसामान हस्तान्त्तरर् गिाश िा प्राि गिाशका समयमा 
मालसामानको भौधतक अिस्था जे जस्तो अिस्थामा छ, सो समेत स्पि खलुाउन ुपिशछ । हस्तान्त्तरर् 
फारामको ढााँिा र प्रयोग विधि अनसूुिी-३ को फारम  निं. 35 अनसुार हनुे छ। 
 

8.1.८. शजन्त्सी मौज्िातको िावषशक वििरर् :  
आधथशक िषश समाि भएको ७ दिन धभरमा विद्यालयले खिश भएर जाने र खिश भएर नजाने शजन्त्सी 
सामानको मौज्िात र भौधतक अिस्थाको वििरर् तयार गरी अन्त्य िावषशक प्रधतिेिनसाँगै सम्बशन्त्ित 
धनकायमा पठाउन ुपिशछ र एक प्रधत विद्यालय शजन्त्सी शे्रस्तामा राख्न ुपिशछ । शजन्त्सी मौज्िातको िावषशक 
वििरर् फारामको ढााँिा र प्रयोग विधि अनसूुिी-३ को फारम  निं. 36 अनसुार हनुे छ। 
 

8.1.९. शजन्त्सी धनरीक्षर् फारम :  
यो फाराम आधथशक िषश समाि भएको एक मवहनाधभर तयार  गनुशपने छ  । आधथशक िषश समाि हनुे 
विशत्तकै प्रिानाध्यापकले धनर्शय गरी एक जना िररष्ठ शर्क्षकलाई शजन्त्सी धनरीक्षर् गनश धलशखत रुपमा 
तोक्न ु पिशछ । यो फाराम शजन्त्सी हेने कमशिारीले तयार गरी शजन्त्सी धनरीक्षर् गनश तोवकएको िररष्ठ 
शर्क्षक समक्ष पेर् गनुशपने छ  । शजन्त्सी धनरीक्षर्का लाधग खवटएका धनज शर्क्षकले पेर् भएको शजन्त्सी 
धनरीक्षर् फाराम अनसुार सामानहरूको भौधतक सिंख्या र अिस्थाको स्थलगत धनरीक्षर् गरी आफूले 
िेखेका कुराहरू समािेर् गरी आफ्नो रायसवहतको शजन्त्सी धनरीक्षर् प्रधतिेिन प्रिानाध्यापक समक्ष पेर् 
गनुशपने छ  । शजन्त्सी धनरीक्षर् फारामको ढााँिा र प्रयोग विधि अनसूुिी -३ को फारम  निं. 37 
अनसुार हनुे छ। 
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खण्ड - ९: आन्त्तररक धनयन्त्रर् तथा लेखापरीक्षर्  सम्बन्त्िी व्यिस्था : 

विद्यालयले कारोबार गिाश विद्यालयको सािन, श्रोत र शजन्त्सी मालसामानको अधिकतम सिपुयोग 
गरी आन्त्तररक धनयन्त्रर्को प्रभािकारी व्यिस्था धमलाउन ु पिशछ । विद्यालय सामाशजक सिंस्था 
भएको र यसले गरेका कामप्रधत जनताको प्रत्यक्ष रुपमा िासो र सरोकार रहने भएकाले प्रत्येक 
िषश आफूले सम्पािन गरेका िावषशक कायशहरुको सामाशजक परीक्षर्माफश त जनतालाई जानकारी 
गराउनपुिशछ । प्रत्येक आधथशक िषशमा गरेका आम्िानी खिशको शे्रस्तालाई शर्क्षा ऐन, 2028 तथा 
धनयमािली, २०५९, स्थानीय सरकार ;~rfng ऐन, 2074 तथा अन्त्य धनिेशर्काहरुले गरेको 
व्यिस्था अनसुार समयमै तोवकएको लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षर् गराउने कायश सम्पन्न गने र 
लेखापरीक्षर्बाट कुनै कैवफयत भएमा त्यसलाई तत्काल फरफारक गनुशपिशछ । 

 
 

९.१ आन्त्तररक धनयन्त्रर् सम्बन्त्िी व्यिस्थािः  

 विद्यालयले आधथशक कारोबार गिाश  धमतव्ययी, िक्ष र प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गने ।  

 आधथशक कारोबारका अधभलेख र प्रधतिेिनलाई विश्वसनीय पाने, विद्यालयको स्रोत र सािनको 
अधिकतम उपयोग गने । 

 प्रिधलत ऐन, धनयम र काननुको पररपालन, वित्तीय पारिशर्शता र जिाफिेहीताको स्तर बढाउने । 

 विद्यालयको आन्त्तररक धनयन्त्रर् सम्बन्त्िी व्यिस्था प्रभािकारी बनाउन आन्त्तररक धनयन्त्रर् 
प्रर्ालीको कायशयोजना बनाई लाग ुगने ।  

 

९.२ आन्त्तररक धनयन्त्रर् कायशयोजना :  

प्रत्येक सामिुावयक विद्यालयले विद्यमान प्रिधलत ऐन, धनयम तथा कानूनका आिारमा विद्यालय 
सञ्चालनमा सरल, सहज र प्रभािकारी बनाउनका लाधग कायशयोजना बनाई विद्यालय व्यिस्थापन 
सधमधतबाट स्िीकृत गराई कायाशन्त्ियन गनुशपिशछ । यसले विद्यालय सञ्चालनको आिार प्रिान 
गिशछ । स्िीकृत कायशयोजना कायाशन्त्ियन सम्बन्त्िमा विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतले समय 
समयमा अनगुमन तथा मूल्यािंकन गनुशपिशछ । अनगुमन तथा धनरीक्षर्का िममा िेशखएको कधम 
कमजोरी सच्याउन विद्यालयका प्रिानाध्यापक लगायत अन्त्य शर्क्षकहरुलाई आिश्यक धनिेर्न  

दिनपुिशछ ।  

विद्यालयले तयार गने कायशयोजनामा विद्यालयका समग्र वियाकलापलाई समेवटएको हनुपुिशछ । 
कायशयोजनाले सञ्चालन तथा सम्पािन गनुशपने वियाकलापलाई व्यिशस्थत, िमबद्ध, प्रभािकारी 
बनाई गरु्ात्मक प्रधतफल प्रिान गिशछ । सामान्त्यतया, विद्यालयले तयार गने कायशयोजनामा 



विद्यालय लेखाङ्कन दिग्िर्शन - 28  

िेहायका विषयहरु न्त्यूनतम रुपमा समािेर् गरी बनाईएको हनुपुिशछ: 

 विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतले अनगुमन तथा धनरीक्षर् गने कुरा, 
 शर्क्षकहरुको धनयधमत तथा समयमै हाशजर, 

 समयको पालना, 
 शर्क्षकहरुको कक्षा कोठामा छड्के जााँि, 

 विद्याथीहरुको गहृकायशको जााँिमा शर्क्षकको सवियता, 
 प्रिानाध्यापक र शर्क्षकहरुको धनयधमत बैठक, 

 विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतको बैठक, 

 विद्यालय व्यिस्थापन सधमधत र शर्क्षकहरुको बैठक/छलफल, 

 माधसक/िौमाधसक तथा िावषशक कायश सम्पन्न प्रधतिेिन तथा बजेटको शस्थधत, 

 शर्क्षक/अधभभािक भेला, 
 सामाशजक परीक्षर्, 

 विद्यालयमा स्िच्छ रै्शक्षक िातािरर् धनमाशर् गने, 

 विद्याय पररसरलाई सफा, स्िच्छ र हररयाली बनाउने सम्बन्त्िमा, 
 विद्यालयको वित्तीय कारोबारको शे्रस्ता तथा अधभलेख कानून बमोशजम ठीक ढिंगले राख्न े

तौरतररका , 

 तोवकएको समयमा सम्बशन्त्ित तालकु धनकायमा माधसक/िौमाधसक/िावषशक प्रधतिेिनहरु पेर् 
भए नभएको,   

 प्रधतिेिनको विश्वसनीयतको जााँि हनुपुने, 

 विद्यालयमा छारछाराको उपशस्थधत र  

 विद्यालयले सञ्चालन गने अधतररक्त वियाकलाप  आदि ।   

 

९.३ शर्क्षक - अधभभािक सिंघ :  

शर्क्षा धनयमािली, २०५९ को धनयम -30 मा शर्क्षक-अधभभािक सिंघको व्यिस्था गरेको छ । 
शर्क्षक अधभभािक सिंघको भेलाले विद्यालयले सञ्चालन गरेको समग्र िावषशक वियाकलापको 
गरु्स्तर कायम गनश, अनगुमन गरी आिश्यक राय सझुाि दिन,  रै्शक्षक गधतविधि बारेमा 
जानकारी दिन र अन्त्तरविया गने जस्ता विषयहरुमा छलफल गरी आिश्यक रिनात्मक सझुाि 
दिने भएकाले विद्यालयको समग्र गरु्ात्मक विकासमा यसको महत्िपूर्श स्थान छ ।विद्यालयको 
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आन्त्तररक धनयन्त्रर् प्रर्ालीमा समेत शर्क्षक-अधभभािक सिंघले प्रभािकारी भधूमका धनिाशह 
गनुशपिशछ । विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतले अधभभािकहरुको आम भेला गराई सधमधतको अध्यक्ष, 

प्रिानाध्यापक तथा कम्तीमा एक जना शर्क्षक र अधभभािकहरु समेत रहन ेगरी बढीमा ११ 
सिस्यीय शर्क्षक-अधभभािक सिंघको कायशकारी सधमधत गठन गनुशपने छ र यस सधमधतको पिािधि 
२ िषशको हनुे छ।  
 

९.४ सामाशजक परीक्षर्िः  

शर्क्षा धनयमािली, २०५९ को धनयम १७१क मा विद्यालयको समग्र िावषशक काम कारिाहीको 
मूल्यािंकन गनश एक सामाशजक परीक्षर् सधमधतको व्यिस्था गरेको छ । सामिुावयक विद्यालयको 
काम कारिाही प्रिधलत ऐन, धनयम तथा कानून बमोशजम भए नभएको सम्बन्त्िमा प्रत्येक िषश 
मूल्याङ्कन गनश िेहाय बमोशजमको एक सामाशजक परीक्षर् सधमधत रहने व्यिस्था गरेको छ ।  

क. शर्क्षक-अधभभािक सिंघको अध्यक्ष        - सिंयोजक 

ख. विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीहरुका अधभभािकहरु मध्येबाट 1 जना र 

मवहला अधभभािक समेत पने गरी शर्क्षक-अधभभािक सिंघले तोकेका २ जना  - सिस्य  

ग. विद्यालय रहेको सम्बशन्त्ित िडाको िडा अध्यक्ष      - सिस्य  

घ. शर्क्षक-अधभभािक सिंघले तोकेको बवुद्धशजिी १ जना     - सिस्य 

ङ.  विद्यालयको उच्ितम कक्षामा अध्ययनरत प्रथम छार िा छारा    - सिस्य  

ि. प्रिानाध्यापकले तोकेको विद्यालयको शर्क्षक       - सिस्य-सशिि  
 

सामाशजक परीक्षर् सधमधतले विद्यालयको समग्र िावषशक वियाकलापहरुको मूल्याङ्कन गने भएकाले 
विद्यालयको सिुार तथा गरु्ात्मक विकासका लाधग महत्िपूर्श भधूमका खेल्िछ, जसले गिाश 
विद्यालयको आन्त्तररक धनयन्त्रर् प्रर्ाली सिल, सक्षम र व्यिशस्थत हनुे छ।  

९.५ लेखापरीक्षर् र बेरुजू km5\of}{6 M  

विद्यालयको आधथशक कारोबारको लेखापरीक्षर् शर्क्षा ऐन, २०२८ तथा धनयमािली, २०५९ र 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०74 मा भएको व्यिस्था अनसुार गराउन ुपिशछ । विद्यालयको 
लेखापरीक्षर् गनश खवटएका लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षर्का धसलधसलामा मागेका कागजात र 
आिश्यक जानकारी समयमा नै उपलव्ि गराउने शजम्मेिारी प्रिानाध्यापक र लेखा हेने 
कमशिारी/शर्क्षकको हनुे छ । लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षर् गिाश कुनै कुराको कैवफयत िेखेमा 
सोको यथाथश जिाफ सरोकारबालाहरुले दिन ुपिशछ । लेखापरीक्षर् गिाश विद्यालयको आम्िानी र 
खिशका सम्बन्त्िमा विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतका पिाधिकारीसाँग लेखापरीक्षकले छलफल गनश 
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िाहेमा सोको व्यिस्था धमलाउन ुपिशछ । प्रिानाध्यापकले लेखापरीक्षकबाट प्राि लेखापरीक्षर् 
प्रधतिेिन शर्क्षक-अधभभािक सिंघको भेलामा सािशजधनक गने र त्यस्तो प्रधतिेिन स्थानीय तह र 
तोवकएका अन्त्य धनकायहरूमा पठाउन ुपिशछ । बेरुजूहरूको लगत आधथशक िषश अनसुार छुट्टाछुटै्ट 
फाइधलङ्ग गरी व्यिशस्थत गने र समयमै बेरुजू km5\of}{6 तथा फरफारक गने िावयत्ि 
प्रिानाध्यापक र लेखाको काम गने कमशिारी/शर्क्षकको हनुे छ। धनयधमत गनुशपने बेरुजूको 
सम्बशन्त्ित गाउाँ कायशपाधलका/नगर कायशपाधलकाबाट बेरुजू धनयधमत गराई बेरुजू km5\of}{6 

गराउनपुने छ । लेखापरीक्षकको छनौटमा कायशगत र्तशमा लेखापरीक्षर्का िौरान गत विगतमा 
औलँ्याईएका बेरुजूहरुको km5\of}{6sf] अिस्था मूल्याङ्कन गरी लेखापरीक्षर् प्रधतिेिनमा अधनिायश 
रुपमा उल्लेख गने व्यिस्था धमलाउन ुपिशछ । 

लेखापरीक्षर्बाट औिंल्याइएका बेरुजूहरुमध्ये असूल उपर गनुशपने बेरुजू सम्बन्त्िमा िेहाय बमोशजम गनुशपने 
छ  M  

1. सर्तश अनिुान िाल,ु सर्तश अनिुान पुाँजीगत, समानीकरर् अनिुान र यस्तै अन्त्य अनिुान तफश को 
बजेट सिंघीय सरकारको हनुे छ। सिंघीय सरकारको बजेट स्थानीय तह माफश त विद्यालयमा प्राि 
हनुे भएकोले यी शे्रस्ता लेखापरीक्षर् गिाश औ िंल्याइएको असूल उपर गनुशपने बेरुजू रकम 
सम्बशन्त्ित व्यशक्त÷सिंस्थाबाट असूल गरी सिंघीय सरकारतफश को कायाशलय कोड उल्लेख गरी राजश्व 
र्ीषशक निं. १५१११ मा िाशखला गने र एक प्रधत बैंक भौिर सवहत बेरुजू फर्छ्यौटको लाधग 
सम्बशन्त्ित स्थानीय तहमा पठाउन ुपिशछ । एक प्रधत बैंक भौिर विद्यालयको शे्रस्तामा सिंलग्न 
गनुशपिशछ ।  

2. प्रिेर् सरकारबाट सर्तश अनिुान िाल,ु सर्तश अनिुान पुाँजीगत, समानीकरर् अनिुान र यस्तै अन्त्य 
अनिुान तफश को प्राि बजेट रकम तथा सोको खिश शे्रस्ता लेखापरीक्षर् गिाश असूल उपर गनुशपने 
भनी बेरुजू कायम भएको अिस्थामा सम्बशन्त्ित व्यशक्त÷सिंस्थाबाट असूल गरी प्रिेर् 
सरकारतफश को कायाशलय कोड उल्लेख गरी राजश्व र्ीषशक निं. १५१११ मा िाशखला गरी एक 
प्रधत बैंक भौिर सवहत बेरुजू km5\of}{6sf] लाधग सम्बशन्त्ित स्थानीय तहमा पठाउन ुपिशछ । एक 
प्रधत बैंक भौिर विद्यालयको शे्रस्तामा सिंलग्न गनुशपिशछ । 

3. विद्यालयको आन्त्तररक श्रोत तफश को शे्रस्ता लेखापरीक्षर् गिाश असूल उपर गनुशपने भनी बेरुजू 
कायम भएको अिस्थामा सम्बशन्त्ित व्यशक्त÷सिंस्थाबाट असूल गरी विद्यालयकै आन्त्तररक श्रोतमा 
आम्िानी जनाउने र िाशखला भएको बैंक भौिरको आिारमा बेरुजू km5\of}{6 गनुशपने छ  ।    
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खण्ड - 10: विद्यालय लेखािंकन दिग्िर्शनमा उल्लेख भएका फारामहरुको समविगत वििरर् M 
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10 dfl;s vr{ vftf  10 vr{sf] uf]Zjf/f ef}r/sf cfwf/df k|To]s 

dlxgfsf] & ut] leqdf tof/ ug]{ 
:yfgLo tx  

11 jflif{s vr{ vftf  11 dfl;s vr{ vftfsf] cfwf/df cfly{s jif{ 

;dfKt ePsf] & lbg leqdf tof/ ug]{  
:yfgLo tx  

12 a}+s gubL lstfa  12 k|To]s dlxgfsf] & ut]leqdf tof/ ug]{  ljBfnosf] >]:tfdf 

;+nUg /xg]  

 

13 ah]6 vftf   13 k|To]s dlxgfsf] & ut] leqdf tof/ ug]{  ljBfnosf] >]:tfdf 

;+nUg /xg]  

 

14 vr{sf] kmfF6jf/L  14 k|To]s dlxgfsf] & ut] leqdf tof/ ug]{  :yfgLo tx  

15 km5\of}{6 ug{ afFsL 

k]ZsLsf] df:s]jf/L  

15 k|To]s dlxgfsf] & ut]leqdf tof/ ug]{  :yfgLo tx  

16 a}+s lx;fa ldnfg 

ljj/0f  

16 k|To]s dlxgfsf] & ut]leqdf tof/ ug]{  :yfgLo tx  
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17 ;Gt'ng k/LIf0f  17 k|To]s dlxgfsf] & ut]leqdf tof/ ug]{  :yfgLo tx  

18 k]ZsL ;xfos vftf  18 k|To]s k]ZsL tyf km5\of}{6 sf/f]af/sf] ljj/0f 

k]ZsL ;xfos vftfdf r9fpg]  

ljBfnosf] >]:tfdf 

;+nUg /xg]  

 

19 uf]Zjf/f w/f}6L vftf  19 w/f}6Lsf] k|To]s sf/f]af/sf] ljj/0f r9fpg] / 

k|To]s dlxgfsf] & ut] leqdf tof/ ug]{  

ljBfno >]:tfdf /fVg] 

/ cfly{s jif{sf] 

clGtd dlxgf -cfiff9_ 

sf] sf/f]af/sf] ljj/0f 

cGo cfoJoo jflif{s 

ljj/0fsf;fy :yfgLo 

txdf k7fpg] 

 

20 JolQmut w/f}6L vftf  20 k|To]s w/f}6Lsf] sf/f]af/df ;DalGwt JolQm 

jf ;+:yfsf] w/f}6L ljj/0f r9fpg]  
ljBfno >]:tfdf /fVg] 

/ cfly{s jif{sf] 

clGtd dlxgf -cfiff9_ 

sf] sf/f]af/sf] ljj/0f 

cGo cfoJoo jflif{s 

ljj/0fsf;fy :yfgLo 

txdf k7fpg] 

 

21 w/f}6Lsf] ljQLo ljj/0f 21 a}saf6 :6]6d]G6 lnO{ k|To]s dlxgfsf] & 

ut]leqdf tof/ ug]{  
ljBfno >]:tfdf /fVg] 

/ cfly{s jif{sf] 

clGtd dlxgf -cfiff9_ 

sf] sf/f]af/sf] ljj/0f 

cGo cfoJoo jflif{s 

ljj/0fsf;fy :yfgLo 

txdf k7fpg] 

 

22 e|d0f cfb]z  22 k|To]s k6s ;/sf/L -ljBfno_ sfdsf] 

e|d0fdf e|d0f cfb]z :jLsl[t u/fpg] 

ljBfno >]:tf d} /xg]   

23 b}lgs tyf e|d0f vr{sf] 

aLn  

23 e|d0f k|ltj]bg ;lxt lgodfg';f/ b}lgs tyf 

e|d0f vr{sf] aLn tof/ u/L k]z ug]{  

ljBfno >]:tf d} /xg]   

24 ;fgf] gubL sf]ifsf] 
ljj/0f  

24 lgoddf Joj:yf eP adf]lhd 
cfjZostf cg';f/ ;fgf]ltgf] vr{ 
Joj:yfkgsf nflu k|of]u ug{ ;lsg]  

ljBfno >]:tf d} /xg]   

25 dfl;s cfo Joo 

ljj/0f 

25 k|To]s dfl;s cfDbfgL / vr{ vftfsf] 

cfwf/df k|To]s dlxgfsf] & ut]leqdf tof/ 

ug]{  

:yfgLo tx   

26 rf}dfl;s cfo Joo 

ljj/0f 

26 dfl;s cfo Joo ljj/0fsf] cfwf/df 

rf}dfl;s cjlw ;dfKt ePsf] !% lbgleqdf 

tof/ ug]{  

:yfgLo tx   

27 jflif{s cfo Joo ljj/0f 27 rf}dfl;s cfo Joo ljj/0fsf] cfwf/df 

cfly{s jif{ ;dfKt ePsf] #) lbgleqdf 

tof/ ug]{  

:yfgLo tx   
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28 jf;fnt  28 cf=j= ;dfKt ePsf] #) lbg leqdf tof/ 

ug]{  

:yfgLo tx  

29 dfu kmf/d  29 k|To]s k6s ;fdfg dfu u/]sf] cj:yfdf / 

lgsf;L u/]sf] cj:yfdf  

ljBfno >]:tfdf 
/fVg]  

 

30 vl/b cfb]z  30 k|To]s k6ssf] ahf/ vl/bdf tof/ ug]{  ,,     ,,   

31 bflvnf k|ltj]bg  31 k|To]s k6s ;fdfg bflvnf÷cfDbfgL ubf{ 

tof/ ug]{  

,,     ,,  

32 vr{ eP/ ghfg]              
-vKg] dfn;fdfg_ 
lhG;L ;fdfgsf] vftf  

32 vr{ eP/ ghfg] ;fdfgsf] bflvnf k|ltj]bg 

tof/ ePkl5 o; vftfdf r9fpg'kg]{  

,,    ,,  

33 vr{ eP/ hfg]            
-gvKg] dfn;fdfg_ 
lhG;L ;fdfgsf] vftf  

33 vr{ eP/ hfg] ;fdfgsf] bflvnf k|ltj]bg 

tof/ ePkl5 o; vftfdf r9fpg'kg]{  

,,     ,,  

34 3/ hUufsf] nut 

lstfa  

34 cf=j= ;dfKt ePsf] #) lbgleq tof/ ug]{ :yfgLo tx   

35 x:tfGt/0f kmf/d  35 k|To]s k6ssf] x:tfGt/0fdf of] kmf/d k|of]u 

ug]{  

ljBfno >]:tf d} 
/xg]  

 

36 lhG;L df}Hbftsf] jflif{s 

ljj/0f  

36 cf=j= ;dfKt ePsf] & lbg leqdf ljj/0f 

tof/ ug]{  

:yfgLo tx   

37 lhG;L lg/LIf0f kmf/d  37 cf=j= ;dfKt ePsf] #) lbgleqdf sfo{ 

;DkGg ug]{  

:yfgLo tx   

38 :yfgLo lgsfon] lbg'kg]{ 

clVtof/L kqsf] gd'gf  

38 :yfgLo txn] o;} gd'gf adf]lhd clVtof/L 

kq ;DalGwt ljBfnonfO{ lbg'kg]{  

ljBfno >]:tf d} 
/xg]  

 

39 ah]6 lgsf;f dfu ug]{ 

kqsf] gd"gf kmf/fd 
39 ljBfnon] ah]6 lgsf;f dfu ubf{ o;} gd"gf 

adf]lhd dfu ug{]   

ljBfno >]:tf d} 
/xg]  

 

40 ah]6 lgsf;f ePsf] 

kqsf] gd"gf  

40 :yfgLo txn] lbg] ah]6 lgsf;f ;DaGWfL 

hfgsf/L kq  

ljBfno >]:tf d} 
/xg]  
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खण्ड-११: विद्यालयको आधथशक कारोबार तथा िावषशक वििरर् सम्बन्त्िी समविगत सिंशक्षि कायशविधि M 
 

11.1 बजेट उप-र्ीषशक अनसुार शे्रस्ता तयार गने M  
बजेट उपर्ीषशक अनसुारको (सर्तश िाल ु अनिुान, सर्तश प ुाँजीगत अनिुान, धनर्तश अनिुान, 

समानीकरर् अनिुान, स्थानीय तहको श्रोतबाट प्राि अनिुान, प्रिेर् सरकारबाट प्राि अनिुान, 

विद्यालयको आन्त्तररक श्रोत िा अन्त्य सिंघ सिंस्था तथा िन्त्िािाताबाट प्राि रकम) छुट्टाछुटै्ट शे्रस्ता 
राख्नपुने छ ।  
 

11.2 बजेट उप-र्ीषशक अनसुार खाता तयार गने M 
आम्िानी/खिशको शे्रस्ता, बैंक नगिी वकताब, बजेट खाता, खिशको फााँटिारी, km5\of}{6 गनश 
बााँकी पेश्कीको मास्केिारी, बैंक वहसाब धमलान वििरर्, आम्िानी खाता, खिश खाता आदि 
वििरर्हरु धस.निं. 11.1 मा उल्लेख भए अनसुार र्ीषशक अनसुार छुट्टाछुटै्ट तयार गनुशपने 

छ ।  
 

11.3 बजेट उप-र्ीषशक अनसुार िावषशक वििरर् तयार गने M M 
िावषशक वििरर्हरु आम्िानी/खिश र्ीषशक अनसुार िेहाय बमोशजम छुट्टा छुटै्ट तयार गनुशपने 
छ र आधथशक िषश समाि भएको ३० दिन धभरमा सम्बशन्त्ित तालकु धनकायमा पठाई 
सक्नपुने छ । 

क. िावषशक आय व्ययको वििरर्, 

ख. आषाढ मवहनाको खिशको फााँटिारी,  
ग. आषाढ मवहनाको km5\of}{6 गनश बााँकी पेश्कीको मास्केिारी, 
घ. आषाढ मवहनाको बैंक वहसाब धमलान वििरर्, 
ङ. सन्त्तलुन परीक्षर्,  

ि. िरौटीको कारोबार भए गोश्वारा िरौटी वििरर्, 

छ. व्यशक्तगत िरौटी खाता, 
ज. िरौटीको वित्तीय वििरर्, 

झ. िासलात र 
ञ. बेरुजू फर्छ्यौट प्रगधत वििरर् ।  

11.4 शजन्त्सी तथा सम्पशत्त व्यिस्थापनको िावषशक वििरर्को प्रकार M  
क. शजन्त्सी मौज्िातको िावषशक वििरर्, 

ख. शजन्त्सी धनरीक्षर् फारम, 
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ग. घर जग्गाको लगत वकताब । 

11.5 आम्िानी तथा खिश शे्रस्ता र शजन्त्सी तथा सम्पशत्त व्यिस्थापनको िावषशक वििरर् पठाउन ु
पने पक्षहरु M  
क. स्थानीय तहमा पठाउन,  
ख. लेखापरीक्षकलाई उपलब्ि गराउन , 
ग. सामाशजक परीक्षर्मा उपलब्ि गराउन,  

घ. विद्यालयको शे्रस्तामा सिंलग्न गनश,  
ङ. सम्बशन्त्ित तालकु धनकायमा पठाउन र विद्यालयमा िावषशक वििरर्हरुको आधथशक 

िषश अनसुार छुटै्ट फाइल खडा गरी व्यिशस्थत गनश । 

11.6 कर सम्बन्त्िी कायशविधि M 
11.6.1 विद्यालयले कुनै पधन खररि िा सेिा कायश गिाश आन्त्तररक राजश्व कायाशलयमा 

िताश भई स्थायी लेखा निं. धलएका फमश/व्यिसायीसाँग मार कारोबार गनुशपने           

छ ।  
11.6.2 विद्यालयले गरेको करयोग्य भकु्तानीमा अधग्रम आयकर िापत कट्टा गनुशपने 

रकम भकु्तानी गिाशकै अिस्थामा कट्टा गनुशपने छ । अधग्रम आयकर TDS              

(Tax Deduction Source) 1.5 प्रधतर्तले कट्टा गरी राजश्व र्ीषशक निं. 
11111 मा बैंक िाशखला गनुशपने छ । पर सवहत बैंक िाशखला गरेको एक 
प्रधत भौिर आन्त्तररक राजश्व कायाशलयमा पठाउनपुने छ । आधथशक िषशको 
अन्त्तमा सम्बशन्त्ित व्यशक्त, फमश िा व्यिसायी अधग्रम आयकरको वििरर् धलन 
आएमा विद्यालयले उपलब्ि गराउनपुने छ ।  

11.6.3 2076 श्रािर् मवहनािेशख फमश/व्यिसायीको बील धबजक अनसुार मूल्य 
अधभिवृद्ध कर रकमको 50 प्रधतर्तले हनु ेराजश्व रकम ( 13 k|ltztsf] 50 

k|ltzt) विद्यालयले आफै कट्टा गरी आन्त्तररक राजश्व कायाशलयमा पर सवहत 
बैंक भौिर पठाउन ु पिशछ । मूल्य अधभिवृद्ध कर राजश्व र्ीषशक निं. िेहाय 
बमोशजम हनुेछ । सोही बमोशजम मूल्य अधभिवृद्ध कर राजश्व िाशखला 
गनुशपिशछ । बााँकी ५० प्रधतर्त (13 k|ltztsf] 50 k|ltzt) सम्बशन्त्ित 
व्यशक्त/ फमशलाई भकु्तानी दिनपुनेछ । 

