नेपाल सरकारको
छाप

प्रदेश/ स्थानीय
सरकारको छाप

संघ/ प्रदेश / स्थानीय तह
............... मन्त्रालय / विभाग / कायाालय
कायाालय कोड नं.:

म.ले.प.फारम नं: २०३
साबबकको फारम नं: १०

गोश्वारा भौचर (खचा/विविध)
गोश्वारा भौचरको प्रकारःप्राप्ती/खर्च /धरौटी/ऄन्यः
बजेट ईप शीर्च क नं:……………………….

क्र.सं.
१

संकेत / उपवक्रयाकलाप/
शीर्ाक नंम्बर कायाक्रम संकेत नं:
२

मममि :………………………….
मुल गो.भौ.न.:…………………………
मिद्युिीय कारोिार नं.
स्रोतको

कारोिारको ब्यहोरा

खाता
पाना नं

तह

४

५

६

३

स्रोत व्यहोने
संस्था
७

प्रकार

भुक्तानी विवध

८

९

डेविट

क्रेवडट

१०

११

जम्मा
जम्मा रकम ऄक्षरमा......................................................................................... ।
कारोिारको संविप्त व्यहोरा
( ............................................................ । )
कारोबारको पुष्ट्याआच मििरण फारम नं २०२ र ऄन्य भरी संलग्न गररएको छ ।

(भुक्तानी प्रयोजनका लागी)
भुक्तावन
क्र.सं.
पाउनेको नाम

बैंक खाता नं / भपाार्ा नं

पान नं भुक्तानी रकम

संलग्न कागजात संख्या

जम्मा
ियार गने : …………………
मममि : ………………………
दजाच : ………………………

पेश गने : ………………………
मममि : ………………………
दजाच : ………………………

स्िीकृ ि गने : …………………
मममि : ………………………
दजाच : ………………………

(राजस्ि, खर्च र मिमिध गोश्वारा भौर्र एकै समान हुने भए िापमन कारोिारको प्रकृ मिका अधारमा राजस्िलाआच फरक फारम नं र खर्च िथा मिमिध भौर्रलाआच फरक फारम नं िोमकएको
छ । भने िररका फरक र सान्दमभच क हुने भएकोले सो फारम भने िररकामात्र फरक ईल्लेख गररएको छ ।)