 



विद्यालय लेखाङ्कन दिग्िर्शन - 36  

राजश्व सिंकेत  राजश्व र्ीषशक  राजश्व सिंकेत  राजश्व र्ीषशक 

33311 म.ुअ.कर-उत्पािन  33315 म.ुअ.कर-पयशटन सेिा 
सिंकलन  

33312 म.ुअ.कर-आयात  33316 म.ुअ.कर-सिंिार सेिा धबमा 
हिाई उडान र अन्त्य सेिा 
सिंकलन  

33313 म.ुअ.कर-बस्त ु विवि र 
वितरर् 

33314 म.ुअ.कर-परामर्श तथा ठेक्का   33317 म.ुअ.कर-िेिताशिालबाट गने 
सिंकलन 

 

11.6.4 आयकर ऐन, २०५८ तथा धनयमािली, २०५९ (सिंर्ोिन सवहत) अनसुार 
अवििावहत र वििावहत शर्क्षक/कमशिारीले िावषशक पाउने छुट कट्टा गरी बााँकी 
रकममा धनयमानसुार आयकर लाग्नेछ । अवििावहत व्यशक्तको लाधग First 

Tax Slab को िावषशक रु. 4 लाख आम्िानी भएको अिस्थामा एक प्रधतर्त 
कर कट्टी गरी राजश्व र्ीषशक निं. 11112 मा िाशखला गनुशपने छ । िावषशक 
आम्िानी रु ५ लाख भएमा First Tax Slab मा रु. ४ लाख घटाई बााँकी   
रु. १ लाखमा 10 प्रधतर्तले आयकर कट्टा गनुशपने छ । िावषशक आम्िानी 
रु. ६ लाख भएमा First Tax Slab को रु. ४ लाख घटाई बााँकी हनुे रु. 2 
लाखमा 20 प्रधतर्तले आयकर कट्टा गनुशपने छ । यो  Tax Slab साल 
बसाली रुपमा आउन ेआधथशक P]g अनसुार सिंर्ोिन भइरहन्त्छ ।  

11.6.5 वििावहत व्यशक्तको लाधग First Tax Slab मा िावषशक रु. 4 लाख 50 हजार 
आम्िानी भएको अिस्थामा 1 प्रधतर्त कर कट्टी गरी राजश्व र्ीषशक निं. 
11112 मा िाशखला गनुशपने छ । िावषशक आम्िानी रु ५ लाख 50 हजार 
भएमा First Tax Slab को रु. ४ लाख 50 हजार घटाई बााँकी रु. १ लाखमा 
10 प्रधतर्तले आयकर कट्टा गनुशपने छ  । िावषशक आम्िानी रु. ६ लाख 
50 हजार भएमा First Tax Slab को रु. ४ लाख 50 हजार घटाई बााँकी रु. 
2 लाखमा 20 प्रधतर्तले आयकर कट्टा गनुशपने छ  । िावषशक आयमा लाग्न े
उपरोक्त बमोशजमको आयकर श्रोतमै कट्टा गररनपुिशछ ।  

 

11.7 योगिानमा आिाररत धनिशृत्तभरर् तथा उपिान सम्बन्त्िी व्यिस्था M 
11.7.1 2076 साल श्रािर् १ गतेिेशख स्थायी धनयशुक्त पाएका शर्क्षक/कमशिारीको 
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धनिशृत्तभरर् तथा उपिानका लाधग योगिानमा आिाररत धनिशृत्तभरर् तथा 
उपिानको व्यिस्था गररएको छ ।  

11.7.2 शर्क्षकहरुले खाईपाई आएको माधसक तलबको ६ प्रधतर्त रकम कट्टा गने 
र ६ प्रधतर्त रकम थप गरी धनिशृत्तभरर् तथा उपिान कोषमा पठाउने।  

11.7.3 धनिशृत्तभरर् तथा उपिान कोषमा कट्टा गररएको रकमको भौिर र फााँटिारी 
माधसक रुपमा कमशिारी सिंिय कोषमा पठाउन े।  

 

11.8 सिारी लगबकु सम्बन्त्िी व्यिस्था M 
विद्यालयले विद्यालयको कामको धसलधसलामा प्रयोग भएको सिारी सािनको इन्त्िन िापत 
खिश लेख्िा सिारी लगबकु अधनिायश रुपमा भरी शे्रस्तामा सिंलग्न गनुशपिशछ । सिारी 
लगबकुमा सिारी सािन प्रयोग गने शर्क्षक/कमशिारी/पिाधिकारीले भरी अधिकार प्राि 
अधिकारीबाट प्रमाशर्त गराउनपुने छ । सिारी सािन प्रयोग गरेको प्रत्येक पटक सिारी 
लगबकु भनुश पिशछ ।  

11.9 भकु्तानी भएको छाप प्रयोग सम्बन्त्िी व्यिस्था M 
विद्यालयले स्िीकृत िावषशक कायशिम तथा बजेटको अधिनमा रही गररएका सम्पूर्श 
खिशका बील भरपाईमा प्रिानाध्यापकबाट प्रमाशर्त गराई "भकु्तानी भयो" भन्ने छाप 
लगाउन ुपिशछ र आम्िानीको सन्त्िभशमा प्राि बैंक भौिर तथा नगिी रधसिमा "आम्िानी 
जनाईयो" भन्ने छाप लगाई आम्िानी तथा खिश तफश का बील भरपाईहरुलाई व्यिशस्थत 
गनुश पिशछ ।  

11.10 भ्रमर् प्रधतिेिन सम्बन्त्िी व्यिस्था M 
विद्यालयको कामको धसलधसलामा भ्रमर् आिेर् स्िीकृत गराई भ्रमर् गरेको अिस्थामा 
भ्रमर् कायश सम्पन्न गरी विद्यालयमा हाशजर भएपधछ भ्रमर् अिधिमा गररएका कायशहरु 
समेटी भ्रमर् प्रधतिेिन तयार गरी विद्यालयमा बझुाउन ु पिशछ । िैधनक तथा भ्रमर् 
खिशको भकु्तानी गिाश भ्रमर् प्रधतिेिन अधनिायश रुपमा सिंलग्न गनुशपिशछ ।  

11.11 बैंक ग्यारेन्त्टी व्यिस्थापन सम्बन्त्िी व्यिस्था M 
विद्यालयले धनमाशर् कायश लगायत अन्त्य कायश सम्पािनको धसलधसलामा धनयमानसुार प्राि 
भएका Performance Guarantee, Advance Payment Guarentee लगायतका 
ग्यारेन्त्टीहरु प्राि भएपधछ छुटै्ट अधभलेख बनाई व्यिशस्थत गनुशपिशछ । अधभलेखमा 
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सम्बशन्त्ित बैंक ग्यारेन्त्टीका सम्पूर्श वििरर्हरु खलुाउन ुपिशछ । विद्यालयमा प्राि भएका 
बैंक ग्यारेन्त्टीहरुलाई सम्बशन्त्ित जारी गने बैंकमा सम्पकश  राखी अधनिायश रुपमा बैंक 
ग्यारेन्त्टी Verify  गराउन ुपिशछ ।  

 

 

 

 
 



विद्यालय लेखाङ्कन दिग्िर्शन - 39  

खण्ड - 1२ :  अनसूुिीहरु 
 

अनसूुिी - १ 

आम्िानीको िगीकरर् तथा व्याख्या  
विद्यालय आम्िानी सङ्कते, िगीकरर् र व्याख्या 

आम्िानी सङे्कत र्ीषशक ब्याख्या 

13311 समानीकरर् अनिुान सिंघ, प्रिेर् िा स्थानीय तहबाट प्राि समानीकरर् अनिुान । 

१३३१2 सर्तश िाल ुअनिुान  

र्तशसवहत स्थानीय तहबाट विद्यालय सञ्चालनका लाधग प्राि हनुे िाल ुअनिुान तफश को 
रकम यस र्ीषशकमा पिशछ। जस्तै M तलब भत्ता (आिारभतू तथा माध्यधमक) 
पाठ्यपसु्तक, छारिशृत्त, रै्शक्षक सामाग्री, विद्यालय सञ्चालन व्यिस्थापन, मसलन्त्ि, दििा 
खाजा र तोवकएर आएका वियाकलापसाँग सम्बशन्त्ित अन्त्य कायशिमहरू । 

१३३१3 
सर्तश पुाँजीगत 
अनिुान 

र्तशसवहत स्थानीय तहबाट विद्यालयको भौधतक पूिाशिारको धनमाशर् तथा सिुारका लाधग 
प्राि हनुे प ुाँजीगत अनिुान रकम यस र्ीषशकमा पिशछ ।उिाहरर्को लाधग विद्यालय 
भिन धनमाशर्, थप कक्षा कोठा धनमाशर्, कम्पाउण्ड िाल धनमाशर् आदि । 

१४११९ 
अन्त्य धनकायबाट प्राि 
ब्याज  

विद्यालयले गरेको लगानीबाट प्राि ब्याज यस र्ीषशकमा पिशछ। 

१४१21 
वित्तीय धनकायबाट 
प्राि लाभािंर् 

विद्यालयले गरेको लगानीमा बैंक तथा वित्तीय सिंस्थाबाट प्राि लाभािंर् यस र्ीषशकमा 
पिशछ। 

१४१५१ 
सरकारी सम्पशत्तको 
िहालबाट प्राि आय 

विद्यालयले आफ्नो सम्पशत्त बहालमा दिएबापत प्राि हनुे आय यस र्ीषशकमा पिशछ। 
जस्तै विद्यालय जग्गा, भिन, कक्षा कोठा  र सटरहरु लगायत विद्यालय सम्पशत्त बहालमा 
दिए िापत प्राि हनुे आयहरु ।  

१४२११ 
कृवष उत्पािनको 
धबिी बाट प्राि 
रकम  

विद्यालयको आफ्नो जग्गा जधमन, पोखरी, बगैँिाबाट उत्पादित कृवष उपजको धबिी बाट 
प्राि हनुे आय यस र्ीषशकमा पिशछ । 

१४२१२ 
सरकारी सम्पशत्तको 
धबिी बाट प्राि 
रकम 

विद्यालयले आफ्ना टुटेफुटेका मेशर्नरी सामानहरुको धबिी, परुाना प्रयोगमा नआउन े
शजन्त्सी सामानको धबिी  तथा अन्त्य विद्यालय सम्पशत्तको धबिीबाट प्राि हनुे रकम यस 
र्ीषशकमा पिशछ। 

१४२१३ 
अन्त्य धबिी बाट प्राि 
रकम 

विद्यालयले पसु्तक पशुस्तकाको धबिी तथा यस्तै प्रकृधतका सामानहरुको धललाम धबिी 
बाट प्राि रकम र अन्त्य मालसामानको धबिीबाट प्राि आय यस र्ीषशकमा पिशछ। 

१४२२३ 
शर्क्षा क्षेरको 
आम्िानी 

विद्यालयले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीहरुबाट धनयम बमोशजम धलएको विद्याथी 
शर्क्षर् र्लु्क (युर्न फी), प्रिेर् र्लु्क, परीक्षा िस्तरु, लव्िाङ्कपर तथा प्रमार्पर िस्तरु, 
लगायत शर्क्षा क्षेरबाट प्राि अन्त्य आय यस र्ीषशकमा पिशछ। 
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१४२२9 
अन्त्य प्रर्ासधनक सेिा 
र्लु्क 

विद्यालयले गरेको धसलबन्त्िी कोटेर्न तथा बोलपर फाराम धबिीको रकम, धनिेिन 
िस्तरु लगायत अन्त्य प्रर्ासधनक कायश िापत प्राि आय यस र्ीषशकमा पिशछ। 

१४३१२ 
प्रर्ासधनक िण्ड, 
जररिाना र जफत 

सबै प्रकारको ठेक्काको िरौटी (अनेस्टमनी) जफत िापतको रकम, धनमाशर् तथा अन्त्य 
कामको ठेक्कापट्टामा ठेकेिारहरूलाई गररएको िण्ड जररिाना, ठेकेिारहरूसाँग बााँकी 
रहेको रकमको ब्याज र सम्बशन्त्ित र्ीषशकमा लेशखएबाहेक अन्त्य प्रर्ासधनक िण्ड 
जररिाना तथा जफत गररएको रकम यस र्ीषशकमा पिशछ । 

१४४११ िाल ुहस्तान्त्तरर् 

विद्यालयलाई िान िातव्य, उपहार आदिको माध्यमबाट प्राि हनु ेखाद्यान, लत्ता कपडा, 
औषिी, खेलकुिका सामग्री, रै्शक्षक सामग्री लगायतका िाल ु प्रकृधतका शजन्त्सी सामान 
तथा यस प्रकारका सामानहरू खररि गनश प्राि नगि सहयोग  र अनषु्ठानबाट प्राि आय 
यस र्ीषशकमा पिशछ । 

१४४२१ पुाँजीगत हस्तान्त्तरर् 
विद्यालयको भौधतक पूिाशिार धनमाशर्, ममशत तथा विकासको लाधग विधभन्न सिंघ,  सिंस्था 
तथा व्यशक्तबाट प्राि हनुे िान िातव्य तथा उपहार लगायतका नगि तथा शजन्त्सी 
सामानहरू यस र्ीषशकमा पिशछ । 

15111 बेरुजू 
विद्यालयको लेखापरीक्षर् प्रधतिेिनमा उल्लेख भएको असूल उपर गनुशपने बेरुजू रकम 
असूल गिाश यस र्ीषशकमा जम्मा गनुश पनेछ। 

१५११२ धनकासा वफताश 
गत आधथशक िषशमा धनकासा भएको रकम खिश हनु नसकी वफताश भएको रकम यसमा 
समािेर् गररन्त्छ ।जस्तै : पेश्की वफताश, सानो नगिी कोषबाट वफताश भएको रकम ।  

१५११३ पेश्की वफताश 
गत आधथशक िषशमा धनकासा भएको अनिुान रकम खिश हनु नसकी िा अन्त्य कारर्ले 
वफताश भएको रकम यसमा समािेर् गररन्त्छ  
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अनसूुिी - २ 

खिशको िगीकरर् तथा व्याख्या : 

विद्यालय खिशका सङ्केत तथा िगीकरर् र व्याख्या 
सङे्कत र्ीषशक ब्याख्या 

२११११ पाररश्रधमक शर्क्षक कमशिारी यसमा िेहायका खिशहरू समािेर् गररन्त्छ (क) शर्क्षक/कमशिारीले सेिा गरे 
िापत पाउने तलि, कमशिारी सञ्चयकोष थप, धनिशृत्तभरर्मा थप, िावषशक 
ग्रडे िवृद्ध, बीमा िापत  (ख) स्िीकृत अस्थायी पिमा धनयशुक्त भई कामगरे 
िापतको ज्याला, मेहनताना र पाररश्रधमक खिश र (ग) बहालिाला 
शर्क्षक/कमशिारीको सशञ्चत विरामी वििा, िाडपिश खिश िापतको रकम । 

२११२१ पोर्ाक यसमा शर्क्षक/कमशिारीलाई प्रिान गररने लगुा भत्ताको खिश समािेर् 
गररन्त्छ। 

२११२३ औषिी उपिार खिश यसमा शर्क्षक/कमशिारीलाई उपलव्ि गराइने स्िास््य बीमाको र्लु्क, 
औषधि उपिार िापत दिइने रकम तथा सोको लाधग लाग्ने यातायात खिश 
र कुरूिा खिशलगायतका रकम समेत समािेर् गररन्त्छ। 

२११३१ स्थानीय भत्ता यसमा तोवकएको िगुशम क्षेरमा काम गरेिापत पाउने स्थानीय भत्ताको खिश 
रकम समािेर् हनु्त्छ। 

२११३२ महाँगी भत्ता प्रिधलत धनयमानसुार तोवकएको महाँगी भत्ताको खिश यसमा पिशछ । 

२११३४ बैठक भत्ता विद्यालय व्यिस्थापन पिाधिकारी, शर्क्षक÷कमशिारीले सम्पािन गनुशपने 
काम सम्पािन गनश बैठक बसेकोमा धनयमानसुार भत्ता पाउने भएमा त्यस्तो 
बैठक भत्ता यसमा पिशछन।् 

२११३५ शर्क्षक/कमशिारी प्रोत्साहन परुस्कार प्रिधलत ऐन, धनयम र धनर्शय अनसुार दिइन ेपरुस्कार सम्बन्त्िी खिश यसमा 
पिशछन।् 

२११३९ अन्त्य भत्ता अन्त्यर उल्लेख नभएका सबै प्रकारका भत्ताहरू यसअन्त्तगशत पिशछन ् । 
जस्तै: कायशसम्पािनमा आिाररत प्रोत्साहन भत्ता, िैिेशर्क भत्ता, शर्र् ु
स्याहार भत्ता, अधतररक्त समय भत्तालगायत िर्ैंधतहार जस्ता पिशहरूमा 
खटाइएका कायाशलय सहयोगीलाई दिइने भत्ता समेत यसमा समािेर् 
गररन्त्छ। 

२१२११ कमशिारीको सामाशजक सरुक्षा कोष 
खिश 

शर्क्षक/कमशिारीको सामाशजक सरुक्षाको लाधग गररने खिश तथा सामाशजक 
सरुक्षा कोषमा विद्यालयले जम्मा गनुशपने रकम यसमा पिशछन।् 

२१२१२ कमशिारीको योगिानमा आिाररत 
धनितृ्तभरर् तथा उपिान कोष खिश 

योगिानमा आिाररत धनितृ्तभरर् तथा उपिानकोष िापतको विद्यालय 
व्यहोनुशपने खिश यसमा पिशछन।् 
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२१२१३ कमशिारीको योगिानमा आिाररत 
बीमाकोष खिश 

योगिानमा आिाररत बीमाकोष िापत विद्यालयले व्यहोनुशपने खिश यसमा 
पिशछन।् 

२१२१४ कमशिारी कल्यार् कोष विद्यालयको तफश बाट शर्क्षक/कमशिारी कल्यार् कोषमा समािेर् गनुशपने 
खिश यसमा पिशछन।् 

२२१११ पानी तथा धबजलुी यसमा विद्यालयमा उपयोग हनुे िारा तथा ढलको महसलु, विद्यतु महसलु 
र तत्सम्बन्त्िी जडान खिश तथा  विद्यालयमा उपभोग गररन ेखानेपानीको 
रकम समेत समािेर् गररन्त्छ। 

२२११२ सञ्चार महसलु यसमा सञ्चार सम्बन्त्िी यन्त्र उपकरर्बाहेक टेधलफोन, टेधलग्राम, टेलेक्स, 
इन्त्टरनेट, िेबसाइट होशस्टग महसलु र यस्तै अन्त्य सञ्चार सम्बन्त्िी 
खिशहरूसमेत पिशछन।् साथै यसमा शिट्ठी, पासशल वटकटखिश, रशजष्ट्री, वफती 
रधसिको खिश, कुररयर खिशसमेत समािेर् गररन्त्छ। 

२२२१२ इन्त्िन कायाशलय प्रयोजन  यसमा विद्यालय प्रयोजनका लाधग प्रयोग हनुे सिारीसािनको धनधमत्त िावहन े
इन्त्िन, लवुिकेन्त्ट्स आदिको खिश । 

२२२१३ सिारी सािन ममशत खिश यसमा धनयधमतरूपमा विद्यालयमा प्रयोगमा रहेका सिारी सािन तथा 
मेधसनरी उपकरर् जस्ता पुाँजीगत सामानहरूको ममशत सम्भार गनश िावहन े
सामान र ज्याला खिशहरू समािेर् गररन्त्छ। तर सिारी सािन तथा 
मेधसनरीको आयिुदृद्व  हनु ेगरी फेररएको पाटशपजुाशको खिश पुाँजीगत खिशको 
सम्बशन्त्ित खिश र्ीषशकमा समािेर् गनुशपिशछ। सिारी सािनको लाधग 
िावहने व्याट्रीलगायतका सामानहरू र ज्याला खिशहरू समेत यसमा 
समािेर् गनुशपिशछ। 

२२२१४ धबमा तथा निीकरर् खिश यसमा धनमाशर् भइसकेका सम्पशत्त, जस्तैिः भिन तथा मेधसनरी उपकरर् 
आदिको बीमा खिश, सिारी सािनको बीमा तथा तेश्रो पक्षको िावयत्ि 
बीमा गिाश लागेको बीमार्लु्क सम्बन्त्िी खिश र सिारी सािन निीकरर् 
र्लु्क समािेर् गररन्त्छ। तर धनमाशर् अिधिको बीमा खिश भने पुाँजीगत 
खिशको सम्बशन्त्ित बजेट खिश र्ीषशकमा समािेर् गनुशपिशछ। 

२२२२१ मेधसनरी तथा औजार सञ्चालन तथा 
सम्भार खिश 

विद्यालयमा रहेका मेधसनरी औजारको सञ्चालनका लाधग लाग्ने धनयधमत 
तथा ममशत खिश यसमा समािेर् गररन्त्छ। 

२२२३१ धनधमशत सािशजधनक सम्पशत्तको ममशत 
सम्भार खिश 

यसमा धनमाशर् भइसकेका शस्थर सम्पशत्तको धनयधमत ममशत सम्भार  र 
रËरोगन खिश समािेर् गररन्त्छ। 
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२२३११ मसलन्त्ि तथा कायाशलय सामाग्री यसमा (क) बैङ्क िस्तरु, क्षधतपूधतश र अन्त्य यस्तै सेिा खिश (ख) विद्यालयको 
िैधनक प्रयोगमा ल्याइने कागज, खाम, फाराम, रेकडशफाइल, स्टेपलर, 
पशन्त्िङ्ग मेधसन, पेनड्राइभजस्ता िावहन े आिश्यक अन्त्य सामानहरू एििं 
कलम, मसी, टोनर, धससाकलम, बोडशमाकश र, काबशनपेपर, फोटोकपी पेपर 
आदि जस्ता कायाशलय सम्बन्त्िी मसलन्त्ि सामानहरूको मूल्य (ग) एक 
िषशभन्त्िा कम वटकाउ हनुे यस्तै प्रकृधतका अन्त्य सामनहरू र एक िषशभन्त्िा 
बढी वटकाउ हनु ेपिाश जस्ता िईुहजार भन्त्िा कम मूल्यका अरू कायाशलय 
मालसामानहरूको खिश (3) विद्यालयमा प्रयोग गररने सामानको ढुिानी 
खिश रकमहरू समािेर् हनु्त्छन ्। 

२२३१२ पर्पुिंक्षीहरूको आहार यसमा पर्पुिंक्षीहरूको आहार सम्बन्त्िी खिश समािेर् गररन्त्छ। 
२२३१३ पसु्तक तथा सामग्री खिश यसमा सािशजधनक विद्यालयले धनिःर्लु्क रूपमा विद्याथीहरूलाई वितरर् गने 

पसु्तक, खेलकुि एििं रै्शक्षक सामग्री तथा सािशजधनक पसु्तकालय 
प्रयोजनको लाधग खरीि गररएका पसु्तकको खिश समािेर् गररन्त्छ। 

२२३१५ परपधरका, छपाइ तथा सूिना 
प्रकार्न खिश 

यसमा (क) विद्यालयका लाधग आिश्यक छपाईको खिश। (ख) परपधरका 
तथा विद्यालयको िैधनक कायश सञ्चालनमा आिश्यक पने पसु्तक सम्बन्त्िी 
खिश। (ग) विद्यालय सूिना, धललाम, ठेक्कापट्टा, घटाघट, बढाबढ सम्बन्त्िी 
सूिना प्रकार्नको खिश आदि छपाइश तथा सूिना प्रकार्न सम्बन्त्िी खिश 
समािेर् गररन्त्छ। 

२२४११ सेिा र परामर्श खिश यसमा (क) पुाँजीगत धनमाशर्अन्त्तगशत नपरेका िा त्यस्तो धनमाशर्साँग 
सम्बशन्त्ित नभएका अध्ययन, अनसुन्त्िान, आदिको पाररश्रधमक। र (ख) 
छानविन, जााँििझु गराए िापतक्ो खिश, विरे्षज्ञबाट धलइने परामर्शसेिा 
तथा विज्ञ र सल्लाहकार सेिा आदिको पाररश्रधमक सम्बन्त्िी खिशहरू 
समािेर् गररन्त्छ। 

२२४१२ सूिना प्रर्ाली तथा सफ्टिेयर 
सञ्चालन खिश 

सूिना प्रर्ाली तथा सफ्टिेयर सञ्चालनका लाधग गररने निीकरर् खिश, 
परामर्श सेिाको खिश तथा धनयधमत सिुार खिश यसमा पिशछ। 

२२४१३ करार सेिा र्लु्क यसमा विद्यालयको सरुक्षा गने, सरसफाइ गने, बगैंिा सम्भार गने, 
विद्यालयको शिठ्ठी ओसारपसार गने, कृवषप्रसार, प्राथधमक स्िास््य सेिाको 
सवुििा, सिारी िलाउन,े टेधलफोन, फ्याक्स, कम््यटुर, फोटोकपी 
मेधसनजस्ता सामानहरूको सञ्चालन र सम्भार आदि कायशको लाधग 
आिधिक िा पटके रूपमा करार सम्झौता गरी सेिा धलएिापत दिइने सेिा 
र्लु्क समािेर् गररन्त्छ। 

२२५११ कमशिारी ताधलम खिश यसमा विद्यालय शर्क्षक÷कमशिारीको िशृत्त विकास तथा क्षमता िवृद्धका 
लाधग दिइने ताधलम, गोष्ठी, कायशर्ाला सञ्चालन िापतक्ो खिश तथा िैधनक 
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भ्रमर् भत्ताको खिश,  प्रशर्क्षक,  स्रोतव्यशक्तको भत्ता समेत समािेर् 
गररन्त्छ। 

२२५१२ सीप विकास तथा जनिेतना ताधलम 
तथा गोष्ठी सम्बन्त्िी खिशहरू 

यसमा आयआजशन, सीप विकास, सर्क्तीकरर्, सािशजधनक िेतना जागरर् 
जस्ता ताधलम सञ्चालनको खिश जस्तै प्रशर्क्षक,  स्रोत व्यशक्तको भत्ता, 
सहभागीको भत्ता, मसलन्त्ि, खाजाखिश, हलभाडा तथा ताधलमका 
सहभागीको स्िीकृत मापिण्ड अनसुारको िैधनक भत्ता तथा भ्रमर् खिश र 
स्िीकृत कायशिम अनसुारको कायशिम कायाशन्त्ियन गिाश लाग्ने भ्रमर्खिश 
समािेर् गररन्त्छ। 

२२५२१ उत्पािन सामग्री / सेिा कच्िा पिाथश तथा अन्त्य मालसामान आदि खररि गरी त्यसमा श्रम तथा 
प्रत्यक्षरूपमा उत्पािनसाँग सम्बशन्त्ित अन्त्य खिशसमेत गरी उत्पािन िा प्राि 
हनुे सामानपधछ नगिमा धबिी वितरर् हनुे अिस्थामा त्यस्तो सामान 
उत्पािन गिाश लागेको कच्िा पिाथश तथा अन्त्य मालसमानको मोल र 
उत्पािनसाँग सम्बशन्त्ित अन्त्य खिश यसमा समािेर् गररन्त्छ। तर पुाँजीगत 
सामान खरीि गरी विद्यालय प¥ुofउाँिा लागेको खिश र िकृ्षारोपर् गनशको 
लाधग गररन े पुाँजीगत खिश सम्बशन्त्ित खिश र्ीषशक मै जोडी शजन्त्सी 
वकताबमा मोल कायम गनुशपने छ । 

२२५२९ विविि कायशिम खिश यसमा िाधमशक, सािंस्कृधतक सिंस्थाहरूको पूजापाठ, यज्ञ, जप लगायतका 
कायशिम र अन्त्य कुनै खिश र्ीषशकहरूमा नपरेका कायशिम खिश समािेर् 
गररन्त्छ। 

२२६१२ भ्रमर् खिश यसमा (क) एक विद्यालयबाट अको विद्यालयमा सरूिा भएको िा िरिन्त्िी 
यथास्थानमा राखी काज सरूिा भएको शर्क्षक िा कमशिारी र धनजले 
धनयमानसुार लैजान पाउने पररिारको भ्रमर् खिश धनिाशररत िरमा सिारी 
खिश र पैिल वहिंडेिापत पाउने भ्रमर् खिश । जस्तैिः यातायात भाडा, हिाई 
उडान कर, भ्रमर्सम्बन्त्िी बीमा खिश र स्िीकृत भ्रमर् सम्बन्त्िी फुटकर 
खिशहरू। (ख) सरूिा भई जाने शर्क्षक र धनजको पररिारले धनयमानसुार 
पाउने िैधनक भत्ता । (ग) विद्यालयको काम िा कायशिम कायाशन्त्ियनको 
धसलधसलामा स्ििेर् िा वििेर्मा भ्रमर् गिाश धनयमानसुार पाइने भ्रमर् 
खिश, िैधनक भत्ता, िासस्थान खिश, नेताभत्ता, वििेर् जााँिाको लगुाभत्ता, 
बीमाखिश, फुटकर तथा भैपरी आउने खिशहरू पिशछन।् 

२२६१९ अन्त्य भ्रमर् खिश विद्यालय िािी हनु ेमदु्दामा विद्यालयका पक्षमा साक्षीको रूपमा शझकाइएको 
व्यशक्तको भ्रमर्सम्बन्त्िी खिश यसमा समािेर् गररन्त्छ। 

२२७११ विविि खिश यसमा (क) स्िीकृत भएका मनोरञ्जन, प्रिर्शन, शियापान र भोजहरू 
सम्बन्त्िी खिश (ख) अधतधथ सत्कार खिश (ग)  शर्क्षक, अविभािक, विद्याथी 
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भेला सम्बन्त्िी खिश र अन्त्य कुनै खिश र्ीषशकमा नपरेको विविि खिश आदि 
समािेर् गररन्त्छ। 

२७२११ छारिशृत्त यसमा विद्यालयमा अध्ययन गने छारछाराहरूलाई छारिशृत्त स्िरूप दिइने 
अनिुान िापतक्ो नगि, शजन्त्सी िा सवुििाको रकम समािेर् गररन्त्छ। 

२८१४२ घरभाडा यसमा विद्यालय प्रयोजनका लाधग धलइएको घरभाडा िापतको रकम 
समािेर् गररन्त्छ। 

२८१४३ सिारी सािन तथा मेधसन र औजार 
भाडा 

यसमा विद्यालय प्रयोजनका लाधग सिारी सािन, मेधसनरी औजार लगायत 
अन्त्य पुाँजीगत सम्पशत्त भाडामा धलई प्रयोग गरेिापतक्ो भाडा खिश पिशछ। 

३१११२ गैर आिासीय भिन धनमाशर्/खररि यसमा विद्यालय भिन, भिन तथा जग्गाको कम्पाउण्ड िाल धनमाशर् र 
टहरा जस्ता भिनजन्त्य सिंरिनाको धनमाशर् गनश लाग्न े खिशहरूको साथै 
भइरहेको भिनमा कोठा िा तला थप गिाश हनुे खिश समािेर् गनुशपिशछ । 

३१११३ धनधमशत भिनको सिंरिनात्मक सिुार यसमा भइरहेको भिनसम्बन्त्िी सिंरिनाको आय ु थप हनुे गरी गररन े
पुाँजीगत प्रकृधतको खिश समािेर् गनुशपिशछ । 

३१११४ जग्गा विकास कायश यसमा जग्गा विकास कायश सम्बन्त्िी खिशको साथै सो कायशसाँग प्रत्यक्ष 
सम्बशन्त्ित अन्त्य रकमहरू समािेर् गनुशपिशछ । 

३१११५ फधनशिर तथा वफक्िसश यसमा विद्यालय प्रयोजनका लाधग खररि गररएका फधनशिर, फधनशधसाँग तथा 
वफक्िसशको (क) खररि मोल (ख) यस सम्बन्त्िी ढुिानी भाडा, मागशस्थ 
बीमा, कर, भन्त्सार सम्बन्त्िी खिशहरू समािेर् गररन्त्छ । 

३११२१ सिारी सािन यसमा िेहायका रकमहरू समािेर् हनु्त्छन ्: 

(क) सिारीका सािनहरू (जस्तै शजप, मोटरकार, बस, ट्रक, 
मोटरसाइकल, स्कुटर, साइकल, ढुिानी सम्बन्त्िी काम गने ट्रयाक्टर 
आदि) 
(ख) सिारी सािनको इशन्त्जन नै बिली ममशत गरेमा सोको मोल 
(ग) सिारी सािन िा इशन्त्जन शझकाउाँिा लागेको भाडा भरौट, कर , 
भन्त्सार, मागशस्थ धबमा आदि 

३११२२ मेधसन तथा औजार यसमा एक िषशभन्त्िा बढी आय ुभएका सिारी सािन बाहेकको मेधसन तथा 
मेधसनरी औजारहरूको खररिको लाधग भएका खिश समािेर् हनु्त्छ । 

३११३4 कम््यटुर सफ्टिेयर धनमाशर् तथा 
खररि खिश  

यसमा सबै प्रकारका सफ्टिेयर धनमाशर् (परामर्शिाताको खिश समेत) खररि 
र सारभतू रूपमा प्रभाि पाने गरी सफ्टिेयरमा स्तरोन्नधत गिाशको लागत 
तथा डाटािेर् सम्बन्त्िी खिश समािेर् गररन्त्छ । बौवद्धक सम्पशत्त अधिकार, 
अनसुन्त्िान र विकास, मनोरञ्जनात्मक तथा सावहशत्यक र कलात्मक 
कायशमा गररने पुाँजीगत प्रकृधतको खिश । 
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३११५९ अन्त्य सािशजधनक धनमाशर् माधथ नपरेका अन्त्य सािशजधनक धनमाशर्साँग सम्बशन्त्ित खिशहरू यसमा 
समािेर् गनुशपिशछ । 

३१४११ जग्गा प्राधि खिश यसमा जग्गा खररि, प्राि जग्गा नामसारी तथा रशजषे्ट्रर्न गिाश िा अधिग्रहर् 
गने धसलधसलामा लाग्न े मोल र सो िापतको मआुब्जा तथा जग्गा प्राि 
गिाश लाग्ने िस्तरु, कर र अन्त्य खिशहरू यस खिश र्ीषशकमा समािेर् 
गररन्त्छ । 
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अनसूुिी - ३ 

विधभन्न फारमहरुको ढााँिा तथा प्रयोग विधि 

फाराम निं. १ 
.........विद्यालय 

 िावषशक बजेट तजुशमा फाराम 
आधथशक िषश........................ 
विद्यालयको कोड निं. ......... 

आय व्यय   

र्ीषशक 
निं. 

र्ीषशक
को 
नाम 

गत 
आ.ि.को 
यथाथश 
आय 

िाल ुआधथशक 
िषश सिंर्ोधित 

आय 

स्िीकृत 
रकम 

र्ीषशक 
निं. 

र्ीषशकको 
नाम 

गत आ.ि. 
को यथाथश 

व्यय 

िाल ु
आ.ि. को 
सिंर्ोधित 
व्यय 

स्िीकृत 
रकम 
 

कैवफयत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

          
  

        
                      

                                 

 
       कूल जम्मा         

तयार गनेको नाम: 

सही:  
 

प्रिानाध्यापकको नाम:  
सही: 

 

व्यिस्थापन सधमधतका अध्यक्षको नाम: 

सही: 
धमधत: 

  
धमधत: 

  
धमधत: 

 द्रिव्यिः  
(१) महल निं. १ मा आय र्ीषशकको सङे्कत नम्बर उल्लेख गने । 
(२) महल निं. २ मा आय र्ीषशकको नाम उल्लेख गने । 
(३) महल निं. ३ मा गत आधथशक िषशको यथाथश आय उल्लेख गने । 
(४) महल निं. ४ मा िाल ुआधथशक िषशको सिंर्ोधित आय रकम उल्लेख गने । 
(५) महल निं. ५ मा व्यिस्थापन सधमधतबाट स्िीकृत भएको आधथशक िषशको आय रकम उल्लेख गने । 
(६) महल निं. ६ मा खिशको सङे्कत नम्बर उल्लेख गने । 
(७) महल निं. ७ मा खिश र्ीषशकको नाम उल्लेख गने । 
(८) महल निं. ८ मा गत आधथशक िषशको यथाथश खिश उल्लेख गने । 
(९) महल निं. ९ मा िाल ुआधथशक िषशको सिंर्ोधित खिश उल्लेख गने । 
(१०) महल निं. १० मा व्यिस्थापन सधमधतबाट स्िीकृत भएको आधथशक िषशको अनमुाधनत खिश रकम उल्लेख गने । 
(११) महल निं. ११ मा कैवफयत महलमा खलुाउनपुने केही कुरा भए उल्लेख गने । 
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gf]^ M  

1= एक पटक िावषशक बजेट स्िीकृत भइसकेपधछ कुनै नयााँ र्ीषशकमा खिश गनुश परेमा िा नयााँ कायशिम            
प्राि भएमा िा कुनै र्ीषशकमा स्िीकृत भएको रकम अपगु भएमा सिंर्ोधित िावषशक बजेट tof/ u/L 
स्िीकृत गराउन ु पनेछ । सिंर्ोधित िावषशक बजेट स्िीकृत भइसकेपधछ सोही सिंर्ोधित बजेटलाई नै 
स्िीकृत िावषशक बजेट मानु्नपने छ ।  

2= प्रिानाध्यापकले आम्िानी तथा खिशको स्िीकृत िावषशक बजेट तथा कायशिम अनसुार कायाशन्त्ियन ताधलका 
(Action Plan)  माधसक, िौमाधसक र िावषशक रुपमा बनाई विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतमा पेर्   
गनुशपने छ । विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतले त्यस्तो कायाशन्त्ियन ताधलका (Action Plan) अध्ययन गरी 
कुनै कधम कमजोरी िेशखएमा सिुार गनश प्रिानाध्यापकलाई धनिेर्न दिई कायाशन्त्ियन ताधलका स्िीकृत   
गनुशपने छ । स्िीकृत कायाशन्त्ियन ताधलका पालना भए नभएको अनगुमन गने िावयत्ि विद्यालय 
व्यिस्थापन सधमधतको हनुे छ।   
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फाराम निं. २ 

 
 

शर्क्षक तलि माग फाराम 

...........साल  ..............मवहना  

 

विद्यालयको नामिः 
 

           ठेगानािः......................... िावषशक स्िीकृत रु.......................... 

अध
नि

ाय
श भ

नु शप
ने 

। 

    रकम जम्मा हनेु बैङ्क................. हालसम्म धनकासा भएको रु............. 
    

खाता निं.... 
हाल धनकासा माग गररएको रु......... 
  

    

      

यो माग फाराम सम्मको कुल धनकासा रु........... 
    

      

धनकासा हनु बााँकी रु........ 
    

धस
न िं.

 

ना
म पि
 

तह
 

श्रर्
ी 

वक
धस
म 

(स्थ
ाय
ी/
अस्

था
यी
/ 

राह
त/

धल
यन

/अ
न्त्य

) 

र्रू
 त

लि
 स्

के
ल 

ग्रडे
 

मह
ाँ गी
 भ

त्ता
 

स्थ
ान
ीय
 भ

त्ता
 

प्रि
ान
ाध्य

ापक
 

भत्त
ा 

िा
डप

िश 
खि

श 

पोर्
ाक

 ख
िश 

यो
गि

ान
मा
 आ

िा
ररत

 
पेन्त्
सन

/उ
पि

ान
 

जम्
मा

 

क
 स

िं क
ोष 

थप
 

विम
ा थ

प 

यो
गि

ान
मा
 आ

िा
ररत

 
पेन्त्
सन

/उ
पि

ान
 थ

प 

अन्त्
य 

कू
ल 

जम्
मा

 

कै
वफ

यत
 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 12 13 14 

(७ िेशख १4 
को जोड) 

=१5 

१६ 17 18 19 
(१5 िेशख १9 को 

जोड)=20 
21 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

विद्यालयको छापिः 

  

तयार गनेको नाम:  

सही: 
धमधत : 

  

प्रिानाध्यापकको नाम:  

सही: 
धमधत : 
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फाराम निं. ३ 

..............विद्यालय 

 

 नगिी/प्राधि रधसि 

 

 

रधसि निं.............. 
धमधत:……../..…/… 

                  आय िषश ...... 
श्री ........................................................................ बाट िेहाय बमोशजम जम्मा रु................. 
अक्षरेपी ..........................................................................................प्राि भयो ।  

ि.सिं. 
प्राधि र्ीषशक 

िापत/प्रयोजन रकम रु. 
k|flKtsf] dfWod     
-gub÷r]s÷a}+s 

ef}r/_ 

िेक िा अन्त्य वित्तीय 
उपकरर्का हकमा िेक 
निं. िा अन्त्य निं. सिंकेत निं. वििरर् 

1 2 3 4 5 6 7 

           

           

           

           

           

    hDdf /sd -c+sdf_      

  बझुाउनेको सही : बशुझधलनेको सही : 

स्थायी लेखा निं.  नाम : 

 
िजाश : 

        

विद्यतुीय रधसि जारी हुाँिाको हकमा M 
 

वप्रन्त्ट धमधत M    वप्रन्त्ट ug]{sf] gfd M  
 

द्रिव्यिः  
१. महल निं. १ मा एक भन्त्िा बढी र्ीषशकमा आम्िानी िाशखला हनु आएमा िम सिंख्या अनसुार लेख्िै जानपुछश ।  
२. महल निं. २ मा सम्बशन्त्ित राजश्व उप र्ीषशक िा आम्िानी सिंकेत नम्बर लेख्िै जानपुछश ।  
३. महल निं. ३ मा सम्बशन्त्ित र्ीषशकको सिंशक्षि वििरर् िा नाम लेख्नपुछश ।   
४. महल निं. ४ मा सम्बशन्त्ित आय के िापत प्राि भएको हो लेख्नपुछश ।  
५. महल निं. ५ मा सम्बशन्त्ित र्ीषशकमा आम्िानी गररएको रकम लेख्नपुछश ।   
६. महल निं. ६ मा रकम कुन माध्यमबाट प्राि भएको हो लेख्नपुछश ।   
७. महल निं. ७ मा िेक िा अन्त्य माध्यमबाट रकम प्राि गररएको भए सोको नम्बर लेख्नपुछश ।   
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फाराम निं. ४ 
 

..............विद्यालयको नाम ........... 

 

रविद वनयन्त्रण खाता 
 

     पषृ्ठ सिंख्या ......मध्ये .... 

ि.सिं. मिति वििरण संकेि 

छाविएको िा प्राप्ि 
रमसद नं. 

तनस्कामसि रमसद 
नं. 

बुझिमिनेको बुिाउनेको बााँकी रमसद नं. 
प्रिाझणि 
गनेको 
नाि र 
सही 

कैफियि 

देझि  सम्ि  थान  देझि  सम्ि  थान  नाि  सही  नाि  सही  देझि  सम्ि थान  

1 २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
  जम्िा                 

 
 
उपरोक्त बमोशजम िमसिंख्या राखी छावपएका रधसिको अधभलेख र धनकासा ठीक सााँिो भएको ब्यहोरा  अनरुोि छ । 

                   
 पेश गरे्नको सही : 

र्नाम : 
   स्िीकृि गनेको सही :   

    नाि :    
 ममति :    मिति :     
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फाराम नं. ५ 

 

द्रिव्यिः 
1. िम सिंख्या खलुाउने 
2. बजेट उपर्ीषशक निं./आन्त्तररक आय सिंकेत नम्बर जनु हो सो खलुाउने ।  
3. बजेट धनकासा/आन्त्तररक आयको सिंशक्षि ब्यहोरा  खलुाउने । 
4. बजेट धनकासा/आन्त्तररक आयको खाता पाना निं. उल्लेख गने । 
5. बैंक िाशखला भएको अिस्थामा प्राि बजेट धनकासा/आन्त्तररक आयलाई -a}+s_ डेधबट गने । 
6. बजेट धनकासा/आन्त्तररक आयलाई िेधडट गने । 

..............विद्यालयको नाम ............. 

गोश्वारा भौचर -आम्दानी 

     

मममि :………………. 

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

गो.भौ.न.:…………… 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं... 

क्र.िं. िंकेत / उप-शीर्षक नं.म्बर  कारोबारको ब्यहोरा  खाता पाना नं. डेवबट 
 

के्रवडट 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

      

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

   

  

जम्मा   

 

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

  

कारोबारको िवंिप्त ब्यहोरा   

        ( ................................................................................................................................................................................................................................ ) 

 

          

                      

(बजेट वनकािा/आन्त्तररक आय प्रयोजनका लागी) 

      

 

 रविद नं. बैंक भौचर नं. रकम अंकमा  

   
   

  

    
          ियार गने : ………………… 

 

पेश गने : ……………………… स्िीकृि गने : ………………… 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… मममि : ……………………… 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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फाराम निं. ६ 

 

 

 

द्रिव्यिः  

1. धसलधसलेिार नम्बर उल्लेख गने,   

2. गोश्वारा भौिर निं. उल्लेख गने, 

3. गोश्वारा भौिरको धमधत उल्लेख गने, 

4. आय र्ीषशकको निं. उल्लेख गने, 

5. आय र्ीषशकको नाम उल्लेख गने, 

6. सर्तश िाल ुअनिुान िापत प्राि आम्िानी -धनकासा रकम_ उल्लेख गने, 

7. सर्तश पुाँजीगत अनिुान िापत प्राि आम्िानी -धनकासा रकम_ उल्लेख गने, 

8. समानीकरर् अनिुान िापत प्राि आम्िानी -धनकासा रकम_ उल्लेख गने, 

.................. विद्यालय,  ................. 

माधसक आम्िानी खाता 

  
आधथशक िषश: 

विद्यािय कोड न.ं ....... 
 

मवहना: 

धस. 
निं. 

गो
श्वा

रा 
भौ
िर

 न
िं. 

धम
धत
  

आ
य 

र्ी
षशक

 न
िं. 

आ
य 

र्ी
षशक

क
ो न

ाम
 

आम्िानी रकम र र्ीषशकको नाम  

जम्मा 
रु 

सर्
तश 

िा
ल ु

अन
िुा
न 

 

सर्
तश 

पुाँ ज
ीग
त 

अन
िुा
न 

 

सम
ान
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रर्
 अ

निु
ान
  

प्रिे
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सर
क
ारब

ाट
 प्र

ाि
 

अन
िुा
न 

 

स्थ
ान
ीय
 त

हक
ो आ

न्त्त
ररक

 
श्रो

तब
ाट
 प्र

ाि
 अ

निु
ान
  

विद्य
ाल

यक
ो आ

न्त्त
ररक

 
श्रो

तब
ाट
 प्र

ाि
 आ

य 
 

 

िन्त्
िा
िा
ता
बा
ट 

प्राि
 आ

य 
 

अन्त्
य 

वि
विि

 आ
य 

 

 

 

अन्त्
य 

स िंघ
 स

िंस्थ
ाब
ाट
 प्र

ाि
 

आ
य 

 

 

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

 
 

    
  

 
 

 
   

 

 
 

    
  

 
 

 
   

 

 
 

    
  

 
 

 
   

 

यस मवहनाको जम्मा रु.         
गत मवहनासम्मको जम्मा रु.         
यस मवहनासम्मको जम्मा रु.         

        तयार गनेको नाम : 
 

प्रिानाध्यापकको नाम : 
सही: 

  
  

  
सही :  

 धमधत: 
  

  
  

धमधत: 
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9. प्रिेर् सरकारबाट प्राि आम्िानी -धनकासा रकम_ उल्लेख गने, 

10. स्थानीय तहको आन्त्तररक श्रोतबाट प्राि अनिुान -धनकासा रकम_ उल्लेख गने, 

11. विद्यालयको आन्त्तररक श्रोतबाट प्राि आय रकम उल्लेख गने, 

12. अन्त्य सिंघ सिंस्थाबाट प्राि आय रकम उल्लेख गने, 

13. िन्त्िािाताबाट प्राि आय रकम उल्लेख गने, 

14. माधथ उल्लेख गररएका र्ीषशक बाहेक अन्त्य र्ीषशकबाट प्राि आय उल्लेख गने, र 

15. जम्मा रकम उल्लेख गने । 
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फाराम निं. 7 

 

.................. विद्यालय,  ................. 
िावषशक आम्िानी खाता 

    विद्यािय कोड न.ं .......                                        
  

आधथशक िषश: 

धस.
निं. 

आ
य 

र्ी
षशक

 न
िं. 

आ
य 

र्ी
षशक

क
ो 

ना
म 

 

आम्िानी रकम रु 

जम्मा रु 

श्रा
िर्

 

भा
द्र 

 

आ
शश्व
न 

क
ाधत

शक
 

मा
गश पौष

 

मा
घ 

 

फ
ाल्ग

नु 
 

िैर
  

बैर्
ाख

  

ज्ये
ष्ठ 

अस
ार 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

  

 

  

 

 

 

      

 

 

  

 

  

 

 

 

      

 

 

  

 

  

 

 

 

      

 

 

  

 

  

 

 

 

      

 

 

  

 

  

 

 

 

      

 

  

  

जम्मा                   

        तयार गनेको नाम : 
  

प्रिानाध्यापकको नाम : 
सही: 

  
  

  
सही :  

 धमधत: 
 

  
   

धमधत: 
  

द्रिव्यिः  

(१) धसलधसलेिार नम्बर उल्लेख गने,   

(२) आय र्ीषशक निं. उल्लेख गने, 

(३) आय र्ीषशकको नाम उल्लेख गने, 

(४) माधसक आम्िानी खाताबाट प्रत्येक मवहनाको आम्िानीलाई जोडी र्ीषशकगत रुपमा कूल रकम उल्लेख गने, र 

(५) श्रािर् मवहनाबाट र्रुु गरी िमर्: आषाढ मवहनासम्मको उल्लेख गने । 

 

 

 

नोट : 

माधसक आम्िानी खाताको आिारमा िावषशक आम्िानी खाता तयार गनुशपने छ  ।  
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फाराम निं. ८ 

 

 
 

र्लु्क िताश  वकताब 

 

विद्यालयको नामिः                                               ठेगानािः 
   

कक्षा : 

  

आधथशक िषश :      मवहना : 

      
रोल निं. विद्याथीको नाम थर बैर्

ाख
 

जेष्ठ
 

अस
ार 

सा
उन

 

भि
ौ 

अस
ोज

 

क
ाधत

शक
 

मङ
धस
र 

पसु
 

मा
घ 

फ
ाग
नु 

िैर
 

                            

                            

              
                            

              
जम्मा रु                           
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फाराम निं. 9 
............. विद्यालयको नाम  

गोश्वारा भौिर - खिश 

           

     

मममि :………………. 

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

गो.भौ.न.:…………… 

मिद्यालय कोड नं.  

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.िं. 
खचष शीर्षक 

नं.म्बर  
खचष शीर्षकको नाम 

कारोबारको 

ब्यहोरा  

खाता पाना 

नं. 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह 

स्रोत ब्यहोने 

िंस्था 
प्रकार  

भुक्तानी 

विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

                      

                      

                      

      जम्मा     

 

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

   

कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

        ( ................................................................................................................................................................................................................................ ) 

  

 

          

                      

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 
क्र.िं. 

भुक्तानी पाउनेको 

नाम  
  

बैंक खाता नं. / भपाषर्ष 

नं. 

मूल्य अवभिृवि / 

स्थायी लेखा नं. 
भुक्तानी रकम  

  
िंलग्न कागजात िंख्या 

            
  

  
 

            

                 

     जम्मा     

     
           ियार गने : ………………… 

 

पेश गने : ……………………… स्िीकृि गने : ………………… 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… मममि : ……………………… 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 

 द्रिव्य : 

1. िम सिंख्या उल्लेख गने । 
2. खिश र्ीषशक नम्बर उल्लेख गने । 
3. खिश र्ीषशकको नाम उल्लेख गने । 
4. खिश कारोबारको सिंशक्षि ब्यहोरा  खलुाउने ।  
5. खिश र्ीषशकको सम्बशन्त्ित खाताको पाना नम्बर उल्लेख गने । 
6. खिशको श्रोत कुन तहबाट बजेट प्राि भएको हो सो खलुाउने । 
7. खिशको श्रोत व्यहोने धनकाय/सिंस्थाको नाम खलुाउने । 
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8. श्रोतको प्रकार खलुाउने । यसमा श्रोतको प्रकार नगि, अनिुान, ऋर् आदि हनु ्।  
9. भकु्तानी विधि उल्लेख गने । भकु्तानी विधि भनेको नगि, सोझै भकु्तानी, सोिभनाश आदि हनु ्।  
10. खिश, बैंक  जम्मा, नगि प्राधि भौिर भएमा सम्बशन्त्ित खिश र्ीषशक, नगि िा बैंक  जम्मा रकमलाई डेधबट गने ।  
11. खिश भकु्तानी हनुे बैंक खाता, नगि िा बैंक भकु्तानी भएमा सो भकु्तानी हनुे रकमलाई िेधडट गने । 
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फाराम निं. 10 
 

 
द्रिव्यिः  
 

1. धसलधसलेिार नम्बर उल्लेख गने,   

2. गोश्वारा भौिर नम्बर उल्लेख गने, 

3. गोश्वारा भौिरको धमधत उल्लेख गने, 

4. खिश र्ीषशक नम्बर उल्लेख गने । 
5. खिश र्ीषशकको नाम उल्लेख गने । 
6. सर्तश िाल ुअनिुानबाट भएको खिश रकम उल्लेख गने, 

7. सर्तश पुाँजीगत अनिुानबाट भएको खिश रकम उल्लेख गने, 

8. समानीकरर् अनिुानबाट भएको खिश रकम उल्लेख गने, 

9. प्रिेर् सरकारको अनिुानबाट भएको खिश रकम उल्लेख गने, 

.................. विद्यालय,  ................. 
माधसक खर्च खाता 

  
आधथशक िषश: 

विद्यािय कोड न.ं ....... 
 

मवहना: 

धस.
निं. 

गो
श्वर

ा भ
ौि
र 
न िं.

 

धम
धत
  

खि
श र्
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शक
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खि
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खिश रकम र र्ीषशकको नाम 
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िुा
न 
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तश 

पुाँ ज
ीग
त 
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िुा
न 

 

सम
ान
ीक
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निु
ान
  

प्रिे
र् 

सर
क
ारब

ाट
 प्र

ाि
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स्थ
ान
ीय
 त

हक
ो आ

न्त्त
ररक

 
श्रो

तब
ाट
 प्र

ाि
 अ

निु
ान
  

विद्य
ाल

यक
ो आ

न्त्त
ररक

 
श्रो

तब
ाट
 प्र

ाि
 आ

य 
 

 

िन्त्
िा
िा
ता
बा
ट 

प्राि
 आ

य 
 

अन्त्
य 

वि
विि

 आ
य 

 

 

 

अन्त्
य 

स िंघ
 स

िंस्थ
ाब
ाट
 प्र

ाि
 

आ
य 

 

 

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

 
 

    
  

 
 

 
   

 

 
 

    
  

 
 

 
   

 

 
 

    
  

 
 

 
   

 

यस मवहनाको जम्मा रु.         
गत मवहनासम्मको जम्मा रु.         
यस मवहनासम्मको जम्मा रु.         

        तयार गनेको नाम : 
 

प्रिानाध्यापकको नाम : 
सही: 

  
  

  
सही :  

 धमधत: 
  

  
  

धमधत: 
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10. स्थानीय तहको आन्त्तररक श्रोतबाट प्राि रकमबाट भएको खिश रकम उल्लेख गने, 

11. विद्यालयको आन्त्तररक श्रोतबाट भएको खिश रकम उल्लेख गने, 

12. अन्त्य सिंघ सिंस्थाबाट प्राि आयबाट भएको खिश रकम उल्लेख गने, 

13. िन्त्िािाताबाट प्राि आयबाट भएको खिश रकम उल्लेख गने, 

14. माधथ उल्लेख गररएका र्ीषशक बाहेक अन्त्य र्ीषशकको आयबाट भएको खिश रकम उल्लेख गने, र 

15. जम्मा रकम उल्लेख गने । 
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फाराम निं. 11 
 

.................. विद्यालय,  ................. 
िावषशक खिश खाता 

    विद्यािय कोड न.ं .......                                        
  

आधथशक िषश: 

धस.
निं. 

खि
श र्

ीष
शक
 न

िं. 

खि
श र्

ीष
शक
क
ो 

ना
म 

 

खिश रकम रु 

जम्मा रु 

श्रा
िर्

 

भा
द्र 

 

आ
शश्व
न 

क
ाधत

शक
 

मा
गश पौष

 

मा
घ 

 

फ
ाल्ग

नु 
 

िैर
  

बैर्
ाख

  

जेष्ठ
 

अस
ार 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

  

 

  

 

 

 

      

 

 

  

 

  

 

 

 

      

 

 

  

 

  

 

 

 

      

 

 

  

 

  

 

 

 

      

 

 

  

 

  

 

 

 

      

 

  

  

जम्मा                   

        तयार गनेको नाम : 
  

प्रिानाध्यापकको नाम : 
सही: 

  
  

  
सही :  

 धमधत: 
 

  
   

धमधत: 
  

 
द्रिव्यिः  

(१) धसलधसलेिार नम्बर उल्लेख गने,   

(२) खिश र्ीषशक नम्बर उल्लेख गने, 

(३) खिश र्ीषशकको नाम उल्लेख गने, 

(४) माधसक खिश खाताबाट प्रत्येक मवहनाको खिशलाई जोडी र्ीषशकगत रुपमा कूल रकम उल्लेख गने, र 

(५) श्रािर् मवहनाबाट र्रुु गरी िमर्: आषाढ मवहनासम्मको खिश रकम उल्लेख गने । 

 
 
नोट : माधसक खिश खाताको आिारमा िावषशक खिश खाता तयार गनुशपने छ  ।  
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फाराम निं. 12 

 

     

............विद्यालय 
      

बैंक नगदी वकताब 

.....  िाल ........... मवहना 

बजटे उपशीर्षक नं. 
 

विद्यालयको कोड नं.....    

 

वमवत भौचर न.ं वििरण 

नगद मौज्दात बैंक मौज्दात बजेट खचष 
चालु आवथषक िर्षको 

पेश्की 

गत विगत आवथषक 

िर्षको पेश्की 
विविि 

कै
वि

य
त

 

डेवबट के्रवडट डेवबट के्रवडट 

चेक नम्बर/ 

विदु्यतीय  

कारोबार 

िकेंत 

बााँकी 

खचष 

िकेंत 

नम्बर 

रकम रु. वदर्एको िवछषएको 
वजम्मेिारी 

िाररएको 
िवछषएको डेवबट के्रवडट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
९=(४+६)-

(५+७) 
१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७  

  
                                 

  
                              

 

  

  
                              

 

  

यो मवहनाको जम्मा रु.                           

 

  

गत मवहनािम्मको जम्मा रु.                               

हालिम्मको जम्मा रु.                              