उद्देश्यः
यो अम्दानी /राजश्व, मबमनयोजन (खर्च , मबमिय व्यिस्था), मबमबध खर्च अमद सबैको कारोिार हुदाँ ा प्रयोग गररने प्रारमम्भक ऄमभलेख हो । गोश्वारा भैार्रको ईद्देश्य- सिै प्रकारका
कारोिारलाआच प्रारमम्भक ऄमभलेख गरी खािा, मकिाब अमदमा प्रमिमष्टका लामग अधार स्थामपि गनुच हो । यसका साथै कारोिार गनेलाआच कारोिारको मिस्िृि मििरणका साथ मजम्मेिारी
बहन गनच लगाईनु पमन यसको ईद्देश्य रहेको छ । यमह ईद्देश्य पररपूमिच को लागी गोश्वारा भौर्रमा कारोिार मममि, संख्या, ईपशीर्च क समहि पररर्य भैार्र ियार गने र स्िीकृ ि गनेको
दस्िखि, मममि र दजाच व्यिस्था गररएको छ ।
फाराम भने तररकाः
१
गोश्वारा भौर्रको प्रकारमा गोश्वारा भौर्र प्रामप्त/खर्च /धरौटी/ऄन्य कु न प्रकार हो सो यकीन िथा छनौट गनुच पदच छ । ऄन्य भनेको राजस्ि, खर्च र धरौटी बाहेकको भौर्र हो ।
२ बजेट ईपशीर्च क नं. मा अमथच क संकेि िथा िगीकरण ऄनुसारको बजेट ईपशीर्च क नं. लेख्नुपछच ।
३ कायच िम संकेि नं. मा गोश्वारा भौर्र ईठाईन खोमजएको कायच िम संकेि नं. लेख्नुपछच ।
४ मममिमा भौर्र ईठाएको मदनको मममि लेख्नुपछच ।
५ गोश्वारा भौर्र नं. मा िममक रूपमा १ नं. बाट शुरू गरी मसलमसलेबार हुने गरी भौर्र नं. लेख्नुपछच ।
६ मिद्युिीय कारोिार नं. मा गोश्वारा भौर्र मिद्युिीय माध्यमबाट ईठाआएमा मिद्युिीय कारोबार नं. अईने गरी मप्रन्ट गने व्यिस्था ममलाईनु पछच ।
७ महल १ मा िम संख्या लेख्नुपछच । िम संख्या १ बाट शुरू गरी िममक रूपमा मसलमसलेिार हुने गरी राख्नुपछच ।
८ महल २ मा भौर्र ईठाईन थामलएको शीर्च कको संकेि िा ईपशीर्च क नं. लेख्नुपछच ।
९ महल ३ मा मियाकलाप िा कायच िमको संकेि नं. लेख्नुपछच ।
१० महल ४ मा कारोबारको स्पष्ट व्यहोरा के हो सो लेख्नुपछच । जस्िै खर्च, अम्दानी िा मिमिध हो सो ईल्लेख गने ।
११ महल ५ मा ईपशीर्च कको खािा पाना नं. कमिमा छ सो खािा पाना नं. लेख्नुपछच ।
१२ महल ६ मा स्रोिको िह ईल्लेख गनुचपछच । स्रोिको िह भनेको संघीय सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय सरकार हुन् ।
१३ महल ६ मा स्रोिको प्रकार ईल्लेख गनुचपछच । स्रोिको प्रकार भनेको नगद,ऄनुदान,ऋण, समामनकरण ऄनुदान, समपूरक ऄनुदान अमद हुन् । अन्िररक ऋण समेि यहााँ
लेख्नुपछच ।
१४ महल ७ मा स्रोिको व्यहोने संस्था मनकायको नाम लेख्नुपछच । जस्िै दािृ मनकाय, स्रोि व्यहोने संस्था भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र दािृ मनकाय
समेिलाआच जनाईाँछ ।
१५ महल ८ मा स्रोिको प्रकार लेख्नुपछच । यसमा स्रोिको प्रकार नगद, ऄनुदान, ऋण, अमद हुन् ।
१६ महल ९ मा भुक्तानी मिमध ईल्लेख गनुचपछच । भुक्तानी मिमध भनेको नगद, सोझै भुक्तानी, सोधभनाच अमद हुन् ।
१७ महल १० मा खर्च िथा बैंक, नगद प्रामप्त भौर्र भएमा सम्बमन्धि खर्च शीर्च क िा नगद िा बैंक रकमलाआच डेमिट गने ।
१८ महल ११ मा खर्च भुक्तानी हुने बैंक खािा, िथा नगद िा बैंक भुक्तानी भएमा सो भुक्तानी हुने रकम लाआच िे मडट गने ।
१९ जम्मा हरफमा डेमिट िथा िे मडट गररएको महलहरूको जोड जम्मा गनुचपछच ।
२० जम्मा रकम ऄक्षरमा भन्ने हरफमा मामथ जम्मा रकम ऄंकमा लेमखएकोलाआच ऄक्षरमा लेख्नुपछच ।
२१ कारोबारको संमक्षप्त व्यहोरा भन्ने हरफमा मामथ भौर्र ियार गररएको कारोबारको संमक्षप्त व्यहोरा लेख्नुपछच ।
२२ कारोबारको संमक्षप्त व्यहोरा भन्ने हरफभन्दा िल "कारोबार पुष्ट्याआको मििरण फाराममा नं. १२००२ मा भरी संलग्न गररएको छ भन्ने लेख्नुपछच र पुष्ट्याइ फारामको फाराम नं
यहााँ लेख्नुपछच ।
२३

खर्च भौर्र भएमा भुक्तानी प्रयोजनको लामग भन्ने हरफभन्दा मुमन लेमखन्छ । साथै राजस्ि/प्रामप्त भएमा राजस्ि/प्रामप्त प्रयोजनको लामग भन्ने हरफभन्दा िल लेख्नुपछच ।
२४ पूरै भौर्र ियार भएपमछ ियार गने, पेश गने र स्िीकृ ि गनेले िमै ऄनुसार नाम, मममि र दजाच खुलाइ सही गनुचपछच ।
विवबध कारोिारको लावग भौचर भने तररका
१ मबमबध भौर्र ऄन्िगच ि मिमिध ख६, पेश्की लेखाकं न, धरौटी लेखाकं न, महसाि ममलान, ऄल्या समयोजन लगायि कारोिार पदच छन् ।
२ पेश्की भुक्तानी गदाच सम्बमन्धि पेश्की खर्च शीर्च कमा ईक्त भुक्तानी गररएको रकम डेमिट गने र सो बरािरको रकमलाआच नगद ।बैंक । एकल खािा कोर्लाआच िे मडट गने
३ धरौटी प्राप्त गदाच सम्बमन्धि धरैटी शीर्च क खुलाआच, खािा पाना नं समेि ईल्लेख गनुच पदच छ । कायच िम नं र श्रोि ईल्लेख गनुच पदैन ।
४ समायोजन गदाच समायोजन हुने शीर्च क खुलाआच ईक्त शीर्च कको खािा पाना नं राख्ने र मबमबध महलको डेमिट िमडटमा खुलाईने
५ भौर्र पेश गने र सदर गनेको हस्िाक्षर र मममि ईल्लेख गने