  

  

पेर् गनेको नाम :            

 पि : 

सही : 

 धमधत :         

 

प्रमाशर्त गनेको नाम :            

 पि : 

सही : 

 धमधत 

 

 

नोटः 
महल नं. ४, ६, ११, १६ जम्मा डेमबट 

  

           

 

 

महल नं. ५, ७, १७ जम्मा के्रमडट 
  

            
द्रिव्यिः  
(१) गोश्वारा भौिरको धमधत उल्लेख गने ,  

(२) गोश्वारा भौिर नम्बर उल्लेख गने ,  

(३) आम्िानी/खिशको सिंशक्षि वििरर् उल्लेख गने ,  

 (४) नगि मौज्िातको डेधबट महलमा नगि आम्िानी भएको रकम उल्लेख गने ,  

 (५) नगि मौज्िातको िेधडट महलमा नगि बैंक जम्मा गिाश सो रकम उल्लेख गने ,  

(६) बैंक मौज्िातको डेधबट महलमा बैंक जम्मा भएको रकम उल्लेख गने ,  

(७) बैंक मौज्िातको िेधडट महलमा बैंकमा िेक कावटएको रकम उल्लेख गने,  



विद्यालय लेखाङ्कन दिग्िर्शन - 63  

(८) बैंकमा कावटएको िेकको नम्बर उल्लेख गने,  

(९) बैंक बााँकी महलमा महल निं. ४ र ६ लाई जोडी महल ५ र ७ को जोडबाट घटाई हनु आउने बााँकी रकम 
उल्लेख गने,  

(१०) बजेट खिशको सिंकेत नम्बर उल्लेख गने,  

(११) बजेट खिश भएको रकम उल्लेख गने,  

(१२) िाल ुआधथशक िषशमा दिईएको पेश्की रकम उल्लेख गने,  

(१३) िाल ुआधथशक िषशमा दिईएको पेश्की km5\of}{6 भएको रकम उल्लेख गने,  

(१४) गत विगत आधथशक िषशको पेश्की शजम्मेिारी साररएको रकम उल्लेख गने,  

(१५) गत विगत आधथशक िषशको पेश्की शजम्मेिारी साररएको रकम km5\of}{6 हुाँिा सो km5\of}{6 भएको रकम उल्लेख गने,  

(१६) गोश्वारा भौिर अनसुार विवििको डेधबट रकम यस महलमा उल्लेख गने,  

(१७) गोश्वारा भौिर अनसुार विवििको िेधडट रकम यस महलमा उल्लेख गने र 
(१८) केही कैवफयत लेख्न ुपरेमा यस महलमा लेख्न े। 
 
 
 

नोट : आम्िानी/खिश/करकट्टी लगायतको कारोबारको लाधग आिश्यक प्रमार् तथा कागजातहरुका आिारमा गोश्वारा भौिर 
उठाईसकेपधछ सोही गोश्वारा भौिरको आिारमा बैंक नगिी वकताबमा वििरर्हरु भरी तयार गररन्त्छ । तसथश, गोश्वारा 
भौिर तयार गिाश आिश्यक वििरर्हरु पूर्श रुपमा उल्लेख गने ।  
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फारम निं. 13 

 

............... विद्यालय 

          विद्यालयको छाप  
बजेट खाता (Budget Sheet) 

.................िाल...................मवहना 

 
विद्यालय कोड नं.: 

   
बजेट उप शीर्षकको नाम : 

         बजेट उप र्ीषशक निं.    

प्रथम 

खण्ड  

                                                

खर्ष उप शीर्षकको नामः २११११ 21111 21121 21131 21132 २११34 21212 22111 22112 22311 22313 22529 22711 27211 31112 31115 31121 31122 31159 31411 

बजेट 

  
पाररश्रममक 

मशक्षक 

पाररश्रममक 

कमषर्ारी 
पोशाक 

स्थानीय 

भत्ता 

महगँी 

भत्ता 

बैठक 

भत्ता 

योगदानमा 

आधाररि 

मनिमृत्तभरण 

िथा उपदान 

कोर् खर्ष 

पानी िथा 

मबजुली 

सरं्ार 

महसूल 

मसलन्द 

िथा 

कायाषलय 

सामाग्री 

पुस्िक 

िथा 

सामग्री 

खर्ष 

मिमिध  

कायषक्रम 

खर्ष 

मिमिध 

खर्ष 
छात्रिमृत्त 

भिन 

मनमाषण 

फमनषर्र 

िथा 

मफक्र्सष 

सिारी 

साधन 

मेमशन 

िथा 

औजार 

अन्य 

सािषजमनक 

मनमाषण 

जग्गा प्रामि 

स्िीकृि आमथषक बर्षको मिमनयोजन  रु.                                      

स्िीकृि आमथषक बर्षको थप बजेट मिमनयोजन रु.                                      

रकमान्िरबाट थप/घट रकम  रु                                      

श्रोिान्िरबाट  थप/घट  रु.                                      

जम्मा कायम 

भएको बजेट 

   

  
                                    

वदतीय 

खण्ड 

 

वनकािा 

वमवत  भौचर नं. िकेंत नं.  वििरण  जम्मा                                      

                                              

 

 

 

      

अमघल्लो 

ममहनासम्म

को 

मनकासा 

                                      

                                              

            
 

  
 

                                

                                              

जम्म 

वनकािा 
                                              

िृिीय 

खण्ड 

खर्ष 

 
 

वमवत  भौचर नं. िकेंत नं.  वििरण  जम्मा                                      

      

अमघल्लो 

ममहना 

सम्मको 

खर्ष 

                                      

                                              

                                              

जम्मा खचष                                               

बजेट बााँकी                                               

                       

                  

पेश गनकेो नाम :        

पद :                  

दस्िखि :                  

मममि  :                        

 
      

  
 

    

स्िीकृि गनेको 

नाम :        

पद :                  

दस्िखि :                  

मममि  :                  
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द्रिव्यिः 
(१) प्रथम खण्ड (बजेट सम्बन्त्िी वििरर्) 

1.1 आधथशक िषशको स्िीकृत विधनयोजन भएको रकम र्ीषशक अनसुार उल्लेख गने, 

1.2 आधथशक िषशमा थप बजेट विधनयोजन भएमा जनु खिश र्ीषशकमा थप भएको हो सो र्ीषशकमा उल्लेख गने, 

1.३ रकमान्त्तरबाट बजेट थप/घट भएमा यस महलमा उल्लेख गने र अशन्त्तममा जोड जम्मा गने ।  
(२) धनकासा खण्ड (धनकासा भएको रकमको वििरर् उल्लेख गने) 

2.1 धनकासा भएको रकम आम्िानी जनाउाँिा उठाईएको गोश्वारा भौिरको धमधत उल्लेख गने, 

2.2 धनकासाको गोश्वारा भौिर नम्बर उल्लेख गने, 

2.३ धनकासा भएको रकमको बजेट सिंकेत नम्बर उल्लेख गने,  

2.4 धनकासा रकमको नाम र वििरर् उल्लेख गने, 

2.5 कूल धनकासा रकम उल्लेख गने र 

2.6 र्ीषशकहरुको महलमा कुन कुन र्ीषशकमा धनकासा भएको हो, सोही महलहरुमा  मार धनकासा रकम उल्लेख 
गने ।  

(३) खिश खण्ड (खिश भएको रकमको वििरर् उल्लेख गने) 
3.1 खिशको गोश्वारा भौिरको धमधत उल्लेख गने, 

3.2 खिशको गोश्वारा भौिर नम्बर उल्लेख गने, 

3.३ सम्बशन्त्ित खिश र्ीषशकको बजेट सिंकेत नम्बर उल्लेख गने, 

3.4 वििरर्मा खिश रकमको नाम र वििरर् उल्लेख गने, 

3.5 कूल खिश रकम उल्लेख गने र 

3.6 र्ीषशकहरुको महलमा कुन कुन र्ीषशकमा खिश भएको हो सोही महलमा खिश रकम उल्लेख गने ।  
 

 
नोट :  

१. आधथशक िषशको र्रुुमै बजेट अशख्तयारी प्राि भएपधछ प्रथम खण्डमा प्राि बजेट र्ीषशक अनसुार िावषशक बजेट 
िढाउन ु पिशछ । आधथशक िषशको बीि बीिमा थप बजेट प्राि भएमा विद्यालयले सोही अनसुार थपघट गररएको 
बजेट िढाउन ुपिशछ । प्रथम खण्डको अशन्त्तममा बजेटको जोड जम्मा गररनपुछश ।  

२. धनकासा खण्डमा जधत पटक बजेट धनकासा भयो सोही मतुाविक गोश्वारा भौिर अनसुार धनकासा रकम िढाउाँिै 
जानपुछश ।  

३. बजेट खाता गोश्वारा भौिरको आिारमा तयार गररने भएकाले गोश्वारा भौिर तयार गिाश सोमा उल्लेख भएका 
वििरर्हरु पूर्श रुपमा भरी तयार गनुशपछश ।  

४. बजेट खाता प्रत्येक मवहना तयार गनुशपछश ।  

५. बजेट खातामा विद्यालयलाई प्राि भएको बजेटको आम्िानी/खिशका आिश्यक र्ीषशकहरु मार राखी तयार गरेमा 
सशजलो हनु्त्छ ।  
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फाराम निं. १4 

 
............... विद्यालय ............... 

   खचषको िााँटबारी 

.......साल......ममहना 

          बजेट उपशीर्षक नं............... 

बजेट उपशीर्षकको नाम .................... 

    

आवथषक िर्षः................ 

विद्यालय कोड नं.:.... 

 

      खचष 

शीर्षक नं. 

खचष 

शीर्षकको 

नाम 

अवन्त्तम 

बजेट 

(स्िीकृत 

बजेट) 

यि 

मवहना 

िम्मको 

वनकािा 

गत मवहना 

िम्मको 

खचष 

यि 

मवहनाको 

खचष 

यि मवहना 

िम्मको खचष 

पेश्की पेश्की 

बाहके खचष 

रकम 

बााँकी बजेट 

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

                    

                    

                    

                    

                    

कुल जम्मा                 

अमन्िम बजेटको िलुना ( %प्रमिशिमा )             

 

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

    

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

 

ियार गनेको दस्िखिः 

   

प्रमामणि गनेको दस्िखिः 

 

नामः 

     

नामः 

 

दजाषः 

     

दजाषः 

 

मममिः 

     

मममिः 

 

द्रिव्य: 

(१) खिश र्ीषशक नम्बर उल्लेख गने, 

(२) खिश र्ीषशकको नाम उल्लेख गने, 

(३) अशन्त्तम बजेटमा सम्बशन्त्ित र्ीषशकको लाधग छुट्टयाईएको िावषशक बजेट रकम उल्लेख गने, 

(४) यस मवहनासम्मको धनकासा महलमा जनु मवहनाको फााँटिारी हो सो मवहना  सम्ममा प्राि भएको धनकासा रकम 
उल्लेख गने,  
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(५) गत मवहनासम्मको खिश महलमा जनु मवहनाको फााँटिारी हो, सो भन्त्िा अशघल्लो मवहनासम्मको खिश रकम 
उल्लेख गने,  

(६) यस मवहनाको खिश महलमा जनु मवहनाको फााँटिारी हो, सोही मवहनामा भएको खिश रकम मार उल्लेख गने,  

 (7) यस मवहनासम्मको खिश महलमा गत मवहनासम्मको र यस मवहनाको खिश रकम जोडी हनु आउने रकम उल्लेख 
गने, 

(८) पेश्की दिएको भए सो पेश्की रकम उल्लेख गने, 

(९) पेश्की बाहेक खिश रकम महलमा यस मवहना सम्मको खिशबाट पेश्की रकम घटाई हनु आउने रकम उल्लेख गने 
र 

(10) बााँकी बजेट महलमा अशन्त्तम बजेटबाट (महल निं. ३ बाट महल निं. ७ को रकम घटाउाँिा हनु आउने रकम) 
यस मवहनासम्मको खिश घटाई हनु आउने रकम उल्लेख गने । 

 

 

 

 

 

नोट : बजेट खाता तयार गररसकेपधछ मार खिशको फााँटिारी तयार गनुशपिशछ । वकनभने बजेट खाताकै आिारमा खिशको 
फााँटिारी तयार गररन्त्छ । खिशको फााँटिारी पधन एक वकधसमले आधथशक वििरर् नै हो ।  
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फारम निं. १5 

 
 

............... विद्यालय 

km5\of}{6 गनष बााँकी पेश्कीको मास्केबारी  

..............िाल.........मवहना 

बजटे उप शीर्षक नं... 

बजटे शीर्षकको नाम.... 

विद्यालय कोड नं. ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         आवथषक िर्ष : 

  

पेश्की 

वलएको 

वमवत 

गोश्वारा 

भौचर नं. 
पेश्कीको वििरण 

पेश्की वलने व्यवक्त, 

िमष िा कम्पनीको 

नाम 

कमषचारी 

भए पद 
पेश्की िकेंत नं. 

खचष 

उपशीर्षक 

नं. 

चालु आ.ि.को  गत आ.ि.को कुल जम्मा पशे्की 

कै

विय

त 

म्याद ननाघेको  म्याद 

नाघेको 

म्याद ननाघेको  म्याद 

नाघेको 

म्याद ननाघेको म्याद नाघेको जम्मा रकम 

km5\of}{6sf]  

अवन्त्तम म्याद रकम 

km5\of}{6sf ] 

अवन्त्तम म्याद 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४=(८+११) १५=(१०+१३) १६=१४+१५ १७ 

    

 

                            

    

 

                            

    

 

                            

    

 

                            

    

 

                            

    

 

                            

    

 

                            

    

 

                            

    

 

                            

                                  

    

 

                            

    

 

                            

    जम्मा                             

    कुल जम्मा                                

  

ियार गनेको दस्िखिः- ............... 

   

पेश गनेको दस्िखिः- ............... 

  

प्रमामणि गनेको दस्िखिः- ............... 

  

दजाषः - ................... 

    

दजाषः - ................... 

  

दजाषः - ................... 

  

मममि: - ……………………. 

   

मममि: - ……………………. 

  

मममि: - ……………………. 
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द्रिव्य: 
(१) गोश्वारा भौिर अनसुार पेश्की धलएको धमधत उल्लेख गने, 
(२) गोश्वारा भौिर नम्बर उल्लेख गने, 
(३) पेश्कीको वििरर्मा के िापत पेश्की दिईएको हो, सो वििरर् उल्लेख गने, 
(४) पेश्की धलने शर्क्षक, कमशिारी , व्यशक्त िा सिंस्थाको नाम उल्लेख गने, 
(5) पेश्की धलने पिाधिकारी,  शर्क्षक, कमशिारी  भए पि अधनिायश रुपमा उल्लेख गने, 
(6)  पेश्कीको सिंकेत नम्बर/खाता पाना नम्बर उल्लेख गने,  
(7) कुन खिश र्ीषशकबाट पेश्की दिईएको हो, सो खिश र्ीषशकको सिंकेत नम्बर उल्लेख गने,  
(८) िाल ुआधथशक िषशमा दिईएको पेश्की रकम उल्लेख गने, 

(9) पेश्की दिाँिाको बखतमा km5\of}{6 गने म्याि समेत खलुाई पेश्की दिएकोमा सो km5\of}{6 गनुशपने समय/धमधत उल्लेख 
गने, 

(10) पेश्की फर्छ्यौटको म्याि नाघेको अिस्थामा यस महलमा उल्लेख गने, 

(11) गत विगत आधथशक िषशको पेश्की रकम उल्लेख गने, 

(12) गत विगत आधथशक िषशको पेश्की km5\of}{6 गनुशपने म्याि उल्लेख गने, 

(13) गत विगत आधथशक िषशको पेश्की km5\of}{6 गने म्याि नाघेको भए सो वििरर् उल्लेख गने, 

(14) कूल जम्मा अन्त्तगशत म्याि ननाघेको पेश्की रकम उल्लेख गने, 

(15) कूल जम्मा अन्त्तगशत म्याि नाघेको पेश्की रकम उल्लेख गने, 

(16) महल निं. 14 र 15 को जोड जम्मा गरी हनु आउने रकम उल्लेख गने र 

(17) कैवफयत महलमा अन्त्य केही कुरा भए उल्लेख गने । 

 

 

 

 

 

नोट : यो मास्केिारी प्रत्येक मवहना तयार गनुशपिशछ ।  
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फाराम निं. १6 

  

......................विद्यालय ........ 
 

विद्यालयको 

छाप 

 

  

विद्यालय कोड न.ं...... 
 

 बैक वहिाब वमलान वििरण 

िाल….......... मवहना…..........गते 

 

      
क शे्रस्िा अनसुारको मौज्दाि रू: 

 

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

ख जोड्ने 

    

 

(जस्िैः शे्रस्िामा भकु्तानी जनार्षएको िर बैंकबाट भकु्तानी हुन बाकँी, साथै आिश्यकिा अनसुार कारण थप्ने) 

 
वि.नं. वमवत 

चेक नं./बैंक भौचर 

नं./विद्युतीय कारोबार 

िंकेत नं. 

वििरण रकम 

 

१ २ ३ ४ ५ 

 

          

 

          

 

      जम्मा ............................. 

ग घटाउने  

    

 

(जस्िैः शे्रस्िामा आम्दानी जनार्ष बैंक जम्मा गने पठार्षएको िर जम्मा हुन बाकँी, साथै आिश्यकिा अनसुार कारण थप्ने) 

 
वि.नं. वमवत 

चेक नं./बैंक भौचर 

नं./विद्युतीय कारोबार 

िंकेत नं. 

वििरण रकम 

 

१ २ ३ ४ ५ 

 

          

 

      जम्मा .......................... 

      
घ कायम हुन ेबैंकको मौज्दात (क+ख-ग) रू   ......................... 

ङ बैंक स्टेटमेन्ट अनसुारको मौज्दाि रकम रू ................................ 

 

  

बैंक नाम  

   

  

खािा नं. 

   
च  फरक रकम रू (घ-ङ)  

 

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

 

 

( फरक रकमको पष्ु्टयार्ष) 
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पेश गनेको हस्तािरः 

 

स्िीकृत गनेको हस्तािरः 

 

नामः 

  

नामः 

 

दजाषः 

  

दजाषः 

 

मममिः 

  

मममिः 

 

द्रिब्य : 

यो वििरर्लाई ३ खण्डमा बााँधडएको छ ।  

१. जोड्ने 
२. घटाउन े

३. फरक रकम समायोजन गने  

क. शे्रस्ता अनसुारको मौज्िातको महलमा बैंक नगिी वकताबले िेखाएको मौज्िात रकम उल्लेख गने, 

ख. जोड्ने खण्डमा शे्रस्तामा भकु्तानी जनाई सवकएको तर बैंकबाट भकु्तानी हनु बााँकी िेकको वििरर् खलुाउने, 
ग. घटाउने खण्डमा शे्रस्तामा आम्िानी जनाई बैंकमा जम्मा गनश पठाईएकोमा बैंक जम्मा हनु बााँकी रहेको अिस्थामा 

सोको वििरर् खलुाउने, 
घ. कायम हनुे बैंकको मौज्िात वििरर्मा (क + ख - ग) गरी हनु आउने रकम उल्लेख गने, 

ङ. बैंक स्टेटमेन्त्ट अनसुारको बैंक मौज्िात खलुाउने, 
ि. फरक रकम  (घ - ङ) खलुाउने, र शे्रस्ताले िेखाएको मौज्िात र बैंकले िेखाएको मौज्िात रकम फरक परेमा  

फरक पनाशको कारर् स्पिसाँग खलुाउने  । 

 

 

 

 

 

र्नोट :  यो िारि प्रत्येक िहहना ियार गनुिुदुछ । 
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फाराम निं. १7 
....................... विद्यालय 

सन्त्तलुन परीक्षर् 
........साल.......... मवहना 

 

वििरर् डेधबट िेधडट कैवफयत 

1 2 3 4 

    

    

    

जम्मा    

  

 ......................       ………….  

      तयार गनेको नामM        स्िीकृत गनेको नामM 

 सहीM          सहीM 
 धमधतM           धमधतM 
 

द्रिव्यिः 
 १.  सन्त्तलुन वििरर् प्रत्येक मवहना तयार पानुशपिशछ । 

 २.  वििरर् महलमा कारोबारको छोटकरी वििरर् उल्लेख गनुशपिशछ । 

 ३.  डेविट महलमा डेविट रकम िढाउनपुिशछ ।  

 ४. िेधडट महलमा िेधडट रकम िढाउनपुिशछ । 

 ५. कैवफयत महलमा अन्त्य खलुाउनपुने केही कुरा भए खलुाउने । 

 

 

 

 

 

र्नोट : यो िारि प्रत्येक िहहना ियार गनुिुदुछ । यसिा डबेबट िहिको जोड र के्रडडट िहिको जोड बराबर हुनुिदुछ । 
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फाराम निं. १8 
............ विद्यालय, .................. 

पेश्की सहायक खाता  

पशे्की पाउनेको नामिः          आधथशक िषश 
ठेगानािः 

 

द्रिव्य: 
(१) महल निं. १ मा गोश्वारा भौिर अनसुार पेश्की दिएको िा km5\of}{6 भएको धमधत उल्लेख गने, 
(२) महल निं. २ मा गोश्वारा भौिर निं. उल्लेख गने, 
(३) महल निं. ३ मा कारोबारको सिंकेत निं./बजेट सिंकेत निं. उल्लेख गने, 
(४) महल निं. ४ मा कारोबारको सिंशक्षि ब्यहोरा  उल्लेख गने, 
(५) महल निं. ५ मा पेश्की दिएको अिस्थामा डेधबट महलमा पेश्की रकम िढाउन,े  
(६) महल निं. ६ पेश्की km5\of}{6 भएको अिस्थामा िेधडट महलमा km5\of}{6 रकम िढाउन,े 
(७) महल निं. ७ मा डेधबट महलको रकमबाट िेधडट महलको रकम घटाई हनु आउन ेरकम िढाउन,े र  
(८) महल निं. ८ मा व्यशक्तगत पेश्की धलनेको हकमा पेश्की धलनेको ३ पसु्ते वििरर् उल्लेख गनुशपने छ  । 

 

 

धमधत भौिर निं. कारोबार सिंकेत निं. कारोबारको वििरर्  डेधबट िेधडट बााँकी कैवफयत 

1 2 3 4 5 6 7 8 
               

       
 

       
 

               

 
बााँकी मौज्िात          

 
जम्मा  

    
 

तयार गनेको नाम: 
  

प्रिानाध्यापकको  नाम: 

सही: 
    

सही: 
 धमधत: 

    
धमधत: 
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फाराम निं. १9 
 

...... विद्यालय..... 
गोश्वारा िरौटी खाता  

आधथशक िषश ..... 
धस.निं. 

िरौटी राख्न े
व्यशक्त/सिंस्थाको नाम 

खाता पाना 
निं. 

िरौटी प्राि रु. 
km5\of}{6 

बााँकी कैवफयत 
वफताश रु. सिर स्याहा रु. जम्मा रु. 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 8 9 
                 
                 
                 
                 
  जम्मा              
 

         

तयार गनेको िस्तखत :        प्रमाशर्त गनेको िस्तखत : 

नाम :          नाम :  

ठेगाना :          ठेगाना :  

धमधत :          धमधत :  

 

 

द्रिव्य: 

(१) महल निं. १ मा िरौटी कारोबारको िम सिंख्या उल्लेख गने, 

(२) महल निं. २ मा िरौटी राख्न ेिा वफताश धलने व्यशक्त िा सिंस्थाको नाम उल्लेख गने, 

(३) महल निं. ३ मा व्यशक्तगत िरौटी खाताको खाता पाना नम्बर उल्लेख गने, 

(४) महल निं. ४ मा प्राि िरौटी रकम उल्लेख गने,  

(५) महल निं. ५ मा िरौटी वफताश रकम उल्लेख गने,  

(६) महल निं. ६ मा िरौटी रकम सिर स्याहा भएमा सो रकम उल्लेख गने, 

(७) महल निं. ७ मा महल निं. ५ र 6 को जोड रकम उल्लेख गने, 

(८) महल निं. ८ मा महल निं. ४ बाट महल निं. 7 को रकम घटाई हनु आउने बााँकी रकम उल्लेख गने, र 

 (9) कैवफयत महलमा अन्त्य कुरा भए उल्लेख गने । 
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फाराम निं. 20 
...... विद्यालय..... 

व्यशक्तगत िरौटी खाता  
              खाता पाना निं. .. 

िरौटी राख्न ेव्यशक्त/सिंस्थाको नाम : 

d'Vo ;Dks{ JolQm -;+:yfsf] xsdf_ 

ठेगाना : 

मूल्य अधभिवृद्ध कर/स्थायी लेखा नम्बर : 

सम्पकश  निं. : 

ईमेल : 

     िरौटीको प्रकार : 
िरौटीको न्त्यूनतम अिधि : 

कारोबार हनु ेबैंक खाता निं.: 
बैंकको नाम र ठेगाना : 

         

तयार गनेको िस्तखत :        प्रमाशर्त गनेको िस्तखत : 

नाम :          नाम :  

ठेगाना :          ठेगाना :  

धमधत :          धमधत :  

 

द्रिव्य: 

(१) महल निं. १ मा िरौटी राखेकै दिनमा गोश्वारा भौिर उठाउने र िरौटी राखेको दिनको धमधत उल्लेख गने, 

(२) महल निं. २ मा िरौटीको गोश्वारा भौिर नम्बर उल्लेख गने, 

(3) महल निं. ३ मा िरौटी प्राधिको माध्यम बैंक भौिर िा नगिी रधसि के हो सोको नम्बर उल्लेख गने, 

(४) महल निं. ४ मा िरौटीको प्रयोजन उल्लेख गने, 

(५) महल निं. ५ मा िरौटीको सिंकेत नम्बर भए उल्लेख गने,  

(६) महल निं. ६ मा प्राि िरौटी रकम उल्लेख गने,  

(७) महल निं. ७ मा िरौटी रकम वफताश हुाँिा सो रकम उल्लेख गने, 

(८) महल निं. ८ मा िरौटी रकम सिर स्याहा भएमा सो रकम उल्लेख गने, 

(९) महल निं. ९ मा महल निं. 7 र 8 को जोड रकम उल्लेख गने, 

(10) महल निं. 10 मा महल निं. 6 बाट महल निं. 9 को रकम घटाई हनु आउने बााँकी रकम उल्लेख गने, र 

 (11)कैवफयत महलमा अन्त्य कुरा भए उल्लेख गने । 

धमधत 
गोश्वारा भौिर 

निं. 
बैंक भौिर निं./ 

रधसि निं. 
प्रयोजन/वििरर् सिंकेत निं. िरौटी प्राि रु. 

km5\of}{6 रकम रु. 
बााँकी कैवफयत 

वफताश रु. 
सिर 

स्याहा रु. 
जम्मा रु. 

१ २ ३ 4 5 6 7 8 9 10 11 
                   
                   
  जम्मा              
 

        

रोक्काको रकम : 

रोक्काको कारर्/प्रयोजन : 

रोक्का अिधि : 
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फाराम निं. 2१ 
...... विद्यालय..... 

िरौटीको वित्तीय वििरर् 
20...... साल ............. मवहना (dfl;s÷jflif{s) 

 

१. आम्िानी  

क. गत मवहना/आ.ि. को िरौटी मौज्िात  

ख. गत मवहना/आ.ि. को प्राि भएको िरौटी  

 

 

 

 

जम्मा 

 

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

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

............................................. 
2. खिश 

क. िाल ुमवहना/आ.ि. को वफताश भएको िरौटी  

ख. गत मवहना/आ.ि. को सिर स्याहा भएको िरौटी 

 

 

 

 

जम्मा 

 

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

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

............................................. 
3. शे्रस्ता अनसुारको बााँकी (1-2) 

क. नगि 

ख. बैंक 

 

 

 

 

जम्मा 

 

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

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

............................................. 
4. बैंक अनसुारको िरौटी मौज्िात  .................... 
5. फरक (3-4)   .................... 
6. फरक पनाशको कारर् 
  
 

तयार गनेको िस्तखत :        प्रमाशर्त गनेको िस्तखत : 

नाम :         नाम :  

पि :         पि :  

धमधत :         धमधत :  

द्रिव्य: 

1.क.  गत मवहना/आधथशक िषशको िरौटी मौज्िात रकम उल्लेख गने, 

1.ख.  िाल ुमवहना/आधथशक िषशको िरौटी रकम उल्लेख गने, 

2.क.  िाल ुमवहना/आधथशक िषशको वफताश भएको िरौटी रकम उल्लेख गने, 

2.ख.  िाल ुमवहना/आधथशक िषशको सिर स्याहा भएको िरौटी रकम उल्लेख गने, 

3.क.  शे्रस्ता अनसुार बााँकी नगि भए सो रकम उल्लेख गने, 

3.ख.  शे्रस्ता अनसुार बैंक बााँकी रकम उल्लेख गने, 

4.    बैंक स्टेटमेन्त्ट अनसुारको िरौटी मौज्िात रकम उल्लेख गने, 

5.    महल निं. ३ बाट महल निं. ४ को रकम घटाई हनु आउने बााँकी रकम रकम उल्लेख गने र 

6.    शे्रस्ता अनसुारको बााँकी र बैंक अनसुारको बााँकी रकममा फरक परेमा सोको कारर् खलुाउने ।  
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फाराम निं. 22 
 

 

............... विद्यालय 

विद्यालय कोड न.ं: 

अन्त्तरदशेीय भ्रमण आदशे  

      

आदशे न.ं........... 

वशिक िकेंत न.ं 

     

वमवत................. 

भ्रमण गने पदाविकारी िा कमषचारीको नामः 

    पदः 

    
  

विद्यालयः 

      भ्रमण गने स्थान : 

  भ्रमणको उदशे्यः 

      भ्रमण गने अिविः 

 

..................दवेख ....................िम्म 

       

भ्रमण गने िािनः 

 

 

 

विद्यालयको 
 

 

िािषजवनक 
 

भाडाको 

भ्रमण वनवमत्त माग गरकेो पेश्की रकम 

     भ्रमण िम्बन्त्िी  अन्त्य आिश्यक वििरण 

     

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

   

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

भ्रमण गने पदाविकारी  

   

भ्रमण स्िीकृत गने पदाविकारी  

वमवतः 

    

वमवत 

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

प्रशािन शाखाले भने 

     
हामजरी खािामा जनाएको मममि 

     
जनाउने कमषर्ारीको दस्िखि           
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फाराम निं. 23 
............... विद्यालय 

विद्यालय कोड नं.: 

दैवनक तथा भ्रमण खचषको बील 

नामः 

          

पद: 

 

नत्थी रविद बील आवदको िखं्याः भ्रमण आदेश वि. नं............. िाँग िम्बवन्त्ित 

वशिक िंकेत नं. भ्रमणको उदे्दश्यः भ्रमण प्रवतिेदन दताष नं.:  
 

विद्यालयः 

          

वशिकको स्थायी ठेगानाः 

          

देवख िम्म 
भ्रमण  

िािन 

भ्रमण  

खचष  

दैवनक भत्ता िुटकर खचष 
कुल जम्मा कैवियत 

स्थान वमवत स्थान  वमवत वदन दर  जम्मा वबिरण जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ 

                          

                          

                          

                          

                          

        जम्मा                 

             
१. भ्रमण खर्ष (महल ६ को जम्मा रू ) स्िीकृि भ्रमण आदशे नं. .......मममि......... 

      

२. दमैनक भत्ता  (महल ९ को जम्मा रू ) पेश भएको ब्यहोरा ठीक छ झुट्टा ठहर ेप्रर्मलि 

      

४. फुटकर खर्ष (महल ११ को जम्मा रू ) काननु बमोमजम सहने छु बझुाउने छु  

 

स्िीकृि रकमः 

   

५ कुल जम्मा (महल १२ को जम्मा रू ) 

भ्रमण गने कमषर्ारीको दस्िखिः 

  

 

जांर् गने अमधकारीको 

दस्िखिः  

स्िीकृि गने अमधकारीको 

दस्िखिः 

 

६. भ्रमण पेश्की रू . 

 मममिः 

  

मममि 

 

मममिः 

 ७ खदु भकु्तानी पाउने रकम रू. 
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फाराम निं. 24 

.......मिद्यालय  

िानो नगदी कोर्को वििरण 

आवथषक बर्ष..............िाल ......मवहना 

        विद्यालय कोड  नं.: 

   

वनरीिण गने व्यवक्तको नाम 

 
िानो नगदीकोर् वजम्मिेारी वलने व्यवक्तको नामः 

 

िास्तविक नगद रहकेो   

मवहनाः 

    

वनरीिण गरकेो वमवत   

    
 

   

वमवतः 

खचष 

शीर्षक वबिरण बील नं. प्रावप्त (डेवबट ) 

भुक्तानी 

(के्रवडट) बााँकी प्रयोजन 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ = ( ५ - ६) ८ 

गि ममहनाको अल्या               

                

                

                

                

यस ममहनाको जम्मा               

यस ममहना सम्मको जम्मा               

 

       उपरोक्त अनसुार सानो नगदी कोर्बाट खर्ष भएको सोधभनाष  मबिरण र बाकँी रहकेो मौज्दाि  ठीक रहकेो प्रमामणि गदषछु । 

 

सानो नगदी कोर् मजम्मा मलनकेो सहीः 

   

प्रमामणि गनकेो सहीः 

नामः 

     

नामः 

 
दजाषः 

     

दजाषः 

 
मममिः 

     

मममिः 

   

  

  

 द्रिब्य : 

1. विद्यालयले साना साना खिश रकम व्यिस्थापन गनश सानो नगिी कोष प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ । सानो नगिी कोष शजम्मा धलन ेव्यशक्तले कोष 
सञ्चालन गनश र्रुुमा धलएको रकम, भकु्तानी  सोिभनाश धलएको र बााँकी रकमको अधभलेख सानो नगिी कोषमा राख्न ुपिशछ । 

2. सानो नगिी कोषबाट कारोबार भएको धमधत, खिश र्ीषशक, खिशको वििरर्, बील निं,  प्राधि तथा भकु्तानी बााँकी र खिशको प्रयोजन खलुाउन ुपिशछ । 
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तयार गनेको नाम :       प्रमाशर्त गनेको नाम : 

पि:       पि: 

सही :       सही : 
धमधत :       धमधत : 
 
 

नोट : नमूनाको लाधग माधथ आम्िानी तथा खिशको र्ीषशक र सिंकेत निं. उल्लेख गररएको हो । 

फाराम निं. 25 
माधसक आय व्यय वििरर् 

विद्यालयको नाम : 

आधथशक िषश : 
 

 

         

विद्यालय कोड निं.    

.............साल..........मवहना 
              

खिश  
सङ्केत 
 निं. 

खिशको वििरर् 

व्यय 
आम्िानी 
सङ्केत निं. 

आम्िानीको  
वििरर् 

आय 

स्िीकृत 
बजेट 

गत  
मवहना  
सम्मको 

यो  
मवहनाको 

यो  
मवहना 
सम्मको 

स्िीकृत  
आय 

गत  
मवहना  
सम्मको 

यो  
मवहनाको 

यो  
मवहना 
सम्मको 

बााँकी 
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      १४१५१ 
विद्यालय सम्पशत्तको 
िहालबाट प्राि आय   

        

२७२११ छारिशृत्त खिश                       

  
 

                      

२२३१३ पसु्तक तथा सामग्री खिश                       

  
 

                      

२२४१२ सूिना प्रर्ाली तथा सफ्टिेयर सञ्चालन खिश           

 

          

  
 

                      

२२३११ मसलन्त्ि तथा कायाशलय सामाग्री                       

             २२७११ विविि खिशहरू           

 

          

                          

जम्मा                         

बााँकी = आय-व्यय 
(नपगु सापटी धलएको स्रोत खलुाउने)  
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द्रिव्यिः 
१) महल निं. १ मा खिश सङे्कत िगीकरर् र व्याख्यामा उल्लेख भएको सम्बशन्त्ित खिश र्ीषशक नम्बर उल्लेख गने , 

२) महल निं. २ मा खिश र्ीषशकको नाम उल्लेख गने, 
३) महल निं. ३ मा िाल ुआधथशक िषशको लाधग खिश गनश स्िीकृत भएको बजेट रकम उल्लेख गने,  
४) महल निं. ४ मा गत मवहनासम्मको खिश रकम उल्लेख गने, 
५) महल निं. ५ मा यस मवहनाको खिश रकम मार उल्लेख गने, 
६) महल निं. ६ मा गत मवहनासम्मको र यस मवहनाको खिश जोडी हनु आउने रकम उल्लेख गने, 
७) महल निं. ७ मा आम्िानी सङे्कत िगीकरर् र व्याख्यामा उल्लेख भएको आम्िानीको र्ीषशक नम्बर उल्लेख गने,  
८) महल निं. ८ मा सिंघ, प्रिेर् सरकार िा स्थानीय तहबाट प्राि भएको अनिुान र आन्त्तररक आम्िानीको र्ीषशक जनु हो  
   सो उल्लेख गने,  
९) महल निं. ९ मा िाल ुआधथशक िषशको लाधग स्िीकृत आय रकम उल्लेख गने, 
१०) महल निं. १० मा गत मवहनासम्मको आम्िानी रकम उल्लेख गने, 
११) महल निं. ११ मा यस मवहनाको आम्िानी रकम मार उल्लेख गने, 
१२) महल निं. १२ मा गत मवहनासम्मको र यस मवहनाको आम्िानी जोडी हनु आउने आय रकम उल्लेख गने, / 

१३) महल निं. १३ मा महल निं. १२ को रकमबाट महल निं. ६ को रकम घटाई बााँकी रकम उल्लेख गने । 
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तयार गनेको नाम :       प्रमाशर्त गनेको नाम : 

पि:       पि: 

सही :       सही : 
धमधत :       धमधत : 
 

 
 

नोट : नमूनाको लाधग माधथ आम्िानी तथा खिशको र्ीषशक र सिंकेत निं. उल्लेख गररएको हो । 

फाराम निं. 26 
िौमाधसक आय व्यय वििरर् 

विद्यालयको नाम : 

आधथशक िषश : 
 

 

         

विद्यालय कोड निं.    

.............साल..........मवहना 
              

खिश  
सङ्केत 
 निं. 

खिशको वििरर् 

व्यय 
आम्िानी 
सङ्केत निं. 

आम्िानीको  
वििरर् 

आय 

स्िीकृत 
बजेट 

गत  
िौमाधसक  
सम्मको 

यो  
िौमाधसकको 

यो  
िौमाधसक 
सम्मको 

स्िीकृत  
आय 

गत  
िौमाधसक  
सम्मको 

यो  
िौमाधसकको 

यो  
िौमाधसक 
सम्मको 

बााँकी 
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      १४१५१ 
विद्यालय सम्पशत्तको 
िहालबाट प्राि आय   

        

२७२११ छारिशृत्त खिश                       

  
 

                      

२२३१३ पसु्तक तथा सामग्री खिश                       

  
 

                      

२२४१२ सूिना प्रर्ाली तथा सफ्टिेयर सञ्चालन खिश           

 

          

  
 

                      

२२३११ मसलन्त्ि तथा कायाशलय सामाग्री                       

             २२७११ विविि खिशहरू           

 

          

                          

जम्मा                         

बााँकी = आय-व्यय 
(नपगु सापटी धलएको स्रोत खलुाउने)  
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द्रिव्यिः 
१) महल निं. १ मा खिश सङे्कत िगीकरर् र व्याख्यामा उल्लेख भएको सम्बशन्त्ित खिश र्ीषशक नम्बर उल्लेख गने , 

२) महल निं. २ मा सम्बशन्त्ित खिश र्ीषशकको नाम उल्लेख गने, 
३) महल निं. ३ मा िाल ुआधथशक िषशको लाधग खिश गनश स्िीकृत भएको र्ीषशकगत िावषशक बजेट रकम उल्लेख गने,  
४) महल निं. ४ मा गत िौमाधसकसम्मको खिश रकम उल्लेख गने, 
५) महल निं. ५ मा यस िौमाधसकको खिश रकम मार उल्लेख गने, 
६) महल निं. ६ मा गत िौमाधसकसम्मको र यस िौमाधसकको खिश जोडी हनु आउने रकम उल्लेख गने, 
७) महल निं. ७ मा आम्िानी सङे्कत िगीकरर् र व्याख्यामा उल्लेख भएको आम्िानीको र्ीषशक नम्बर उल्लेख गने,  
८) महल निं. ८ मा सिंघ, प्रिेर् सरकार िा स्थानीय तहबाट प्राि भएको अनिुान र आन्त्तररक आम्िानीको र्ीषशक जनु हो  
   सो उल्लेख गने,  
९) महल निं. ९ मा िाल ुआधथशक िषशको लाधग स्िीकृत र्ीषशकगत िावषशक बजेट/आय रकम उल्लेख गने, 
१०) महल निं. १० मा गत िौमाधसकसम्मको आम्िानी रकम उल्लेख गने, 
११) महल निं. ११ मा यस िौमाधसकको आम्िानी रकम मार उल्लेख गने, 
१२) महल निं. १२ मा गत िौमाधसकसम्मको र यस िौमाधसकको आम्िानी जोडी हनु आउने आय रकम उल्लेख गने, / 

१३) महल निं. १३ मा महल निं. १२ को रकमबाट महल निं. ६ को रकम घटाई बााँकी रकम उल्लेख गने । 
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तयार गनेको नाम :       प्रमाशर्त गनेको नाम : 

पि:       पि: 

सही :       सही : 
धमधत :       धमधत : 
 
 

नोट : नमूनाको लाधग माधथ आम्िानी तथा खिशको र्ीषशक र सिंकेत निं. उल्लेख गररएको हो । 

फाराम निं. 27 
िावषशक आय व्यय वििरर् 

विद्यालयको नाम :  

आधथशक िषश : 
 

 

         

विद्यालय कोड निं.    

.............साल..........मवहना 
              

खिश  
सङ्केत 
 निं. 

खिशको वििरर् 

व्यय 

आम्िानी 
सङ्केत निं. 

आम्िानीको  
वििरर् 

आय 

स्िीकृत 
बजेट 

........ 
आ.ि. को 
धनकासा 
रकम  

........ 
आ.ि. को 
व्यय रकम  

गत आ.ि. 
को व्यय 
रकम  

स्िीकृत  
आय/बजेट 

........ आ.ि. 
को 

आय/धनकासा 
रकम  

........ आ.ि. 
को कूल आय 

रकम  

गत आ.ि. 
को आय 
रकम  

बााँकी 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ 
२११११ पाररश्रधमक शर्क्षक कमशिारी         १३३१2 धनसतश िाल ुअनिुान           

    
        

    
        

  
   

      १४१५१ 
विद्यालय सम्पशत्तको 
िहालबाट प्राि आय   

        

२७२११ छारिशृत्त खिश                       

  
 

                      

२२३१३ पसु्तक तथा सामग्री खिश                       

  
 

                      

२२४१२ सूिना प्रर्ाली तथा सफ्टिेयर सञ्चालन खिश           

 

          

  
 

                      

२२३११ मसलन्त्ि तथा कायाशलय सामाग्री                       

             २२७११ विविि खिशहरू           

 

          

                          

जम्मा                         

बााँकी = आय-व्यय 
(नपगु सापटी धलएको स्रोत खलुाउने)  
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द्रिव्यिः 
१) महल निं. १ मा खिश सङे्कत िगीकरर् र व्याख्यामा उल्लेख भएको सम्बशन्त्ित खिश र्ीषशक नम्बर उल्लेख गने , 

२) महल निं. २ मा खिश र्ीषशकको नाम उल्लेख गने, 
३) महल निं. ३ मा िाल ुआधथशक िषशको लाधग खिश गनश स्िीकृत भएको र्ीषशकगत िावषशक बजेट रकम उल्लेख गने,  
४) महल निं. ४ मा िाल ुआ.ि. को र्ीषशकगत धनकासा/आन्त्तररक आय रकम उल्लेख गने, 
५) महल निं. ५ मा िाल ुआ.ि. को र्ीषशकगत व्यय रकम उल्लेख गने, 
६) महल निं. ६ मा गत आ.ि. को र्ीषशकगत कूल व्यय रकम उल्लेख गने, 
७) महल निं. ७ मा आम्िानी सङे्कत िगीकरर् र व्याख्यामा उल्लेख भएको आम्िानीको र्ीषशक नम्बर उल्लेख गने,  
८) महल निं. ८ मा सिंघ, प्रिेर् सरकार िा स्थानीय तहबाट प्राि भएको अनिुान र आन्त्तररक आम्िानीको र्ीषशक जनु हो  
   सो उल्लेख गने,   
९) महल निं. ९ मा िाल ुआधथशक िषशको लाधग स्िीकृत र्ीषशकगत िावषशक बजेट/आय रकम उल्लेख गने, 
१०) महल निं. १० मा िाल ुआ.ि. को धनकासा/आन्त्तररक आय रकम उल्लेख गने, 
११) महल निं. ११ मा िाल ुआ.ि. को र्ीषशकगत बजेट रकम/आन्त्तररक आयको कुल रकम उल्लेख गने, 
१२) महल निं. १२ मा गत आ.ि. को कूल बजेट/ आय रकम उल्लेख गने, / 

१३) महल निं. १३ मा महल निं. ११ को रकमबाट महल निं. ५ को रकम घटाई बााँकी रकम उल्लेख गने । 
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फाराम निं. 28 

....................... विद्यालय,  

िासलात 

धमधत ..................सम्मको 
विद्यालय कोड निं. :                                                                     

िावयत्ि सम्पशत्त 

१ २ 3 4 5 6 
वििरर् गत िषशको रकम  यो िषशको रकम  वििरर् गत िषशको रकम  यो िषशको रकम  
पुाँजी कोष   जग्गा   

अन्त्य कोषहरू    भिन   

   फधनशिर   

   मेधसनरी उपकरर्   

   सिारी सािन    

दिनपुने बााँकी      

िरौटी   पेश्की बााँकी    

सापटी    धलनपुने बााँकी   

   नगि मौज्िात   

   बैङ्क मौज्िात   

जम्मा   जम्मा   

 

 

 

द्रिव्यिः 
१. िावयत्िको महल निं. १ मा सबै वकधसमका पूाँजी कोषको रकम, कसैलाई भकु्तानी दिन रकम, िरौटी रकम, सापटी रकम, जस्ता 

खिशका र्ीषशकहरू उल्लेख गनुशपिशछ, 
२. महल निं. २ मा महल निं. १ मा उशल्लशखत र्ीषशकको गत िषशको िावयत्ि रकम उल्लेख गनुशपिशछ, 
३. महल निं. ३ मा महल निं. १ मा उशल्लशखत र्ीषशकको यस िषशको िावयत्ि रकम उल्लेख गनुशपिशछ, 
४. महल निं. ४ मा सम्पशत्तको वििरर्मा जग्गा, भिन, मेशर्नरी उपकरर्, फधनशिर, सिारी सािन, पेश्की बााँकी, धलनपुने बााँकी, 

नगि मौज्िात, बैङ्क मौज्िात जस्ता र्ीषशकहरू आिश्यकता अनसुार उल्लेख गनुशपिशछ, 
५. महल निं. ५ मा महल निं. ४ मा उशल्लशखत र्ीषशकको गत िषशको सम्पशत्त रकम उल्लेख गनुशपिशछ, 
६. महल निं. ६ मा महल निं. ४ मा उशल्लशखत र्ीषशकको यस िषशको सम्पशत्त रकम उल्लेख गनुशपिशछ, 

 
 
 

नोट : िावयत्िको जम्मा रकम र सम्पशत्तको जम्मा रकम बराबर हनुपुिशछ । िासलात प्रत्येक िषश आषाढ मसान्त्तसम्मका लाधग तयार गररन्त्छ । माधथ 
िावयत्ि र सम्पशत्तमा उल्लेख भएका वििरर्हरु नमनुाको लाधग मार उल्लेख गररएको हो ।  
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फाराम निं. 29 
............... विद्यालय,  

माग फाराम 
                  आधथशक िषश : 
   विद्यालय कोड निं......              िाग िारि नं. 

मिति ............. 

ि. सिं. 
  माग गररएको 

कैवफयत 
सामानको नाम स्पधेसवफकेर्न  इकाई पररमार् 

१ २ ३ ४ ५ ६ 
      

      

      

 
 

   

माग गनेको िस्तखत : 

नाम: 

 धसफाररस गनेको िस्तखत M 
 नाम: 

-क बजारबाट खररि गररदिन ु 
-ख मौज्िातबाट दिन ु 

धमधत:  धमधत:   

प्रयोजन:    
  आिेर् दिनेको िस्तखत: 

   धमधत: 

   
 

 

मालसामान बशुझधलनकेो नाम:   शजन्त्सी खातामा िढाउनेको िस्तखत: 

धमधत:  : धमधत: 
 

द्रिव्य : 

(१) माग गररने शजन्त्सी सामानको िम सिंख्या उल्लेख गने, 

(२) माग गररने शजन्त्सी सामानको नाम लेख्न,े 

(३) माग गररने मालसामानको स्पेशर्वफकेर्न उल्लेख गने, 

(४) माग गररएको सामानको इकाई उल्लेख गने, 

(५) माग गररएको सामानको पररमार् उल्लेख गने, 

(६) अन्त्य कुरा भए कैवफयत महलमा उल्लेख गने, 

 आधथशक िषशमा िाल ुआधथशक िषश उल्लेख गने, 

 माग फारम निं. मा आधथशक िषशको श्रािर्को पवहलो माग फारमलाई १ निं. उल्लेख गरी त्यसपधछ धमधत  अनसुार िमर्: 

धसलधसलेिार नम्बर राख्िै जानपुछश,  

 धमधतमा माग फारम स्िीकृत भएको धमधत उल्लेख गनुशपछश, 
 विद्यालयलाई आिश्यक पने शजन्त्सी सामान तथा सम्पशत्त मौज्िात भएमा धनकासाको लाधग र मौज्िात नभएमा बजारबाट 

खररिको माग गनश यो माग फारम भनुश पिशछ ।  

 विद्यालयमा प्राि मालासमान अधभलेखको लाधग सम्बशन्त्ित शजन्त्सी खातामा िढाउन ु पिशछ । यसरी शजन्त्सी खातामा 
िढाउनेले शजन्त्सी खातामा िढाएको धमधत लेखेर हस्ताक्षर गनुशपिशछ ।  
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फाराम निं. 30 
……………विद्यालय, 

खररि आिेर् 
           

श्री.........................................       खररि आिेर् निं.:................. 
आिेर् गररएको व्यशक्त/धनकायको नाम .       खररि आिेर् धमधत:....................... 

ठेगाना :    फोन निं.:      खररि सम्बन्त्िी धनर्शय निं. 
सिंस्था िताश निं. :   मूल्य अधभिवृद्ध कर/स्थायी लेखा नम्बर:    धनर्शय धमधत : 

 

ि.सिं. 
 

सामानको  

मूल्य 
 

शजन्त्सी िगीकरर् सिंकेत निं. नाम  स्पेधसवफकेर्न इकाई पररमार् कैवफयत 
िर जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
                 

                 

   जम्मा रकम              

   म.ुअ.कर -!#Ü_              

  s"n hDdf /sd              
dfly pNn]lvt ;fdfg ldlt ========= leq ======= विद्यालय ======== :yfgdf bflvnf u/L aLnã÷OGEjfO; k|:t't ug'{ xf]nf . 

 

 
pk/f]Qm cg';f/ vl/b cfb]z tof/ ug]{, l;kmfl/; ug]{ / :jLs[t ug]{  

 
 

   

  

फााँटिालाको िस्तखत : 
gfd : 
धमधत: 

zfvf k|d'vsf] िस्तखत : 
नाम : 

धमधत : 

 

प्रिानाध्यापकको नाम: 

िस्तखत: 
धमधत:   

 

dfly pNn]lvt ;fdfgx? ldlt ====== leq ======= ljBfnodf a'emfpg] 5' egL ;xL5fk ug]{  

 

     फमशको नाम     b:tvt / 5fk     ldlt  

 

द्रिव्य : 

 मालसामान आपूधतशकताशको  नाम ठेगाना, फमशको नाम, फोन निं. र मूल्य अधभिवृद्ध कर/स्थायी लेखा नम्बर प्रिसाँग 
उल्लेख गने, 

 खररि आिेर् निं. उल्लेख गने  र प्रत्येक आधथशक िषशको श्रािर्को पवहलो खररि आिेर्लाई १ निं. दिई त्यसपधछ 
धसलधसलेिार नम्बर राख्िै जाने , 

 खररि आिेर् जारी भएको धमधत उल्लेख गने, 

 खररि कायश गनुश अगाधड खररि गने सम्बन्त्िमा धनर्शय गररएको भए सो धनर्शयको निं. उल्लेख गने, 

 खररि कायशको लाधग गररएको धनर्शय धमधत उल्लेख गने, 

1. िम सिंख्या महलमा सामानको १, २, ३, ४, गिै नम्बर/ धसलधसलेिार नम्बर उल्लेख गने, 

2. खररि गररने सामानको शजन्त्सी िगीकरर् सिंकेत निं. उल्लेख गने, 
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3. खररि गररने सामानको नाम उल्लेख गने, 

4. खररि गररने सामानको स्पेधसवफकेर्न उल्लेख गने, 

5. खररि गररने सामानको इकाई उल्लेख गने, -OsfO{ eGgfn] uf]6f, yfg, bh{g, l/d, lsnf], af]/f, ln6/ 
cflbnfO{ a'emfpF5_,  

6. खररि गररने सामानको कूल पररमार् उल्लेख गने, 

7. खररि गररने सामानको प्रधत इकाई िर उल्लेख गने, 

8. खररि गररने सामानको जम्मा रकम उल्लेख गने, -dxn ^ / dxn & nfO{ u'0fg u/L x'g cfpg] /sd pNn]v 
ug]{_,  

9. अन्त्य केही कुरा भए उल्लेख गने, 

 जम्मा रकम धनकाधल सकेपधछ १३ प्रधतर्त मूल्य अधभिवृद्ध कर रकम थप गरी सामानको लागत अथाशत ्कूल 
रकम धनकाल्न ुपिशछ । 

 खररि आिेर् २ प्रधत आपूधतशकताशलाई सही छाप गराई बझुाउन ुपिशछ ।खररि गररएको सामानसाँगै बील र 
आपूधतशकताशबाट प्रमाशर्त एक प्रधत खरीि आिेर् भकु्तानीको शे्रस्तामा सिंलग्न गनुशपने छ ।  
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द्रिव्य :  

(१) मालसामानको धसलधसलेिार िमसिंख्या उल्लेख गिै जाने, 

(२) खररि आिेर् भए खररि आिेर् नम्बर र हस्तान्त्तरर् भए हस्तान्त्तरर् फाराम नम्बर उल्लेख गने, 

(३) िाशखला गररने शजन्त्सी सामान िगीकरर्को सिंकेत नम्बर उल्लेख गने, 

(४) खिश भएर जाने िा नजाने सामानको खातामा कुन पेजमा उल्लेख गररएको छ, सो पेज नम्बर उल्लेख गने, 

(५) िाशखला गररएको सामानको नाम उल्लेख गने, 

(६) िाशखला गररएको सामानको स्पेधसवफकेर्न उल्लेख गने, 

(७) सामानको पवहिान नम्बर भए उल्लेख गने, (जस्तै : गाधडको इशञ्जन निं. च्याधसस निं. आदि) 
(८) सामानको मोडेल नम्बर उल्लेख गने, 

(९) बील धबजक अनसुार सामानको इकाई उल्लेख गने, 

(१०) बील धबजक अनसुार प्राि सामानको पररमार् उल्लेख गने, 

(११) बील धबजक अनसुार मूल्य अधभिवृद्ध कर बाहेकको प्रधत इकाई िर उल्लेख गने, 

(१२) मूल्य अधभिवृद्ध कर बाहेकको जम्मा रकम उल्लेख गने, 

(१३) प्रत्येक इकाई अनसुार हनु आउने मूल्य अधभिवृद्ध रकम उल्लेख गने, 

(१४) मूल्य अधभिवृद्ध रकम सवहतको सामानहरुको मूल्य जोडेर लेख्न े, 

(१५) सामान खररि गिाश धस.निं. १४ को मूल्य बाहेक अन्त्य खिश (जस्तै: ढुिानी,  लोड, अनलोड, ज्याला आदि) भए उल्लेख गने, 

(१६) धस.निं. १४ र १५ महलको जोड जम्मा गरी कूल रकम उल्लेख गने,  र  

(१७) अन्त्य केही कुराहरु भए उल्लेख गने ।  

 

 

नोट : खररि आिेर् अनसुारको सामानको पररमार्, नाप, तौल, साइज र स्पेधसवफकेर्न अनसुार सामान प्राि भएको छ वक छैन भनी जााँिबझु गने र 
प्रविधियकु्त िा प्राविधिक मालसामान भए सम्बशन्त्ित प्राविधिकबाट जााँिबझु गराई उपयकु्त भएमा मार सामान िाशखला गनुशपिशछ । 

 

         
         
        

 

फाराम निं. 31 

         
         ...................................विद्यालय 

िाशखला प्रधतिेिन 

आधथशक िषश : 
                                      
     

  िाशखला धमधत: 
िाशखला प्रधतििेन निं. 

ि.स 
 

खररि आिेर्/ 
हस्तान्त्तरर् 
फारम निं. 

 

शजन्त्सी 
िगीकरर् 
सिंकेत निं. 

शजन्त्सी 
खाता 

पाना निं. 

सामानको 
नाम 

स्पेधसवफकेर्न 

सामानको 
पवहिान 
निं. 

मोडल 
निं. 

मूल्य (बील धबजक अनसुार)   

कैवफयत 
Osfई  kl<df)f  b< 

hDdf 

मू.अ. 
कर 
afx]s 

मू.अ 
कर  

;fdfgsf] 

hDdf 

मूल्य  

अन्त्य 
खिश 

cGo vr{ 

;d]t 

hDdf 

<sd 

१ २ ३ ४ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14=  

-12+13_ 15 

16=                  

-14+15_ 17 

                             

    

  

 

  

 

 

      उपरोक्त अनसुार िाशखला प्रधतििेन तयार गने, जााँि गने र स्िीकृत गने 
फााँटिालाको िस्तखत : 
नाम: 

पि : 
  

भण्डार प्रमखुको िस्तखत : 
नाम: 

पि : 
   

प्रमाशर्त गनेको िस्तखत : 
नाम: 

पि : 
धमधत: 

 

धमधत: 
    

धमधत : 
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फाराम निं. 32 
 

.........................विद्यालय 
खिश भएर नजान े(vKg] मालसामान) ;fdfgsf] lhG;L vftf 

शजन्त्सी सामानको नाम: 

        

आधथशक िषश : 

इकाइ : 

          

शजन्त्सी सङे्कत नम्बर:: 

  

      

शजन्त्सी खाता पाना नम्बर:: 

धम
धत 

िाश
खल

ा न
िं./
हस्

ता
न्त्त

रर्
 फ

ारम
 

निं.
 

स्पे
धस
वफ

के
सन
 

;
fd
fg
s
f] 
kl
xr
fg
 

df
]Š
n
 
g_=
 

वििरर् आम्िानी हस्तान्त्तरर् बााँकी कैवफयत 

उ्
पाि

न 
गने

 िे
र् 

िा 
क
म्प

नीक
ो न

ाम
 

सा
इज
 

अन
मुा
धनत

 आ
य ु

सा
मा
न 

प्राध
िक

ो स्र
ोत 

परर
मा
र् 

प्रधत
 इ

क
ाइक

ो ि
र 

(अ
न्त्य

 
खि

शक
ो स

मेत
क
ा 

आ
िा
रम

ा 

जम्
मा
 प

रल
 मू

ल्य
 
 

परर
मा
र् 

जम्
मा
 प

रल
 मू

ल्य
 
 

परर
मा
र् 

जम्
मा
 प

रल
 मू

ल्य
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फााँटिालाको िस्तखत : 
नाम: 

पि : 
  

zfvf प्रमखुको िस्तखत : 
नाम: 

पि : 
  

प्रिानाWofkकको िस्तखत : 
नाम: 

पि : 

धमधत : 
 

धमधत : 
    

धमधत : 

 
द्रिव्य : 

(१) शजन्त्सी सामान िाशखला भएको िा हस्तान्त्तरर् भएको दिनको धमधत उल्लेख गने, 

(२) मालसामान िाशखला भएमा िाशखला निं. र हस्तान्त्तरर् भएमा हस्तान्त्तरर् निं. उल्लेख गने, 

(३) िाशखला गररएको िा हस्तान्त्तरर् गररएको सामानको स्पेधसवफकेर्न उल्लेख गने (जस्तै : कम््यटुर भए सोको कम्पनी, 
क्षमता -RAM, HARD DISK),  

(४) सामानको पवहिान निं. भए सो उल्लेख गने, 

(५) मोडल निं. खलेुको भए सो उल्लेख गने, 

(६) उत्पािन गने िेर् िा कम्पनीको नाम उल्लेख गने, 

(७) िाशखला गररएको मालसामानको बीलमा साइज खलुाएको भए उल्लेख गने, 

(८) सामानको अनमुाधनत आय ुखलुाउने, 
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(९) िाशखला गररएको मालसामान खररि गरी प्राि भएको भए खररि र हस्तान्त्तरर् भई आएको भए हस्तान्त्तरर् भनी 
उल्लेख गने, 

(१०) सामानको पररमार् उल्लेख गने, 

(११) िाशखला प्रधतिेिनबाट अन्त्य खिश समेत जोडेर भएको प्रधत इकाई िर उल्लेख गने, 

(१२) धस.निं. १० र धस.निं. ११ लाई गरु्न गरी हनु आउने रकम उल्लेख गने, 

(१३) हस्तान्त्तरर् िा धललाम धबिी  गररएको सामानको पररमार् उल्लेख गने, 

(१४) हस्तान्त्तररत सामानको जम्मा मूल्य उल्लेख गने, 

(१५) धस.निं. १० बाट धस.निं. १3 को पररमार्लाई घटाई हनु आउने पररमार् उल्लेख गने, 

(१६) धस.निं. १२ बाट धस.निं. १४ को रकम घटाई हनु आउने रकम उल्लेख गने, र 

(१७) अन्त्य थप वििरर् भए कैवफयत महलमा उल्लेख गने । 

 

 

 

नोट : 

 प्रत्येक ख्न ेशजन्त्सी मालसामानको लाधग अलग अलग खाता पाना प्रयोग गररन ेहुाँिा खाता पानाको र्रुुमा शजन्त्सी सामानको नाम र 
सामानको ईकाई खलुाउन ुपिशछ ।  

 आधथशक िषश समाि भएपधछ स्टोर प्रमखु र प्रिानाध्यापकले नाम, पि, धमधत सवहत हस्ताक्षर गरी प्रमाशर्त गनुशपिशछ ।  



विद्यालय लेखाङ्कन दिग्िर्शन - 93 
  

फाराम निं. 33 

 .................................................विद्यालय 
खिश भएर जान े(नख्न ेमालसामान) सामानको शजन्त्सी खाता  

शजन्त्सी सामानको नामM 

       

आधथशक िषश M 
इकाई M 

स्पेधसवफकेर्न M 
     

शजन्त्सी सिंकेत निं. M 
शजन्त्सी खाता पाना निं. M 

 

            

धमधत 
िाशखला/ 
धनकासी निं. 

स्टोर िाशखला (आम्िानी) धनकासा (खिश) बााँकी 
कैवफयत 

पररमार् िर रकम पररमार् िर रकम पररमार् िर रकम 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

                        

                        

                        

                        

                        

            स्टोर प्रमखुको नाम: 

िस्तखत : 

      

प्रिानाध्यापकको नाम: 

िस्तखत : 
धमधत: 

       

धमधत : 

  

द्रिव्यिः 
१) शजन्त्सी सामानको िाशखला िा खिश लेशखएको दिनको धमधत उल्लेख गनुशपने छ , शजन्त्सी सामान धनकासी भएमा 

खिश लेशखन्त्छ र िाशखला भएमा आम्िानी बााँधिन्त्छ । 

२) आम्िानी गररएको अिस्थामा िाशखला प्रधतिेिन निं. र धनकासी गररएको अिस्थामा माग फारम निं. उल्लेख गने, 

३) स्टोर िाशखला गररएको सामानको पररमार् उल्लेख गने, 

४) स्टोर िाशखला गररएको सामानको इकाई िर उल्लेख गने, 

५) स्टोर िाशखला गररएको सामानको जम्मा रकम उल्लेख गने, 

६) माग फारमबाट धनकासी गररएको सामानको पररमार् उल्लेख गने, 

७) माग फारमबाट धनकासी गररएको सामानको इकाई िर उल्लेख गने, 

८) माग फारमबाट धनकासी गररएको सामानको जम्मा मूल्य उल्लेख गने, 

९) आम्िानीबाट खिश घटाई हनु आउने बााँकी मौज्िात उल्लेख गने, 

१०) सामानको िर (आम्िानीमा उल्लेशखत) उल्लेख गने, 

११) आम्िानी महलको रकमबाट खिश महलको रकम घटाई बााँकी रकम उल्लेख गने, र 
१२) अन्त्य केही कुरा भए उल्लेख गने । 

 
 

नोट : 

 आधथशक िषशको अन्त्तमा स्टोर प्रमखु र प्रिानाध्यापकले नाम, पि, धमधत सवहत हस्ताक्षर गरी प्रमाशर्त गनुशपछश र 
विद्यालयको छाप लगाउन ुपिशछ ।  
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...................विद्यालय 

  घर जग्गाको लगत वकताब 
आधथशक िषश : 

 

फााँटिालाको िस्तखत : 
नाम: 

पि : 
  

  
   

प्रिानाWofkकको िस्तखत : 
नाम: 

पि : 

धमधत: 
 

  
    

धमधत : 
   

द्रिव्यिः 
१. महल नम्बर १ मा िम सिंख्या लेख्न े। 
२. महल नम्बर २, ३ र ४ मा िमर्: जग्गा रहेको स्थानको शजल्ला, स्थानीय  तह र िडा निं. खलुाउन े। 
३. महल नम्बर ५, ६, ७ र ८ मा िमर्: जग्गाको नक्र्ाको धसट निं., वकत्ता निं., जग्गाको क्षेरफल र जग्गाको वकधसम खलुाउन े। 
४. महल नम्बर ९ र १० िमर्: जग्गा िनीको नाम र जग्गािनी प्रमार्पर निं. खलुाउने । 
५. महल नम्बर ११ र १२ मा िमर्: जग्गा प्राधि हुाँिाको धमधत र सोको मूल्य खलुाउन े। 
६. महल नम्बर १3 र १4 मा िमर्: सिंरिनाले ििेको जग्गाको क्षेरफल र सिंरिनाको क्षेरफल खलुाउने । 
७. महल नम्बर १५ मा सिंरिनाको प्रकार उल्लेख गने । 
8. महल नम्बर १६ मा सिंरिना धनमाशर् सम्पन्न भएको धमधत खलुाउने । 
10. महल नम्बर १७ धनमाशर् भएको सिंरिनाको धनमाशर् लागत मूल्य खलुाउने । 
१1. महल नम्बर १८ मा जग्गा र सिंरिनाको जम्मा लागत मूल्य खलुाउने । 
12. महल नम्बर १9 र 20 मा िमर्: जग्गा तथा सिंरिनाको पनुमूशल्याङ्कन गररएको दिनको धमधत र सोको पनुमूशल्यािंवकत रकम  

      खलुाउने । 
१3. महल नम्बर 21 मा अन्त्य केही कुरा भए उल्लेख गने । 

 

नोट : विद्यालयको नाममा िा धनयन्त्रर्मा भएको घर तथा जग्गाको लगत यस वकताबमा तयार गरी अधनिायश रुपमा प्रत्येक िषश अद्यािधिक गनुशपछश । 

ि.सिं. जग्गा रहेको स्थान जग्गाको वििरर् जग्गा िनीको वििरर् जग्गा प्राधि हुाँिाको घर तथा सिंरिनाको वििरर् जग्गा तथा 
सिंरिनाको 
जम्मा परल 

मूल्य 

पनुमूशल्यािंवकत वििरर् 

  
 कै

वफ
यत

 

 शजल्ला स्थानीय 
तह 

िडा 
निं. 

नक्र्ा धसट 
निं. 

वकत्ता निं. क्षेरफल वकधसम नाम प्रमार्पर 
निं. 

धमधत मूल्य सिंरिनाले ििेको 
जग्गाको 
क्षेरफल 

सिंरिनाको 
क्षेरफल 

सिंरिनाको 
प्रकार 

धनमाशर् 
भएको 
धमधत 

सिंरिना 
लागत 
मूल्य 

पनुमूशल्यािंवकत 
धमधत 

पनुमूशल्यािंवकत 
मूल्य 

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

                     

                     

                     

फाराम निं 34 
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फाराम निं. 35 

...............विद्यालय  
हस्तान्त्तरर् फारम 

 

यस विद्यालयको तपधसल अनसुारको मालसामान हस्तान्त्तरर् गररएको छ ।  

सामान हस्तान्त्तरर् गने धनर्शय निं. ... 
सामान हस्तान्त्तरर् गने धनर्शय धमधत ...        धमधत : …. 

सामान हस्तान्त्तरर् गररएको विद्यालय िा सिंघ सिंस्थाको नाम ...      हस्तान्त्तरर् फारम निं. 
 

ि 
स 

शजन्त्सी 
िगीकरर् 
सङ्केत निं. 

शजन्त्सी 
खाता पाना 

निं. 

सामानको 
नाम 

स्पेधसवफकेर्न 
सामानको 
पवहिान निं.  

सामानको 
माडेल निं.  

इकाई पररमार् 
जम्मा 
परल 
मूल्य 

र्रुु प्राि 
धमधत 

मालसामनको 
भौधतक  
अिस्था 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 11 12 
                      

                      
 

सामान हस्तान्त्तरर् गने विद्यालयले भने :            सामान बशुझधलने सिंघ/सिंस्थाले भने : 
सामान बझुाउनेको: सामान हस्तान्त्तरर् गने प्रिानाध्यापकको : सामान बशुझधलनेको सामान बशुझधलने कायाशलय प्रमखुको: 
नाम: नाम: 

 

नाम: नाम: 
पि: पि: 

 

पि: पि: 
िस्तखत: िस्तखत: 

 

िस्तखत: 
 

िस्तखत: 
धमधत: धमधत: 

 

धमधत: धमधत: 
 

विद्यालयको छाप : 
 

सिंघ/सिंस्था/कायाशलयको छाप : 

 

द्रिव्य M 
१. महल नम्बर १ मा िम सिंख्या लेख्न ुपछश ।  

२. महल नम्बर २ मा सामान िा सम्पशत्तको कोड नम्बर लेख्नपुछश । 

३. महल नम्बर ३ मा शजन्त्सी सामानको खाता पाना नम्बर लेख्नपुछश । 

४. महल नम्बर ४ मा शजन्त्सी सामानको नाम लेख्नपुछश ।  

५. महल नम्बर ५ मा शजन्त्सी सामानको स्पेधसवफकेसन खलुाउनपुछश । 

६. महल नम्बर ६ मा शजन्त्सी सामानको पवहिान निं. उल्लेख गनुशपछश । 

७. महल नम्बर ७ मा सामानको मोडेल निं. उल्लेख गनुशपछश ।  

८. महल नम्बर ८ मा हस्तान्त्तरर् हनेु सामानको इकाई लेख्नपुछश । 

9. महल नम्बर ९ मा हस्तान्त्तरर् गररएको सामानको पररमार् लेख्नपुछश ।  
10. महल नम्बर 10 मा सामानको जम्मा परल मूल्य लेख्नपुछश ।यसमा अन्त्य खिश समेतको रकम लेख्नपुछश । 

11. महल नम्बर 11 मा हस्तान्त्तररत सामान प्राि भएको दिनको धमधत लेख्नपुछश । 

१2. महल नम्बर १2 मा हस्तान्त्तररत शजन्त्सी सामानको भौधतक अिस्था उल्लेख गनुशपछश । 
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फाराम निं. 3६ 

  

.................... विद्यालय 

शजन्त्सी मौज्िातको िावषशक वििरर् 

विद्यालय कोड निं...                                                                              आधथशक िषश M 
 

ि.सिं. 
शजन्त्सी 

खाता पाना 
निं. 

शजन्त्सी िगीकरर् 
सिंकेत निं. 

शजन्त्सी सामानको 
नाम  

 मौज्िात बााँकी शजन्त्सी सामानको 
भौधतक अिस्था 

कैवफयत 

इकाई पररमार् िर जम्मा मूल्य रु. 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ = 6 x ७ 9 10 

                

  

                

  

        

  

        

  

                

  

                

  

                

  

        

  

 
  स्टोर प्रमखुको नाम: 

  िस्तखत : 

  धमधत : 

प्रिानाध्यापकको  नाम: 

िस्तखत : 

धमधत 

 

 

 
 

 

नोट : आधथशक िषश समाि भएको सात दिन धभरमा तयार गनुशपछश । 
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फाराम निं. 37 
     ...........................विद्यालय 

विद्यालय कोड निं.                  शजन्त्सी धनरीक्षर् फाराम 
        आधथशक बषश ............... 

ि.सिं 
जजन्सी 
संकेि 
निं. 

शजन्त्सी
खाता 
पाना 
निं. 

वििरर् इकाई 

शजन्त्सी खाता 
बमोशजमको मौज्िात 

स्पेशर्वफकेर्न 
अनसुार 

भौधतक परीक्षर् गिाश िाल ुहालतमा सामानको अिस्था 
कूल 

पररमार् 
कैवफयत 

पररमार् मूल्य धभडेको नधभडेको 
घट 
सिंख्या 

बढ 
सख्या 

घट/बढको 
मूल्य रहेको नरहेको 

ममशत 
गनुशपने 

धललाम/ 
धबिी  
गनुशपने 

धमन्त्हा 
गनुशपने 

सिंरक्षर् 
गनुशपने 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 15 16 17 18 19 20 

                    
                    

                    

                    

                    

 

शजन्त्सी धनरीक्षर् सधमधत गठन धमधत M 
शजन्त्सी धनरीक्षर् प्रधतििेन पेर् धमधत M 
 

शजन्त्सी धनरीक्षर् सधमधतका पिाधिकारीको वििरर् M 
नाम पि िस्तखत 
   

b|i6JoM 

1. शजन्त्सी सामानको िम सिंख्या उल्लेख गने, 

2. शजन्त्सी सामानको सिंकेत निं. उल्लेख गने, 

3. धनरीक्षर् गररएको शजन्त्सी सामान कुन खाता पाना निं. मा छ सो खाता पाना निं. उल्लेख गने, 

4. शजन्त्सी सामानको नाम उल्लेख गने, 

5. शजन्त्सी सामानको इकाई (थान, गोटा, िजशन, धलटर आदि) उल्लेख गने, 

6. शजन्त्सी खाता बमोशजमको मौज्िातको पररमार् उल्लेख गने, 

7. शजन्त्सी खाता बमोशजमको मौज्िात सामानको मूल्य उल्लेख गने, 

8. शजन्त्सी धनरीक्षकले शजन्त्सी सामानको भौधतक अिस्थाको स्थलगत धनरीक्षर् गिाश स्पेधसवफकेर्न अनसुार धभडेको आइटमलाई यस 
महलमा धभडेको भनी उल्लेख गने, 

9. धस.निं. ८ बमोशजम धनरीक्षर् गिाश नधभडेको अिस्थामा नधभडेको भनी उल्लेख गने, 

10. धस.निं. ८ बमोशजम धनरीक्षर् गिाश मालसामानको भौधतक सिंख्या घटी पाइएमा सो घटी सिंख्या उल्लेख गने, 

11. धस.निं. ८ बमोशजम धनरीक्षर् गिाश मालसामानको भौधतक सिंख्या मौज्िातमा उल्लेख भए भन्त्िा बढी िेशखएमा सो बढी िेशखएको 
सिंख्या उल्लेख गने, 

12. धस.निं. १० र ११ को अिस्था अनसुार फरक मूल्य उल्लेख गने, 

13. धस.निं. ८ बमोशजम धनरीक्षर् गिाश िाल ुहालतमा रहेको भौधतक सामानलाई िाल ुभनी उल्लेख गने, 

14. िाल ुहालतमा नरहेको सामानलाई िाल ुहालतमा नरहेको भनी उल्लेख गने, 

15. शजन्त्सी धनरीक्षकले सामानको स्थलगत रुपमा भौधतक अिस्थाको धनरीक्षर् गिाश ममशत गनुशपने िेशखएमा सो कुरा यस महलमा 
उल्लेख गने, 

16. धस.निं. १५ अनसुार धनरीक्षर् गिाश काम नलाग्न ेिेशखएमा धललाम धबिी  गनुशपने महलमा जनाउन,े  
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१७ धनरीक्षर् गिाश सामान धमन्त्हा गनश'पने िेशखएमा यस महलमा उल्लेख गने,  

१८ धनरीक्षर् गिाश केही सामान सिंरक्षर् गनुशपने िेशखएमा सो कुरा यस महलमा उल्लेख गने, 

१९ क "ल पररमार्मा महल नम्बर १५,१६,१७ र १८ को जोड उल्लेख गने र  
२० अन्त्य केही क'रा भए उल्लेख गने । 

 

 

नोट :  

 आधथशक िषश समाि भएपधछ शजन्त्सी धनरीक्षर् गनश यो फाराम प्रयोग गनुशपछश । शजन्त्सी धनरीक्षर् गने कायश प्रत्येक िषश गनुशपछश ।  

 शजन्त्सी धनरीक्षर् फाराममा उल्लेख भएबमोशजम शजन्त्सी सामानको ममशत सम्भार, धललाम-धबिी  तथा धमनाहा सम्बन्त्िी कायश गनुशपिशछ ।  
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फाराम निं. 3८ 

...........नगर कायशपाधलका/गाउाँ कायशपाधलका 

...................... 
प.सिं. 
ि.निं.                                                                                                                                                                            धमधत :……… 

 

श्री ........................... 

  ............................. विद्यालय, 

   ...............................। 

     विषय :  खिश गने अशख्तयारी प्रिान गररएको सम्बन्त्िमा ।  

 

 तपााँईलाई तपधसल बमोशजमको रकम  -त्यसमा हनुे थप/घट समेत_ खिश गने अशख्तयारी प्रिान गररएको छ । 
प्रिधलत कानून अनसुार खिश गनुश गराउन ुहनु र धनयमानसुार लेखा राखी प्रधतिेिन गने र लेखापरीक्षर्  गराउन ुहोला ।  
 

विद्यालय/आयोजनाको नाम M  
बजेट उप-र्ीषशक निं.M 

ि.सिं. खिश सिंकेत निं. खिश र्ीषशकको नाम 

अशख्तयारी रकम 

िावषशक बजेट रकम 
रु. 

सिंघीय सरकार प्रिेर् सरकार स्थानीय तह अन्त्य 
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फाराम निं. 39 

...........विद्यालय 

...................... 
प.सिं. 
ि.निं.                                                                                                                                                                            धमधत :……… 

 

श्री ........................... 

  ..............नगर कायशपाधलका/गाउाँ कायशपाधलका, 

   ...............................। 

     विषय :  बजेट रकम धनकासा गररदिन ेसम्बन्त्िमा ।  

 

 प्रस्ततु विषयमा यस विद्यालयको आधथशक िषश ........... को बजेट उप-र्ीषशक निं. .............. (बजेट उप-र्ीषशकको 
नाम उल्लेख गने) तफश को .......... िौमाधसक / माधसक बजेट रु. ................ धनकासा गरी विद्यालयको .................... 
बैंक ..............  र्ाखामा रहेको बैंक खाता निं. .................  मा जम्मा गरी दिन ुहनु िेहाय बमोशजमका कागजातहरु 
सिंलग्न गरी अनरुोि गिशछु ।  

 
 

सिंलग्न कागजातहरु M  
१.           ....................... 
२.            -प्रिानाध्यापक_ 
३. 
4.
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फाराम निं. 40 

........... नगर कायशपाधलका/गाउाँ कायशपाधलका 

...................... 
प.सिं. 
ि.निं.                                                                                                                                                                            धमधत :……… 

 

श्री ........................... 

  ............................. विद्यालय, 

   ...............................। 

     विषय :  बजेट धनकासा रकम सम्बन्त्िमा ।  

 

 प्रस्ततु विषयमा त्यस विद्यालयको प.सिं. ..... ि. निं. ..... धमधत ................... को बजेट धनकासा माग फाराम 
अनसुार -त्यसमा हनुे थप/घट समेत_ िेहाय बमोशजम ................... अिधिको/पटके धनकासा रकम रु. ................... 
बैंकको खाता निं. .................................. मा जम्मा गररएको छ, धनयमानसुार गनुशहोला । प्रिधलत कानून अनसुार खिश 
गनश गराउन ुहनु र धनयमानसुार लेखा राखी प्रधतिेिन गने र लेखापरीक्षर्  गराउन ुहोला ।  
 

धनकासाको वििरर् M       बजेट उप-र्ीषशक निं.M         बजेट उप-र्ीषशकको नाम M               आधथशक िषश M 
 

ि.सिं. खिश र्ीषशक निं.  खिश र्ीषशकको नाम धनकासा रकम रु. कैवफयत  

     

     

     

     

 जम्मा    

   अक्षेरुपी :   ………………………………. 
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अनसूुिी - ४ 
लेखाङ्कनको व्यिहाररक ज्ञान, अभ्यास तथा नमनुाहरू 

१. काठमाण्डौ महानगरपाधलकाबाट कन्त्या माध्यधमक विद्यालय लैनिौरलाई प्रथि चौिामसक िाििको ििब, भत्ता 
िगायि देहाय बिोजजिको रकि तनकासा भयो । 

तनकासा मिति : २०७६ असोज १ गि े  चिानी नं. १०/०७६/७७ 

मस.नं. 
िच ु

शीर्कु नं. 
शीर्कुको नाि वििरण रकि कैफियि 

१.  २११११ ििब आधारभूि िहको मशक्षक ििब १२००००।००  
२.  २११११ ििब िाध्यमिक िहको मशक्षक ििब १५०००००।००  
३.  २२३१३ िुस्िक िथा सािग्री िच ु आधारभूि िहको िागग शैक्षक्षक सािग्री ५००००।००  
४.  २२३१३ िुस्िक िथा सािग्री िच ु िाध्यमिक िहको िागग शैक्षक्षक सािग्री ५००००।००  
५.  २७२११ छात्रिवृत्त वििन्न/जेहेन्दार विद्याथी छात्रिवृत्त आधारभिू ७५०००।००  
६.  २७२११ छात्रिवृत्त वििन्न/जेहेन्दार विद्याथी छात्रिवृत्त िावि ६००००।००  
७. २ २११३२ िहाँगी भत्ता मशक्षक/किचुारीहरूको िाँहगी भत्ता आधारभूि र 

िावि सिेि 
५५०००।००  

   जम्िा २९९००००।००  
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कन्त्या माध्यवमक विद्यालय 

लैनचौर, काठमाण्डौ 

 

गोश्वारा भौचर  

           
  

    

मममि : 2076/06/01  

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

मलु गो.भौ.नं.  - 01 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.ि.ं 

िकेंत / उप-

शीर्षक 

न.ंम्बर  

वक्रयाकलाप/ 

कायषक्रम 

िकेंत न.ं: 

कारोबारको ब्यहोरा  

खाता 

पाना 

न.ं 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह स्रोत व्यहोने िसं्था प्रकार  

भुक्तानी 

विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

 
    

डे. रा.बा.बैंक , ठमेल, काठमाण्डौ  

  
 स्थानीय 

 काठमाण्डौ 

महानगरपामलका 
नगद 

  बैंक 

जम्मा 

2990000.00 

 1 21111   के्र. िलब मनकासा (आधारभूि)   

     

1200000.00 
2 21111   के्र. िलब मनकासा (माध्यममक)   

     

1500000.00 
3  22313   के्र. पसु्िक िथा सामग्री  मनकासा (आधारभूि)   

     

 50000.00 
4  22313   के्र. पसु्िक िथा सामग्री  मनकासा (माध्यममक)   

     

 50000.00 
5  27211   के्र. छात्रिमृत्त मनकासा (आधारभूि)   

     

 75000.00 
6  27211   के्र. छात्रिमृत्त मनकासा (माध्यममक)   

     

 60000.00 
6 21132   के्र. महगँी भत्ता मनकासा (आधारभिु र मामि समहि)   

     

 55000.00 
      जम्मा  2990000.00 2990000.00 

 

जम्मा रकम अिरमा  उशन्त्तस लाख नब्बे हजार मार. ।  

कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

        ( संलग्न काठमाण्डौ महानगरपामलकाबाट प्राि मनकासा पत्र र बैंक भौर्र अनसुार सशिष र्ाल ुअनदुान िापि मनकासा प्राि भयो । ) 

 

          

                      

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 

क्र.िं. 
भुक्तानी पाउनेको नाम  

  
बैंक खाता नं. / भपाषर्ष नं. पान नं. भुक्तानी रकम  

  

संलग्न कागजाि संख्या - 02 
तह - स्थानीय 
सिंस्था - काठमाण्डौ महानगरपाधलका 

            
  

प्रकार - नगद 

 
 

            

                 

     जम्मा     

     
           ियार गने : ………………… 

 

पेश गने : ……………………… स्िीकृि गने : ………………… 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… मममि : ……………………… 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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२. मिति २०७६ असोज ४ गि े विद्याियका िागग आिश्यक शैक्षक्षक सािाग्री िररद गरी श्री िक्ष्िी इन्टरप्राइजेजिाई   
रु ५०,०००।०० ( आधारभूि िह रु २००००।०० र िावि िह रु ३००००।००) को संिग्न बीि िथा अन्य कागजाि बिोजजि 
तनयिानुसार अगग्रि कर कट्टी गरी भुक्िानी गररयो ।  

 

 

कन्त्या माध्यवमक विद्यालय 

लैनचौर, काठमाण्डौ 

 

गोश्वारा भौचर  

           
  

    

मममि : 2076/06/04  

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

मलु गो.भौ.नं.  02 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.िं

. 

िकेंत / 

उप-

शीर्षक 

नं.म्बर  

वक्रयाकलाप

/ कायषक्रम 

िकेंत नं.: 

कारोबारको ब्यहोरा  
खाता 

पाना नं. 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह 

स्रोत व्यहोने 

िसं्था 
प्रकार  

भुक्तानी 

विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

1 22313   
डे.ब.ख. पसु्िक िथा सामग्री खर्ष  (आधारभूि) 

   स्थानीय  
 काठमाण्डौ 

महानगरपामलका 

  

  

  

  

  

 नगद 
A/C 

payee 

र्ेकबाट 

20000.00 
 

 2 22313   डे.ब.ख. पसु्िक िथा सामग्री खर्ष  (माध्यममक)        30000.00 
   

 
  के्र. अमग्रम कर          

 
663.72 

  
  

 

  
  

के्र रा.बा.बैंक,  ठमेल  काठमाण्डौ 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
49336.28 

      जम्मा 50000.00 50000.00 

 

जम्मा रकम अिरमा  उर्नान्पर्ास हजार िीर्न सय छत्तिस र पैसा अठ्ठाइस मार. ।  

कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

        (श्री लक्ष्मी र्न्टरप्रार्जेजलाई सलंग्न बील, खरीद आदशे, दामखला प्रमििेदन लगायि कागजािका आधारमा भकु्तानी मदईयो ) 

 

 

          

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 

क्र.िं. 
भुक्तानी पाउनेको नाम  

  

बैंक खाता नं. / भपाषर्ष नं./ 

चेक नं. 

मूल्य अवभिृवि 

कर/स्थायी लेखा 

नम्बर 

भुक्तानी रकम  
  

संलग्न कागजाि संख्या - 04 
  
  

१ श्री लक्ष्मी र्न्टरप्रार्जेज २०४१२३४६ २४४४१२३६ ४९,३३६/२८      
     

     जम्मा   ४९,३३६/२८ 

     
           

 

ियार गने : ………………… 

 

 

पेश गने : ……………………… 

 

स्िीकृि गने : ………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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कन्त्या माध्यवमक विद्यालय 

लैनचौर, काठमाण्डौ 

 

गोश्वारा भौचर  

           
  

    

मममि : 2076/06/04  

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

मलु गो.भौ.नं.  03 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.िं

. 

िकेंत / 

उप-शीर्षक 

नं.म्बर  

वक्रयाकलाप

/ कायषक्रम 

िकेंत नं.: 

कारोबारको ब्यहोरा  

खाता 

पाना 

नं. 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह 

स्रोत व्यहोने 

िसं्था 
प्रकार  

भुक्तानी 

विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

 1 
2 
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  

डे. अमग्रम कर 
के्र रा.बा.बैंक,  ठमेल,  काठमाण्डौ 

  

  

  

  

  

  

  

 स्थानीय 

  

  

  

  

  

  

  काठमाण्डौ 

महानगरपामलका 

  

  

  

  

  

  

 नगद 

  

  

  

  

  

A/C 

payee 

र्ेकबाट 

  

  

  

  

  

663.72  
663.72 

      जम्मा 663.72 663.72 

 

जम्मा रकम अिरमा  छ सय धरसठ्ठी र पैसा बहत्तर मार. ।  

कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

        (सिंलग्न बैंक िाशखला भौिर बमोशजम श्री लक्ष्मी इन्त्टरप्राइजेजको बील भकु्तानी गिाश कट्टी गररएको अधग्रम कर रकम िाशखला गररएको) 

 

          

                      

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 

क्र.िं. 
भुक्तानी पाउनेको नाम  

  

बैंक खाता नं. / भपाषर्ष नं./ 

चेक नं. 

मूल्य अवभिृवि 

कर/स्थायी 

लेखा नम्बर 

भुक्तानी रकम  
  

संलग्न कागजाि संख्या - ०२ 

  
  

१ आन्िररक राजस्ि कायाषलय २०४१२३४७ - ६६३.७२ 
  

  
  

            
     
     जम्मा   ६६३.७२ 

     
            

ियार गने : ………………… 

 

 

पेश गने : ……………………… 

 

स्िीकृि गने : ………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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२. मिति २०७६ असोज ४ गि ेविद्याियिा अध्ययनरि आधारभूि वििन्न छात्र छात्राहरूिाई  ७५,०००।०० छात्रिवृत्त 
बािि भुक्िानी गररयो ।  

 

कन्त्या माध्यवमक विद्यालय 

लैनचौर, काठमाण्डौ 

 

गोश्वारा भौचर  

           
  

    

मममि : 2076/06/04  

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

मलु गो.भौ.नं.  04 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.िं

. 

िकेंत / 

उप-शीर्षक 

नं.म्बर  

वक्रयाकलाप

/ कायषक्रम 

िकेंत नं.: 

कारोबारको ब्यहोरा  

खाता 

पाना 

नं. 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह 

स्रोत व्यहोने 

िसं्था 
प्रकार  

भुक्तानी 

विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

1 
  
  
  
  
  

27211 छात्रिृमत्त डे. ब.ख. छात्रिमृत्त (आधारभूि)   

  

  

  

  

  

  

 स्थानीय 

  

  

  

  

  

  

  काठमाण्डौ 

महानगरपामलका 

  

  

  

  

  

  

 नगद 

  

  

  

  

  

 

नगदबाट  

  

  

  

  

  

75000.00  
75000.00    के्र रा.बा.बैंक,  ठमेल,  काठमाण्डौ 

    
    
    

 
   

 
  

 

      जम्मा 75000.00 75000.00 

 

जम्मा रकम अिरमा  पर्हिर हजार रुपैयााँ मार. ।  

कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

        (सिंलग्न विपन्नताको पररियको छायााँप्रधत र छारिशृत्तको भरपाई बमोशजम विपन्न छारछारालाई छारिशृत्त रकम नगि भकु्तानी गररएको ) 

 

          

  

 

                  

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 

क्र.िं. 
भुक्तानी पाउनेको नाम  

  

बैंक खाता नं. / भपाषर्ष नं./ 

चेक नं. 

मूल्य अवभिृवि 

कर/स्थायी 

लेखा नम्बर 

भुक्तानी रकम  
  

संलग्न कागजाि संख्या - ०५ 
  
  

१ छात्रिमृत्त मििरण फारम बमोमजम २०४१२३४८ - ७५,०००/-   
  

  

     
     जम्मा 

 
७५,०००/- 

     
            

ियार गने : ………………… 

 

 

पेश गने : ……………………… 

 

स्िीकृि गने : ………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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४.  विद्याियिा कायरुि मशक्षकहरू २० जनािाई, असोज िहहनाको ििब, भत्ता, चाडिि ुिच ुबािि देहायबिोजजि कट्टी 
िथा भुक्िानी गरी देहाय बिोजजिको रकि मिति २०७६ असोज २५ गि ेिच ुिेझियो ।  

 प्रा.वि./आधारभूि िहको ििब रु १००००००।०० 

(यसिा कं.सं. कोर् थि रु १०००००।००, १४ जना आधारभूि मशक्षकको वििा थि बाििको रु ५६०० िथा 
चाड िि ुिचकुो रकि सिािशे छ ।) 

 िा.वि. िहको ििब रु १३०००००।०० 

(यसिा क.सं. कोर् थि १३००००।००, ६ जना िाध्यमिक मशक्षकको वििा कोर् थि बाििको रु २४०० िथा 
चाडिि ुिच ुसिेि सिािेश छ ।) 

 िहाँगी भत्ता : प्रा.वि./आधारभूि िहको कुि रु १४०००।०० 
िाध्यमिक िहको कुि रु ६०००।०० 

 कट्टी भएका रकिहरू 

 िाररश्रमिक कर कट्टी : ५००।०० 

 सािाजजक सुरक्षा कर कट्टी : ३५००।०० 

 संञ्चयकोर् कट्टी : ४६००००।०० 

 नागररक िगानी कोर् कट्टी : २३००००।०० 

 वििा कट्टी : ८०००।०० 

उक्ि रकि सम्बजन्धि मशक्षकहरूको बैङ्क िािािा जम्िा गररयो । 
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कन्त्या माध्यवमक विद्यालय 

लैनचौर, काठमाण्डौ 

 

गोश्वारा भौचर  

           
  

    

मममि : 2076/06/25  

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

मलु गो.भौ.नं.  05 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.िं

. 

िकेंत / 

उप-शीर्षक 

नं.म्बर  

वक्रयाकलाप

/ कायषक्रम 

िकेंत नं.: 

कारोबारको ब्यहोरा  

खाता 

पाना 

नं. 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह 

स्रोत व्यहोने 

िसं्था 
प्रकार  भुक्तानी विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

1 21111   
डे. ब.ख. िलब  (आधारभूि)    स्थानीय काठमाण्डौ 

महानगरपामलका 

  

  

  

  

 नगद A/C payee 

र्ेकबाट बैंक 

दामखला  

1000000.00  
2 21111   

डे. ब.ख. िलब (माध्यममक)     1300000.00  
3 21132   डे. ब.ख. महगँी भत्ता       20000.00  
    के्र क.सं.कोर् कट्टी         460000.00 
     के्र ना.ल..कोर् कट्टी           230000.00 
     के्र बीमा .कोर् कट्टी             16000.00 
     के्र. पाररश्रममक कर कट्टी             500.00 
  

 
  के्र सामामजक सरुक्षा कर कट्टी            

 
3500.00 

  
 

  के्र रा.बा.बैंक,  ठमेल,  काठमाण्डौ           

 
1610000.00 

      जम्मा 2320000.00 2320000.00 

 

जम्मा रकम अिरमा  सोह्र लाख दश हजार मार. ।  

कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

        (सिंलग्न तलबी भरपाइ बमोशजम आिारभतू शर्क्षक सिंख्या १४ तथा माध्यधमक शर्क्षाक सिंख्या ६ समेत २० जना शर्क्षकहरूको असोज मवहनाको तलब र िाडपिश खिश र भत्ता 
समेत सम्बशन्त्ित शर्क्षकहरूको बैङ्क खातामा जम्मा गरी भकु्तानी गररयो ) 

 

          

                      

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 

क्र.िं. 
भुक्तानी पाउनेको नाम  

  

बैंक खाता नं. / भपाषर्ष नं./ 

चेक नं. 

मूल्य अवभिृवि 

कर/स्थायी 

लेखा नम्बर 

भुक्तानी रकम  
  

संलग्न कागजाि संख्या - १० 
  
  

 १ 

 

  

 िलबी फारम बमोमजम  

  

  

  

 २०४१२३४९ बाट 

सम्बमन्धि मशक्षकको बैंक 

खािामा दामखला 

  

 संलग्न मििरण 

बमोमजम  
१६१००००।०० 

  
  

 
 

     

     जम्मा   १६१००००।०० 

     
           ियार गने : ………………… 

 

 

पेश गने : ……………………… 

 

स्िीकृि गने : ………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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कन्त्या माध्यवमक विद्यालय 

लैनचौर, काठमाण्डौ 

 

गोश्वारा भौचर  

           

     

मममि : 2076/06/25  

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

मलु गो.भौ.नं.  06 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.िं

. 

िकेंत / 

उप-शीर्षक 

नं.म्बर  

वक्रयाकलाप

/ कायषक्रम 

िकेंत नं.: 

कारोबारको ब्यहोरा  

खाता 

पाना 

नं. 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह 

स्रोत व्यहोने 

िसं्था 
प्रकार  भुक्तानी विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

1    डे. क.सं.कोर् कट्टी   स्थानीय   काठमाण्डौ 

महानगरपामलका 

  

  

  

  

  

 नगद A/C payee 

र्ेकबाट 

460000.00  
2    डे. ना.ल..कोर् कट्टी      230000.00  
3    डे.  बीमा .कोर् कट्टी      १६०००.००  
4    डे.. पाररश्रममक कर कट्टी        500.00  
 5    डे.  सामामजक सरुक्षा कर कट्टी          3500.00  
६    के्र रा.बा.बैंक,  ठमेल,  काठमाण्डौ          7१०000.00 

      जम्मा 7१०000.00 7१०000.00 

 

जम्मा रकम अिरमा  साि लाख दश हजार मार. ।  

कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

        (सिंलग्न कट्टी वििरर् बमोशजम असोज मवहनाको तलब भकु्तानी गिाशको कट्टी गररएको रकम सम्बशन्त्ित सिंस्थाहरूको खातामा िाशखला गररएको) 

 

          

                      

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 

क्र.िं. 
भुक्तानी पाउनेको नाम  

  

बैंक खाता नं. / भपाषर्ष नं./ 

चेक नं. 

मूल्य अवभिृवि 

कर/स्थायी 

लेखा नम्बर 

भुक्तानी रकम  
  

संलग्न कागजाि संख्या - ७ 
  
  

 १ 

  

  

संलग्न मििरण बमोमजम   २०४१२३५० बाट 

सम्बमन्धि संस्थामा बैंक 

दामखला  

- 

 

  

७१००००.०० 

  

  

  
  

 
 

  

  

  

  
     

     जम्मा    ७१००००.०० 

     
           ियार गने : ………………… 

 

 

पेश गने : ……………………… 

 

स्िीकृि गने : ………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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५. मिति २०७६ कातिकु ३ गिे काठिाण्डौ िहानगरिामिकाबाट देहायका शीर्कुहरूका िागग रकि प्राप्ि भयो ।  

 कक्षा कोठा तनिाुण बािि रु २४०००००।०० 

 विद्यािय भिन िििु बािि रु ८०००००।०० 

 ितनचुर/फिक्सचस ुबाििरु ४०००००।०० 

 

कन्त्या माध्यवमक विद्यालय 

लैनचौर, काठमाण्डौ 
 

गोश्वारा भौचर  

           
  

    

मममि : 2076/07/03 

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

मलु गो.भौ.नं.  - 07 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.िं

. 

िकेंत / 

उप-शीर्षक 

नं.म्बर  

वक्रयाकलाप

/ कायषक्रम 

िकेंत नं.: 

कारोबारको ब्यहोरा  

खाता 

पाना 

नं. 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह 

स्रोत व्यहोने 

िसं्था 
प्रकार  

भुक्तानी 

विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

   
डे. रा.बा.बैंक , ठमेल, काठमाण्डौ  

 

 स्थानीय   काठमाण्डौ 

महानगरपामलका 

नगद  A/C 

payee 

र्ेकबाट 

बैंक 

दामखला 

 

3600000.00 

 1 31112   के्र. कक्षा कोठा मनमाषण   

  

2400000.00 

 2 22231   के्र. मिद्यालय भिन ममषि   

  

800000.00 

 3 31115   के्र. फमनषर्र िथा मफक्र्सष   

  

400000.00 
      जम्मा 3600000.00 3600000.00 

 

जम्मा रकम अिरमा  रु.  छशत्तस लाख  मार. ।  

कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

        (सिंलग्न काठमाण्डौ महानगरपाधलकाबाट प्राि धनकासा पर र बैङ्क भौिर अनसुार सर्तश पूाँजीगत अनिुान िापत धनकासा प्राि भएको) 

 

          

                      

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 

क्र.िं. 
भुक्तानी पाउनेको नाम  

  

बैंक खाता नं. / भपाषर्ष नं./ 

चेक नं. 

मूल्य अवभिृवि 

कर/स्थायी 

लेखा नम्बर 

भुक्तानी रकम  
  

संलग्न कागजाि संख्या - ३ 
  
    

            
  

  

 
 

            

     जम्मा     

      
 

          ियार गने : ………………… 

 

 

पेश गने : ……………………… 

 

स्िीकृि गने : ………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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६. विद्याियका िगग नयााँ िररद गररएको डसे्क बेन्च, कुसी, टेबि िगायिका सािाग्रीहरू िररद गरे बािि श्री वििना 
टे्रडसिुाई तनयिानुसार अगग्रि करकट्टी गरी रु ४०००००।०० िच ुिेझियो । मिति २०७६ कातिकु ४ गिे 
 

 

कन्त्या माध्यवमक विद्यालय 

लैनचौर, काठमाण्डौ 

 

गोश्वारा भौचर  

           
  

    

मममि : 2076/07/04 

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

मलु गो.भौ.नं.  08 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.िं

. 

िकेंत / 

उप-शीर्षक 

नं.म्बर  

वक्रयाकलाप

/ कायषक्रम 

िकेंत नं.: 

कारोबारको ब्यहोरा  

खाता 

पाना 

नं. 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह स्रोत व्यहोने िसं्था प्रकार  भुक्तानी विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

1 31115 फमनषर्र डे. ब.ख. फमनषर्र िथा मफक्र्सष    स्थानीय    काठमाण्डौ 

महानगरपामलका 

 नगद A/C payee 

र्ेकबाट 

400000.00  

    के्र. अमग्रम कर कट्टी 

 

        5309.73 

    के्र. रा.बा.बैंक,  ठमेल,  काठमाण्डौ 

 

         394690.27 

      जम्मा 400000.00 400000.00 

 

जम्मा रकम अिरमा  रु. िीर्न लाख र्ौरान्र्नब्बे हजार छ सय र्नब्बे र पैसा सिाइस मार. ।  

कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

        (सिंलग्न भरपाई बमोशजम विपना टे्रडसशलाई फधनशिर खररिको बील खरीि आिेर् लगायतका कागजातका आिारमा भकु्तानी गररयो) 

 

          

                      

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 

क्र.िं. 
भुक्तानी पाउनेको नाम  

  

बैंक खाता नं. / भपाषर्ष नं./ 

चेक नं. 

मूल्य अवभिृवि 

कर/स्थायी 

लेखा नम्बर 

भुक्तानी रकम  
  

संलग्न कागजाि संख्या - ०६ 
  
  

 १ 
 मिपना टे्रडसष, काठमाण्डौ 

  
९४५०२१६७  ४००३४४५६  ३९४६९०.२७ 

    

 

 

जम्मा    ३९४६९०.२७ 

      

 

          ियार गने : ………………… 

 

 

पेश गने : ……………………… 

 

स्िीकृि गने : ………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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कन्त्या माध्यवमक विद्यालय 

लैनचौर, काठमाण्डौ 

 

गोश्वारा भौचर  

           
  

    

मममि : 2076/07/05 

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

मलु गो.भौ.नं.  09 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.िं

. 

िकेंत / 

उप-शीर्षक 

नं.म्बर  

वक्रयाकलाप

/ कायषक्रम 

िकेंत नं.: 

कारोबारको ब्यहोरा  

खाता 

पाना 

नं. 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह स्रोत व्यहोने िसं्था प्रकार  भुक्तानी विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

1 31115   डे. अमग्रम कर कट्टी    स्थानीय    काठमाण्डौ 

महानगरपामलका 

  

 नगद A/C payee 

र्ेकबाट 

5309.73  

    के्र. रा.बा.बैंक,  ठमेल,  काठमाण्डौ 

 

      5309.73 

      जम्मा 5309.73 5309.73 

 

जम्मा रकम अिरमा  रु. पााँर् हजार िीर्न सय र्नौ र पैसा त्रिहिर मार. ।  

कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

         (सिंलग्न बैंक िाशखला भौिर बमोशजम विपना टे्रडसशलाई बील भकु्तानी गिाशको अगग्रि कर कट्टी िाशखला गररयो ) 
  

                      

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 

क्र.िं. 
भुक्तानी पाउनेको नाम  

  

बैंक खाता नं. / भपाषर्ष नं./ 

चेक नं. 

मूल्य अवभिृवि 

कर/स्थायी 

लेखा नम्बर 

भुक्तानी रकम  
  

संलग्न कागजाि संख्या - ०२ 
  
  

 १ आन्िररक राजस्ि  कायाषलय  ९४५०२१६८  -  ५३०९.७३ 

     जम्मा     ५३०९.७३ 

     
            

ियार गने : ………………… 

 

 

पेश गने : ……………………… 

 

स्िीकृि गने : ………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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८. विद्यािय भिन तनिाुण समितििाई कक्षाकोठा तनिाुण सािाग्री िररद बािि रु १०००००।०० भुक्िानी हदइयो । 
मिति २०७६ कातिकु १० गिे 

 

 
कन्त्या माध्यवमक विद्यालय 

लैनचौर, काठमाण्डौ 

 

गोश्वारा भौचर  

           
  

    

मममि : 2076/07/10 

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

मलु गो.भौ.नं.  -10 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.िं

. 

िकेंत / 

उप-शीर्षक 

नं.म्बर  

वक्रयाकलाप

/ कायषक्रम 

िकेंत नं.: 

कारोबारको ब्यहोरा  

खाता 

पाना 

नं. 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह स्रोत व्यहोने िसं्था प्रकार  भुक्तानी विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

1 31112   डे. ब.ख. भिन मनमाषण     स्थानीय    काठमाण्डौ 

महानगरपामलका 

  

 नगद A/C payee 

र्ेकबाट 

100000.00  

    के्र. रा.बा.बैंक,  ठमेल,  काठमाण्डौ 

 

      100000.00 

      जम्मा 100000.00 100000.00 

 

जम्मा रकम अिरमा  रु. एक लाख मार. ।  

कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

        (सिंलग्न भरपाई बमोशजम विद्यालय भिन धनमाशर् सधमधतलाई कक्षाकोठा धनमाशर् सामग्री खररिको बील अनसुार भकु्तानी गररयो ) 

 

          

                      

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 

क्र.िं. 
भुक्तानी पाउनेको नाम  

  

बैंक खाता नं. / भपाषर्ष नं./ 

चेक नं. 

मूल्य अवभिृवि 

कर/स्थायी 

लेखा नम्बर 

भुक्तानी रकम  
  

संलग्न कागजाि संख्या - ०४ 
  
  

१  

भिन मनमाषण समममि 

  ३४५०२१६९  -  १०००००.०० 

     जम्मा    १०००००.०० 

     
            

ियार गने : ………………… 

 

 

पेश गन े: ……………………… 

 

स्िीकृि गने : ………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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९. विद्यािय भिन िििु बािि श्री गोविन्द तनिाुण सेिािाई संिग्न संिौिा, Running Bill िथा अन्य कागजािका 
आधारिा रु ३०००००।०० तनयिानुसार धरौटी िथा करकट्टी गरी भुक्िानी गररयो । (मिति २०७६ कातिकु १५ गिे) 
साथै धरौटी िथा करकट्टी रकि सम्बशन्त्ित िािािा दाझििा गररयो ।  

 

 

 

कन्त्या माध्यवमक विद्यालय 

लैनचौर, काठमाण्डौ 

 

गोश्वारा भौचर  

           
  

    

मममि : 2076/08/06 

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

मलु गो.भौ.नं.  -11 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.िं

. 

िकेंत / 

उप-

शीर्षक 

नं.म्बर  

वक्रयाक

लाप/ 

कायषक्रम 

िकेंत 

नं.: 

कारोबारको ब्यहोरा  

खाता 

पाना 

नं. 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह स्रोत व्यहोने िसं्था प्रकार  भुक्तानी विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

1 22231 भिन 

ममषि 
डे. ब.ख. भिनको सरंर्नात्मक सधुार खर्ष     स्थानीय    काठमाण्डौ 

महानगरपामलका 

 नगद A/C payee 

र्ेकबाट 

300000.00  

    के्र. अमग्रम कर कट्टी 

के्र. धरौटी कट्टी - गोमिन्द मनमाषण सेिा 

के्र. रा.बा.बैंक,  ठमेल,  काठमाण्डौ 

       3982.30 
13274.33 

282743.37 
      जम्मा ३00000.00 ३00000.00 

 

जम्मा रकम अिरमा  रु. दईु लाख बयासी हजार साि सय त्रिर्ामलस र पैसा सैंतिस मार. ।  

कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

        (सिंलग्न बील भरपाई बमोशजम श्री गोविन्त्ि धनमाशर् सेिालाई िरौटी तथा अधग्रम कर कट्टा गरी बील भकु्तानी गररयो ) 

 

          

                      

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 

क्र.िं. 
भुक्तानी पाउनेको नाम  

  

बैंक खाता नं. / भपाषर्ष नं./ 

चेक नं. 

मूल्य अवभिृवि 

कर/स्थायी 

लेखा नम्बर 

भुक्तानी रकम  
  

संलग्न कागजाि संख्या - ०५ 
  
  

 १ गोमिन्द मनमाषण सेिा  ३४५०२१७०  ४३३२२१४ २८२७४३.३७ 

     जम्मा     

     
           ियार गने : ………………… 

 

 

पेश गने : ……………………… 

 

स्िीकृि गने : ………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

दजाष  : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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कन्त्या माध्यवमक विद्यालय 

लैनचौर, काठमाण्डौ 

 

गोश्वारा भौचर  

           
  

    

मममि : 2076/07/15 

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

मलु गो.भौ.नं.  -12 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.िं

. 

िकेंत / 

उप-

शीर्षक 

नं.म्बर  

वक्रयाक

लाप/ 

कायषक्रम 

िकेंत 

नं.: 

कारोबारको ब्यहोरा  

खाता 

पाना 

नं. 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह स्रोत व्यहोने िसं्था प्रकार  भुक्तानी विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

1    डे. धरौटी कट्टी - गोमिन्द मनमाषण सेिा    स्थानीय    काठमाण्डौ 

महानगरपामलका 

 नगद A/C payee 

रे्कबाट 
13274.33 

 
 

    डे.. अमग्रम कर कट्टी 

के्र. रा.बा.बैंक,  ठमेल,  काठमाण्डौ 

      3982.30  
17256.63 

      जम्मा 17256.63 17256.63 

 

जम्मा रकम अिरमा  रु. सि हजार दईु सय छपन्र्न र पसैा त्रिसठ्ठी मार. ।  

कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

        (सिंलग्न बैंक िाशखला भौिर बमोशजम गोविन्त्ि धनमाशर् सेिालाई बील भकु्तानी गिाशको कर एिम ्िरौटी कट्टी िाशखला गररयो ) 

 

          

                      

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 

क्र.िं. 
भुक्तानी पाउनेको नाम  

  

बैंक खाता नं. / भपाषर्ष नं./ 

चेक नं. 

मूल्य अवभिृवि 

कर/स्थायी 

लेखा नम्बर 

भुक्तानी रकम  
  

संलग्न कागजाि संख्या - ०३ 
  
    

१ आन्िररक राजस्ि कायाषलय ३४५०२१७१ 
 

३९८२.३० 
     

२ मिद्यालय धरौटी खािा  ३४५०२१७२ 
 

१३२७४.३३ 
     

जम्मा   १७२५६.६३ 

      

 

          ियार गने : ………………… 

 

 

पेश गने : ……………………… 

 

स्िीकृि गने : ………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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१०. विद्याियिाई सूचना प्रविगध िैत्री बनाउने प्रयोजनाथ ुकम्प्युटर िगायिका सािाग्री िररदको िागी मशक्षक श्री 
रािप्रसाद दहाििाई रु ३५००००।०० िेश्की उििब्ध गराइयो । मिति २०७६ कातिकु १५ गिे 

 

 

 

कन्त्या माध्यवमक विद्यालय 

लैनचौर, काठमाण्डौ 

 

गोश्वारा भौचर  

           
  

    

मममि : 2076/07/15 

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

मलु गो.भौ.नं.  -13 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.िं

. 

िकेंत / 

उप-

शीर्षक 

नं.म्बर  

वक्रयाकलाप/ 

कायषक्रम 

िकेंत नं. 

कारोबारको ब्यहोरा  

खाता 

पाना 

नं. 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह स्रोत व्यहोने िसं्था प्रकार  भुक्तानी विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

1 31122  मशक्षक डे. पेश्की मेमशनरी औजार -  

रामप्रसाद दाहाल 

 ०१  स्थानीय    काठमाण्डौ 

महानगरपामलका 

 नगद A/C payee 

रे्कबाट 
350000.00 

 
 

    के्र. रा.बा.बैंक,  ठमेल,  काठमाण्डौ        350000.00 

      जम्मा 350000.00 350000.00 

 

जम्मा रकम अिरमा  रु. ती लाख पिास हजार मार. ।  

कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

        (सिंलग्न स्िीकृत वट्पर्ी एिम ्धनििेन अनसुार शर्क्षक श्री रामप्रसाि िहाललाई कम््यटुर लगायतको सामग्री खररिको धनधमत्त पेश्की भकु्तानी गररयो) 

 

          

                      

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 

क्र.िं. 
भुक्तानी पाउनेको नाम  

  

बैंक खाता नं. / भपाषर्ष नं./ 

चेक नं. 

मूल्य अवभिृवि 

कर/स्थायी लेखा 

नम्बर 

भुक्तानी रकम  
  

संलग्न कागजाि संख्या - ०३ 
   

१ रामप्रसाद दाहाल ३४५०२१७३ - ३५००००.०० 
  

  
  

जम्मा   ३५००००.०० 

      

 

          ियार गने : ………………… 

 

 

पेश गने : ……………………… 

 

स्िीकृि गने : ………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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७. कन्या िाध्यमिक विद्याियिा देहायका शीर्कुहरूबाट प्राप्ि रकििाई आम्दानी जनाइयो । मिति २०७६ िंमसर ६ 
गिे 
 

 

वििरण रकि कैफियि 

सटर भाडा बािि प्राप्ि रु २००००।०० 
श्रािण देझि िौर् िसान्िसम्िको 

कक्षा कोठा भाडा रु ५००००।०० 
 

 

 

कन्त्या माध्यवमक विद्यालय 

लैनचौर, काठमाण्डौ 

 

गोश्वारा भौचर  

           
  

    

मममि : 2076/08/06 

बजेट उप शीर्षक न.ं आन्िररक श्रोि 

    

मलु गो.भौ.नं.  - 01 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.ि ं

िकेंत / 

उप-

शीर्षक 

नं.म्बर  

वक्रयाक

लाप/ 

कायषक्रम 

िकेंत 

नं.: 

कारोबारको ब्यहोरा  

खाता 

पाना 

नं. 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह स्रोत व्यहोने िसं्था प्रकार  भुक्तानी विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

1  
14151 
 14151 

  डे. रा.बा.बैंक,  ठमेल,  काठमाण्डौ 

के्र. सटर भाडा  

के्र. कक्षा कोठा भाडा 

  आन्िररक 

श्रोि 

-  नगद   70000.00 
 

 
 

20000.00 
            50000.00 

      जम्मा 70000.00 700000.00 

 

जम्मा रकम अिरमा  रु. सत्तरी हजार मार. ।  
कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

        (सिंलग्न बैङ्क भौिर र नगिी रधसि अनसुार श्रािर् िेशख काधतशक मसान्त्तसम्मको बैंक िाशखला गरी आम्िानी बााँधिएको) 

 

          

                      

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 

क्र.िं. 
भुक्तानी पाउनेको नाम  

  
बैंक खाता नं. / भपाषर्ष नं. 

मूल्य अवभिृवि 

कर/स्थायी 

लेखा नम्बर 

भुक्तानी रकम  
  

संलग्न कागजाि संख्या - १० 
  
  

            

                 

     जम्मा     

     
           ियार गने : ………………… 

 

 

पेश गने : ……………………… 

 

स्िीकृि गने : ………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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११. विद्यािय भिन िििु िािि श्री गोविन्द तनिाुण सेिािाई काय ुसम्िन्न प्रतििेदन िथा अजन्िि बीि एिंि कर 
बबजक बिोजजि तनयिानुसार धरौटी िथा करकट्टी गरी रु ४५००००।०० भुक्िानी गरी धरौटी िथा करकट्टी 
बाििको रकि सम्बजन्धि िािािा दाझििा गररयो । मिति २०७६ िाग ु८ गिे 

 

 

 

कन्त्या माध्यवमक विद्यालय 

लैनचौर, काठमाण्डौ 

 

गोश्वारा भौचर  

           
  

    

मममि : 2076/08/08 

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

मलु गो.भौ.नं.  -14 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.िं

. 

िकेंत / 

उप-

शीर्षक 

नम्बर  

वक्रयाकलाप/

कायषक्रम 

िकेंत नं. 

कारोबारको ब्यहोरा  

खाता 

पाना 

नं. 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह 

स्रोत व्यहोने 

िसं्था 
प्रकार  

भुक्तानी 

विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

1 22231   डे. ब.ख. मनममषि भिनको संरर्नात्मक सुधार खर्ष     स्थानीय    काठमाण्डौ 

महानगरपामलका 

 नगद A/C 

payee 

रे्कबाट 

450000.00 
 

 

    के्र. अमग्रम कर कट्टी 

के्र. धरौटी कट्टी - गोमिन्द मनमाषण सेिा 

के्र. रा.बा.बैंक,  ठमेल,  काठमाण्डौ 

      5973.45 
19911.50 

424115.05 

      जम्मा 450000.00 450000.00 

 

जम्मा रकम अिरमा  रु. र्ार लाख र्ौत्तिस हजार एक सय पन्र र पसैा पााँर् मार. ।  

कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

        (सिंलग्न बील भरपाई बमोशजम श्री गोविन्त्ि धनमाशर् सेिालाई िरौटी तथा अधग्रम कर कट्टा गरी बील भकु्तानी गररयो) 

 

          

                      

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 

क्र.िं. 
भुक्तानी पाउनेको नाम  

  

बैंक खाता नं. / भपाषर्ष नं./ 

चेक नं. 

मूल्य अवभिृवि 

कर/स्थायी 

लेखा नम्बर 

भुक्तानी रकम  
  

संलग्न कागजाि संख्या - ०६ 
  
  

 १ गोमिन्द मनमाषण सेिा   ३४५०२१७४   ४३३२२१४  4,24115.05 
  

  

 
 

जम्मा    4,24115.05 

      

 

          ियार गने : ………………… 

 

 

पेश गने : ……………………… 

 

स्िीकृि गने : ………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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कन्त्या माध्यवमक विद्यालय 

लैनचौर, काठमाण्डौ 

 

गोश्वारा भौचर  

           
  

    

मममि : 2076/08/08 

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

मलु गो.भौ.नं.  -15 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.िं

. 

िकेंत / 

उप-

शीर्षक 

नं.म्बर  

वक्रयाकला

प/ 

कायषक्रम 

िकेंत नं.: 

कारोबारको ब्यहोरा  
खाता 

पाना नं. 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह 

स्रोत व्यहोने 

िसं्था 
प्रकार  

भुक्तानी 

विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

1 22231   डे. धरौटी कट्टी - गोमिन्द मनमाषण सेिा 

 

   स्थानीय    काठमाण्डौ 

महानगरपामलका 

 नगद A/C 

payee 

रे्कबाट 

19911.50 
5973.45 

 

    डे. अमग्रम कर कट्टी 

के्र. धरौटी कट्टी - गोमिन्द मनमाषण सेिा 

के्र. रा.बा.बैंक,  ठमेल,  काठमाण्डौ 

      25884.95 

      जम्मा 25884.95 25884.95 

 

जम्मा रकम अिरमा  रु. पच्र्ीस हजार आठ सय र्ौरासी र पैसा पन्र्ान्र्नब्ब ेमाि ।  

कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

        (सिंलग्न कागजात बमोशजम श्री गोविन्त्ि धनमाशर् सेिाबाट कट्टी गररएको िरौटी तथा अधग्रम कर बैंक िाशखला) 

 

          

                      

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 

क्र.िं. 
भुक्तानी पाउनेको नाम  

  

बैंक खाता नं. / भपाषर्ष नं./ 

चेक नं. 

मूल्य अवभिृवि 

कर/स्थायी 

लेखा नम्बर 

भुक्तानी रकम  
  

संलग्न कागजाि संख्या - ०५ 
  
  

 १  आन्िररक राजस्ि कायाषलय ३४५०२१७५ - 5973.45 

     
 २   मिद्यालय धरौटी खािा  ३४५०२१७६ - 19911.50 

     
जम्मा   25884.95 

      

 

          ियार गने : ………………… 

 

 

पेश गने : ……………………… 

 

स्िीकृि गने : ………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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12. मशक्षक श्री रािप्रसाद दाहाििे मिनु भएको िेश्की रकि रु ३५००००।०० सम्बन्धिा तनजिे िेश गनु ुभएको संिग्न 
४०००००।०० को बीि बबजक िथा दाझििा प्रतििेदनअनुसार रु ३५००००।०० िे.ि. गरी ५००००।०० भुक्िानी   
गररएको ।  (मिति २०७६।०८।०९) 

 

 

कन्त्या माध्यवमक विद्यालय 

लैनचौर, काठमाण्डौ 

 

गोश्वारा भौचर  

           
  

    

मममि : 2076/08/09 

बजेट उप शीर्षक नं.:………………………. 

    

मलु गो.भौ.नं.  -16 

मिद्यालय कोड नं. 

     

मिद्यिुीय कारोबार  नं. 

क्र.ि.ं 

िकेंत / 

उप-

शीर्षक 

नम्बर  

वक्रयाकलाप/

कायषक्रम 

िकेंत नं. 

कारोबारको ब्यहोरा  

खाता 

पाना 

नं. 

स्रोतको  

डेवबट के्रवडट 
तह 

स्रोत व्यहोने 

िसं्था 
प्रकार  

भुक्तानी 

विवि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

1 31122   डे.ब.ख. मेमशनरी औजार 

 

के्र. पे.फ. मेमशनरी औजार- (शर्क्षक रामप्रसाि िाहाल)  

1  स्थानीय    काठमाण्डौ 

महानगरपामलका 

 नगद A/C 

payee 

रे्कबाट 

400000.00 
 

 
 

350000.00 
    के्र. रा.बा.बैंक,  ठमेल,  काठमाण्डौ       50000.00 

      जम्मा 400000.00 400000.00 

 

जम्मा रकम अिरमा  रु. पर्ास हजार माि ।  

कारोबारको िंविप्त ब्यहोरा   

        (सिंलग्न िाशखला प्रधतिेिन, बील, धनिेिनबमोशजम शर्क्षक श्री रामप्रसाि िाहालको नाममा रहेको पेश्की फर्छ्यौट गररयो) 

 

          

                      

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी) 

      

 

 

क्र.िं. 
भुक्तानी पाउनेको नाम  

  

बैंक खाता नं. / भपाषर्ष नं./ 

चेक नं. 

मूल्य अवभिृवि 

कर/स्थायी 

लेखा नम्बर 

भुक्तानी रकम  
  

संलग्न कागजाि संख्या - ०८ 
  
  

 १  रामप्रसाि िाहाल  ३४५०२१७७ -  ५००००.०० 

     जम्मा    ५००००.०० 

      

 

          ियार गने : ………………… 

 

 

पेश गने : ……………………… 

 

स्िीकृि गने : ………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

 

मममि : ……………………… 

 

मममि : ……………………… 

 

दजाष : ………………………   दजाष : ……………………… दजाष : ……………………… 
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फाराम निं. १२ 
कन्त्या माध्यधमक विद्यालय 

लैनिौर, काठमार्डौ 

बैंक नगिी वकताब  
२०७६ िाल अिोज मवहना 

बजटे उपशीर्षक नं..... 

विद्यालयको कोड नं..... 

धम
धत 

भौ
िर

 न
िं. 

विि
रर्

 

नगि मौज्िात बैंक मौज्िात बजेट खिश 
िाल ुआधथशक 
िषशको पेश्की 

गत विगत 

आधथशक 
िषशको 
पेश्की 

विविि 

डेध
बट

 

िे
धड
ट 

डेध
बट

 

िे
धड
ट 

िेक
 

नम्
बर

/व
िद्य

तुी
य  

क
ारो
बा
र 
सिंके

त 

बा
ाँक
ी 

खि
श सिं
के
त 

नम्
बर

 

रक
म 
रु.

 

दिइ
एक

ो 

फ
धछ
शएक

ो 

शज
म्मे

िा
री 

सा
ररए

क
ो 

फ
धछ
शएक

ो डेध
बट

 

िे
धड
ट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९=(४+६)-(५+७) १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ 

076।6।1 1 रकम मनकासा   2990000।००   29900००।००        2990000।०० 

076/6/4 2 शैमक्षक सामग्री खररदको 

बील भकु्तानी 

   49336।२८ 20412346 2940663।७२ 22313 50000।००      663।७२ 

076/6/4 3 अमग्रम कर दामखला    663।७२ 20412347 2940000।००       663।७२  

076/6/4 4 छात्रिमृत्त मििरण    75000।०० 20412348 2865000।०० 27211 75000।००       

076/6/25 5 िलब िथा र्ाडिाड 

खर्ष भकु्तानी 

   1610000।०० 20412349 1255000।०० 211११ 2320000।००      710000।०० 

076/6/25 6 कर एिम् अन्य कट्टी 

दामखला 

   710000।०० 20412350 545000।००       710000।००  

यो मवहनाको जम्मा रु.   2990000।०० 2445000।००  545000।००  2445000।००     710663।72 3700663।72 702663।७२ 
०।०० 

702663।७२ 

3692663।७२ 

गत मवहनािम्मको जम्मा रु.    ०।०० ०।००  ०।००  ०।००     0।00 0।00 ०।०० 

हालिम्मको जम्मा रु.   2990000।०० 2445000।००  ५४५०००।००  2445000।००     710663।72 3700663।72 3692663।७२ 
 

नोट : महल नं. ४, ६, ११, १६ जम्मा डेमबट         पेर् गने :         सिर गने : 
 महल नं. ५, ७, १७ जम्मा के्रमडट   
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फाराम निं. 12 

कन्त्या माध्यधमक विद्यालय 
लैनिौर, काठमार्डौ 

बैंक नगिी वकताब  
२०७६ िाल कावतषक मवहना 

बजटे उपशीर्षक नं..... 

विद्यालयको कोड नं..... 

धमधत 
भौिर 
निं. 

वििरर् 

नगि मौज्िात बैंक मौज्िात बजेट खिश िाल ुआधथशक िषशको पेश्की गत विगत आधथशक 
िषशको पेश्की 

विविि 

कैवफयत डेधबट िेधडट डेधबट िेधडट 

िेक 

नम्बर/विद्यतुीय  

कारोबार सिंकेत 

बााँकी 
खिश सिंकेत 
नम्बर 

रकम रु. दिइएको फधछशएको 
शजम्मेिारी 
साररएको फधछशएको    डेधबट िेधडट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९=(४+६)-(५+७) १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ 

076/७/3 7 रकम मनकासा   3600000।००   3600000।००       - 3600000।००  
076/७/5 8 फमनषर्रको बील 

भकु्तानी 

   394690।२७ 34502167 3205309।७३ 31115 400000।००     - 5309।७३  

076/७/5 9 कर दामखला    5309।७३ 34502168 3200000।००       5309।७३ -  
076/७/1० 10 मनमाषण सामाग्री खररद    100000।०० 34502169 3100000।०० 31112 100000।००     - -  

076/७/15 11 भिन ममषिको 

Running BIll 

भकु्तानी 

   282743।३७ 34502170 2817256।६३ 22231 300000।००     - 17256।63 
 

 
 

076/७/15 12 धरौटी कट्टी र कर 

दामखला 

   17256।६३ 34502171 
34502172 

2800000।००       १७२५६।६३ -  

076/७/1५ 13 कम्प्यूटर खररदको 

लामग पशे्की मदर्यो 

   3५0000।०० 34502173 2४५0000।०० 31122 3५0000।०० 3५0000।००    - -  

यो मवहनाको जम्मा रु.   3600000।०० ११५००००।००  २४५००००।००  ११५००००।०० ३५००००।००    22566।36 3622566।36  22566।३६ 
702663।७२ 
725230।०८ 

3622566।३६ 

गत मवहनािम्मको जम्मा रु.    2990000।०० 2445000।००  ५४५०००।००  2445000।०० ०।००    710663।72 3700663।72  3692663।७२ 

हालिम्मको जम्मा रु.   6590000।०० ३५९५०००।००  २९९५०००।००  ३५९५०००।०० ३५००००।००    733230.08 7323230.08  7315230।०८ 
 
 
 

पेर् गने :           सिर गने : 
 
 

नोट : महल नं. ४, ६, ११, १६ जम्मा डेमबट 

 महल नं. ५, ७, १७ जम्मा के्रमडट 
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फाराम निं. 12 

 
कन्त्या माध्यधमक विद्यालय 

लैनिौर, काठमार्डौ 

बैंक नगिी वकताब  
२०७६  िाल मागष मवहना 

बजटे उपशीर्षक नं..... 

विद्यालयको कोड नं..... 

धमधत 
भौिर 
निं. 

वििरर् 

नगि मौज्िात बैंक  मौज्िात बजेट खिश िाल ुआधथशक िषशको पेश्की 
गत विगत आधथशक 
िषशको पेश्की 

विविि 

कैवफयत डेधब
ट 

िेधडट डेधबट िेधडट 

िेक 

नम्बर/विद्यतुीय  

कारोबार सिंकेत 

बााँकी 
खिश 
सिंकेत 
नम्बर 

रकम रु. दिइएको फधछशएको 
शजम्मेिारी 
साररएको 

फधछशए
को 

     डेधबट िेधडट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९=(४+६)-(५+७) १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ 

076/08/08 14 भिन 
ममशतको 
अशन्त्तम 
बील 
भकु्तानी 

   424115।०5 34502174 2570884।95 31113 450000।००      25884।95  

076/08/08 15 कर कट्टी 
एिम ्
िरौटी 
िाशखला 

    
25884।95 

34502175 
34502176 

2545000।00        
25884।95 

  

076/08/09 16 पे.फ. 
गरी थप 
भकु्तानी  

   50000।०० 34502177 2495000।00 31122 ५००००।००  350000।००      

यो मवहनाको जम्मा रु.   ०।०० ५०००००।००  2495000।00  ५०००००।०० ०।०० ३५००००।००   २५८८४।९५ २५८८४।९५  ।०८ 3622566।३६ 

गत मवहनािम्मको जम्मा रु.    6590000।०० ३५९५०००।००  -  ३५९५०००।०० ३५००००।०० ०।००   733230।08 7323230।08  3692663।७२ 

हालिम्मको जम्मा रु.   6590000।०० ४०९५०००।००  २४९५०००।००  4०9५०००।०० ३५००००।०० ३५००००।००   759115.03 7349115।03  7315230।०८ 
 
 

    पेर् गने :           सिर गने : 

 

नोट : महल नं. ४, ६, ११, १६ जम्मा डेमबट 

 महल नं. ५, ७, १७ जम्मा के्रमडट 
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फाराम निं. १8 

कन्त्या माध्यधमक विद्यालय 
लैनिौर, काठमार्डौ 
२०७६ िाल कावतषक मवहना 

पेश्की िहायक खाता  

पेश्की पाउनेको नामिः मशक्षक रामप्रसाद  दाहाल 

ठेगानािः सामाखरु्ी 

 

 

धमधत भौिर निं. 
कारोबार 
सिंकेत निं. 

कारोबारको वििरर्  डेधबट िेधडट बााँकी कैवफयत 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 २०७6।०7।१5 1३   
कम्प्यूटर खररदको लागि 

िेश्की भुक्तानी  350000।००   350000।००   
 २076/08/09 16 

 
 िेश्की फछर्यौट   350000।०० ०।००   

    

        
               

 
बााँकी मौज्िात          

 
जम्मा  

 
350000।०० 350000।०० 

 
 

 
तयार गनेको नाम: 

  
प्रिानाध्यापकको  नाम: 

सही: 
    

सही: 

धमधत: 
    

धमधत: 
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फाराम निं. १9 

कन्त्या माध्यधमक विद्यालय 
लैनिौर, काठमार्डौ 
गोश्वारा िरौटी खाता 
२०७६ िाल मागष मवहना 

 

विद्यालय कोड निं.-   

 आधथशक िषश २०७६/७७ 

 
धस.निं. िरौटी राख्न े

व्यशक्त/सिंस्थाको नाम नाम 
खाता पाना निं. िरौटी प्राि रु. 

km5\of}{6 
बााँकी कैवफयत 

वफताश रु सिर स्याहा रु जम्मा रु 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १२ 
१ िोगिन्द गनमााण सेिा १ 13274।३3 

   
 13274।33   

2 िोगिन्द गनमााण सेिा 1  19911।५० 
   

 33185।83   
 जम्मा  33185।83     

 
 33185।83   

 

           
 

तयार गनेको नाम : 
  

प्रिानाध्यापकको: 
 सही: 

    

सही: 
 धमधत: 

    

धमधत: 
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फाराम निं. 29 
 

 कन्त्या माध्यधमक विद्यालय 

लैनिौर, काठमाण्डौ 

माग फाराम 
                                                                  आधथशक िषश : २०७६/७७ 
   विद्यालय कोड निं......         िाग िारि नं. १ 
                       मिति 2076/0५/20 

ि.सिं. सामानको नाम  स्पेधसवफकेर्न इकाई पररमार् कैवफयत 
१ २ ३ ४ ५ ६ 

१ कक्षा ६ गिज्ञान  थान ८०  

२ कक्षा ७ गिज्ञान  थान ७२  

३ कक्षा ८ गिज्ञान  थान ७५  

४ कक्षा ९ गिज्ञान  थान ९०  

५ कक्षा १० गिज्ञान  थान ९५  

६ बोर्ा माका र  थान 105  
 

    

माग गनेको िस्तखत : 

नाम: 

 धसफाररस गनेको िस्तखत M 
 नाम: 

-क बजारबाट खररि गररदिन ु 
-ख मौज्िातबाट दिन ु 

धमधत:  धमधत:   

प्रयोजन:    
  आिेर् दिनेको िस्तखत: 

   धमधत: 

   
 

 

मालसामान बशुझधलनकेो नाम:   शजन्त्सी खातामा िढाउनेको िस्तखत: 

धमधत:  : धमधत: 
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फाराम निं. 30 

कन्त्या माध्यधमक विद्यालय 

लैनिौर, काठमाण्डौ 

खररि आिेर् 
           

श्री लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज 

Go"/f]8, sf7df08f} .         खररि आिेर् निं.: 01 
.      धमधत:2076/05/25 

फोन निं.: 4224447   खररि सम्बन्त्िी धनर्शय निं. - 01 

सिंस्था िताश निं. : 3356   स्थायी लेखा निं. - 24445612   धनर्शय धमधत : 2076/05/20 

देहार्य बमोगजमका सामानहरू गमगि २०७६।०६।०७ गभत्र र्यस गिद्यालर्यमा दाखखला िरी बील धबजक प्रस्ततु िनुा होला । 

ि.
सिं. 
 

सामानको  
मूल्य कैवफयत शजन्त्सी िगीकरर् 

सिंकेत निं. 
नाम  स्पेशर्वफकेर्न इकाई पररमार् 

िर जम्मा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१  कक्षा ६ विज्ञान   थान ८० ९५।०० 7600।००   

२  कक्षा ७ विज्ञान   थान ७२ १००।०० 7200।००   

३  कक्षा ८ विज्ञान   थान ७५ ११०।०० 8250।००   

४  कक्षा ९ विज्ञान   थान ९० ११५।०० 10350।००   

५  कक्षा १० विज्ञान   थान ९५ १२५।०० 11875।००   

६ 
 

बोडश माकश र   िटा 105 45।०० 4725।००   

   जम्मा रकम        
 

50000।००   

   म.ुअ.कर -!#Ü_           6500।00   

  s"n hDdf /sd           56500।00   

 

dfly pNn]lvt ;fdfg ldlt 2076/6/7 leq यस विद्यालयको स्टोर र्ाखाdf bflvnf u/L aLnã÷OGEjfO; k|:t't ug'{ xf]nf . 

 
 

pk/f]Qm cg';f/ vl/b cfb]z tof/ ug]{, l;kmfl/; ug]{ / :jLs[t ug]{  
 

  

फााँटिालाको िस्तखत : 
gfd : 
धमधत: 

   

प्रिानाध्यापकको नाम: 

िस्तखत: 
धमधत:   

 

 

dfly pNn]lvt ;fdfgx? ldlt 2076/6/7 leqमा कन्त्या मा.ि. लैनिौरमा ब'emfpg] 5' egL ;xL5fk ug]{  
 

 

      फमशको नाम: लक्ष्मी इन्त्टरप्राइजेज, न्त्यूरोड, sf7df08f}  b:tvt / 5fk          ldltM 076/5/25 
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फाराम निं. ३१ 

 

कन्त्या माध्यधमक विद्यालय 

लैनिौर, काठमाण्डौ 
िाशखला प्रधतिेिन 

िाशखला प्रधतििेन निं. १                                                                           
 

धमधत - 2076/06/0७ 

ि.स. 
 

खररि 
आिेर्/ह
स्तान्त्तरर् 
फारम निं. 

शजन्त्सी 
िगीकरर् 
सिंकेत निं. 

शजन्त्सी 
खाता 

पाना निं. 
सामानको नाम 

स्पेधसवफ
केसन 

सामानको 
पवहिान 
निं. 

मोडल निं. 

मूल्य (बील धबजक अनसुार)   

कैवफयत 
Osfई  kl<df)f  b< 

hDdf म.ुअ 
कर afx]s 

म.ुअ कर  ;fdfgsf] hDdf 

d"No  
अन्त्य खिश cGo vr{ ;d]t 

hDdf <sd 

१ २ ३ ४ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14= 12+13 15 16= 14+15 17 

१ 01 
 

1 कक्षा ६ विज्ञान  
 

 थान ८० 95।०० 7600 - 7600 - 7600 
 

२ 
  

2 कक्षा ७ विज्ञान  
 

 थान ७२ 100।०० 7200 - 7200 - 7200 
 

३ 
  

3 कक्षा ८ विज्ञान  
 

 थान ७५ 110।०० 8250 - 8250 - 8250 
 

४ 
  

4 कक्षा ९ विज्ञान  
 

 थान ९० 115।०० 10350 - 10350 - 10350 
 

५ 
  

5 कक्षा १० विज्ञान  
 

 थान ९५ 125।०० 11875 - 11875 - 11875 
 

६ 
  

6 बोडश माकश र  
 

 िटा १०५ ३९।८२ 4181 ५।१८ 4725 - 4725 
 

    
जम्मा  

 
  

 
 

  
50000 

 
50000 

 

 

फााँटिालाको िस्तखत : 
नाम: 

पि : 
  

भण्डार प्रमखुको िस्तखत 
नाम: 

पि : 
 

प्रमाशर्त गनेको िस्तखत : 
नाम: 

पि : 
धमधत: 

 

धमधत: 
    

धमधत : 
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फाराम निं. 29 
 

 कन्त्या माध्यधमक विद्यालय 

लैनिौर, काठमाण्डौ 

माग फाराम 
 

                आधथशक िषश : 2076/77    

विद्यालय कोड निं......               माग फारम निं. : 02 

धमधत :    2076/08/12  

ि. 
सिं. 

  माग गररएको 
कैवफयत 

सामानको नाम स्पेधसवफकेर्न  इकाई पररमार् 
१ २ ३ ४ ५ ६ 

१ कम्प्युटर (ICT 

Lab को लागि) 

I5 processor, 500 GB 

Harddisk 

18 inch Monitor, 

 

५ 

 

थान 
 

      

      

      

      

 
 

   

माग गनेको िस्तखत : 

नाम: 

 धसफाररस गनेको िस्तखत M 
 नाम: 

-क बजारबाट खररि गररदिन ु 
-ख मौज्िातबाट दिन ु 

धमधत:  धमधत:   

प्रयोजन:    
  आिेर् दिनेको िस्तखत: 

   धमधत: 

   
 

 

मालसामान बशुझधलनकेो नाम:   शजन्त्सी खातामा िढाउनेको िस्तखत: 

धमधत:  : धमधत: 
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फाराम निं. 30 
कन्त्या माध्यधमक विद्यालय 

लैनिौर, काठमाण्डौ 

खररि आिेर् 
           

श्री काठिाण्डौ कम्प्यूटर सप्िायस,ु 
असन, sf7df08f} .         खररि आिेर् निं.: 02 

.      धमधत:2076/08/17 

फोन निं.: 4225837        खररि सम्बन्त्िी धनर्शय निं. ०२ 
सिंस्था िताश निं. : 1156   स्थायी लेखा निं.: 34512999  धनर्शय धमधत : 2076/08/12 

 

देहाय बिोजजिका सािानहरू मिति २०७६।०८।२२ मभत्र यस विद्याियिा दाझििा गरी बील धबजक प्रस्ततु गनु ुहोिा । 

ि.
सिं. 
 

सामानको  
मूल्य कैवफयत शजन्त्सी िगीकरर् 

सिंकेत निं. 
नाम  स्पेशर्वफकेर्न इकाई पररमार् 

िर जम्मा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१ 

 

कम्प्युटर (ICT 

Lab को लागि) 

I5 processor, 

500 GB 

Harddisk 

18 inch 

Monitor, 

थान ५ ८००००।०० ४०००००।०० 

  

 

  

 
  

  
  

     
 

  
  

   जम्मा रकम        
 

४०००००।००   

   म.ुअ.कर -!#Ü_           52000।00   

  s"n hDdf /sd           452000।00   
 

dfly pNn]lvt ;fdfg ldlt 2076/8/22 leq यस विद्यालयको स्टोर र्ाखाdf bflvnf u/L aLnã÷OGEjfO; k|:t't ug'{ xf]nf . 

 
 

pk/f]Qm cg';f/ vl/b cfb]z tof/ ug]{, l;kmfl/; ug]{ / :jLs[t ug]{  
 

  

फााँटिालाको िस्तखत : 
gfd : 
धमधत: 

   

प्रिानाध्यापकको नाम: 

िस्तखत: 
धमधत:   

 

 

dfly pNn]lvt ;fdfgx? ldlt 2076/8/22 leq यस विद्यालयdf a'emfpg] 5' egL ;xL5fk ug]{  
 

 

       फमशको नाम: काठमाण्डौ कम््यूटर स्लायसश   b:tvt / 5fk:   ldlt:  2076/8/17 
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कन्त्या माध्यधमक विद्यालय 

लैनिौर, काठमाण्डौ 
िाशखला प्रधतिेिन 

िाशखला प्रधतििेन निं. 2                                                                           

 
                                    

फाराम निं. 31 
 

 

 
धमधतM 2076/08/2२ 
 

ि.स. 
 

खर
रि

 आ
िेर्

/ह
स्त

ान्त्त
रर्

 
फ
ारम

 न
िं. 

शज
न्त्स

ी ि
गी
क
रर्

 स
िंके
त 

न िं.
 

शज
न्त्स

ी ख
ात
ा प

ान
ा न

िं. 

सा
मा
नक

ो न
ाम
 

स्पे
धस
वफ

के
सन
 

सा
मा
नक

ो प
वहि

ान
 न

िं. 

मो
डल

 न
िं. 

मूल्य (बील धबजक अनसुार)   

कै
वफ

यत
 

Os
fई
 
 

kl
<d
f)
f 
 

b<
 

h
Dd
f 

म.ु
अ 

क
र 

af
x]s
 

म.ु
अ 

क
र 
 

;
fd
fg
s
f] 
h
Dd
f 

d
"No
 
 

अन्त्
य 

खि
श 

c
Go
 
v
r
{ 
;
d
]t 

h
Dd
f 
<s
d 

१ २ ३ ४ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14= 12+13 15 16= 14+15 17 

१ 2 1 
 

कम्प्युटर 
(ICT Lab 

को लागि) 

I5 processor, 

500 GB 

Harddisk 

18 inch 

Monitor, 

A
C

E
R

 
 थान ५ ७०७९६।४६ 353982।30 46017।70 400000।00 

 
400000।00 

 

    
  

 
  

 
 

      

    
  

 
  

 
 

      

    
  

 
  

 
 

      

    
  

 
  

 
 

      

    
  

 
  

 
 

      

    
जम्मा  

 
  ५ - 353982।30 46017।70 400000।00 

 
400000।00 

 

 
 

फााँटिालाको िस्तखत : 
नाम: 

पि : 
  

भण्डार प्रमखुको िस्तखत 
नाम: 

पि : 
 

प्रमाशर्त गनेको िस्तखत : 
नाम: 

पि : 
धमधत: 

 

धमधत: 
    

धमधत : 
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फाराम निं. 32 
 

कन्त्या माध्यधमक विद्यालय 

लैनिौर, काठमाण्डौ 

खिश भएर नजान े(vKg] मालसामान) lhG;L ;fdfgsf] vftf 
 

 

शजन्त्सी सामानको नाम: कम््यूटर (ACER) 

        

आधथशक िषश : 2076/77 
इकाई : थान 

          

शजन्त्सी सङे्कत नम्बर:: 

शजन्त्सी सामानको सम्पशत्त िगीकरर् सङे्कत नम्बर: 

      

शजन्त्सी खाता पाना नम्बर: ०१ 

धम
धत 

िाश
खल

ा न
िं./
 ह

स्त
ान्त्त

रर्
 फ

ारा
म 

निं.
 

स्पे
धस
वफ

के
सन
 

;
fd
fg
s
f] 
kl
xr
fg
 

df
]Š
n
 
g_=
 

वििरर् आम्िानी हस्तान्त्तरर् बााँकी 
कैवफय
त 

उ्
पाि

न 
गने

 िे
र् 

िा 
क
म्प

नीक
ो न

ाम
 

सा
इज
 

अन
मुा
धनत

 मू
ल्य
 

सा
मा
न 

प्राि
 भ

एक
ो स्र

ोत
 

परर
मा
र् 

प्रधत
 इ

क
ाइक

ो ि
र 

(अ
न्य

 ि
चकु

ो स
िेि

का
 

आ
धा
रि

ा 

जम्
मा
 प

रल
 मू

ल्य
 
 

परर
मा
र् 

जम्
मा
 प

रल
 मू

ल्य
 
 

परर
मा
र् 

जम्
मा
 प

रल
 मू

ल्य
 

 

१ २ ३ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
 

20
76
/0
8/

22
 

 2 

 I5 

processor, 

500 GB 

Harddisk 

18 inch 

Monitor, 

 

  

 
A

C
E

R
   

 
8
0
00
0
/0
0 

 vl<b  5 

 
8
0
00
0
/0
0 

40
00

00
/0

0 

  

 

 

5 

40
00

00
/0

0 

  

                                

                                

                                
 

फााँटिालाको िस्तखत : 
नाम: 

पि : 
  

भण्डार प्रमखुको िस्तखत : 
नाम: 

पि : 
   

प्रिानाध्यापकको िस्तखत : 
नाम: 

पि : 
धमधत: 

 

धमधत: 
    

धमधत : 
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फाराम निं.  33 

 

 
 
  

कन्त्या माध्यधमक विद्यालय 

लैनिौर, काठमाण्डौ 

खिश भएर जान े(नख्न ेमालसामान)  शजन्त्सी सामानको खाता  
 

 

 

शजन्त्सी सामानको नामM विज्ञान पसु्तक कक्षा ६ 

    

आधथशक िषश M 2076/77 

इकाई M थान 

    

शजन्त्सी सिंकेत निं. M 
 

स्पेशर्वफकेर्न M 
    

 

शजन्त्सी खाता पाना 
निं. M 01 

 

            

धमधत 

िाशख
ला/ 
धनकासी 
निं. 

स्टोर िाशखला (आम्िानी) धनकासा (खिश) बााँकी 

कैवफयत 

पररमार् िर रकम पररमार् िर रकम पररमार् िर रकम 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

076/6/7  1  80  95।00  7600।00 - - -  80  95।00  7600।00 
  

                        

                        

 

 

फााँटिालाको नाम: 

िस्तखत : 

      

प्रिानाध्यापकको नाम: 

िस्तखत : 
धमधत: 

      

धमधत : 

 


