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म.ले.प.फा.नं. २७२औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

काया�लयको कोड : ८०२१८५०२३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७६/७७ अवधी : २०७६/०४/०१ - २०७७/०३/३१

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�णी
यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ा��/भु�ानी व�ुगत/सोझै भु�ानी ज�ा आफैले गरेको �ा��/भु�ानी व�ुगत/सोझै भु�ानी ज�ा

�ा�ी (क+ख)

ख. अ� �ा�� १०,०१,४९,००० ७०,१३,४६० ७०,१३,४६०

िवतरण गन� बाकी राज� ० ० ० ० ० ० ०

कोषह� ६८,२५,००० ६८,२५,००० ० ६८,२५,००० ० ० ०

धरौटी ० १,८८,४६० ० १,८८,४६० ० ० ०

संघीय, �देश सरकार वा अ� काय��म ९,३३,२४,००० ० ० ० ० ० ०

भु�ानी (ग+घ) ५६,४२,६१,६६६ ३२,२१,६३,२९३.७३ ३२,२१,६३,२९३.७३

ग. भु�ानी (सि�त कोषबाट) ४६,४१,१२,६६६ ३२,१३,८५,८०१.८० ३२,१३,८५,८०१.८०

   १०००० राज� तथा अनुदान १८ ० (७२,०००) ० (७२,०००) ० ० ०

   २१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८ ७,७०,१३,००० ७,१८,१९,९०९.४६ ० ७,१८,१९,९०९.४६ ० ० ०

   २२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १८ ५,७०,९९,२७९ २,५७,२७,६७६.१५ ० २,५७,२७,६७६.१५ ० ० ०

   २५००० सहायता (Subsidy) १८ २,६०,७३,००० १,४९,६३,६६४.०५ ० १,४९,६३,६६४.०५ ० ० ०

   २६००० अनुदान १८ १,५०,००,००० १,४४,८६,८९६ ० १,४४,८६,८९६ ० ० ०

   २७००० सामािजक सुर�ा १८ १,५१,३०,००० १,१६,४९,५५७ ० १,१६,४९,५५७ ० ० ०

   २८००० अ� खच� १८ ५,०८,५०,००० ४,७१,२४,०५१ ० ४,७१,२४,०५१ ० ० ०

   ३१००० गैर िव�ीय स��ी / पँूजीगत खच� १८ २२,२९,४७,३८७ १३,५६,८६,०४८.१४ ० १३,५६,८६,०४८.१४ ० ० ०

घ. अ� भू�ानी १०,०१,४९,००० ७,७७,४९१.९३ ७,७७,४९१.९३

कोषह� ६८,२५,००० ४,९८,७७४.९३ ० ४,९८,७७४.९३ ० ० ०

धरौटी ० ४,२२,००० ० ४,२२,००० ० ० ०

संघीय, �देश सरकार वा अ� काय��म ९,३३,२४,००० ० ० ० ० ० ०

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन� बाकी (१,४३,२८३) (१,४३,२८३)

ङ. यो वष�को बचत (�ुन) (५६,४२,६१,६६६) (३२,२१,६३,२९३.७३) (३२,२१,६३,२९३.७३)

च. गतवष�को िज�ेवारी रकम (अ.�ा)

वषा��को बाकी रकम (ङ + च) (५६,४२,६१,६६६) (३२,२१,६३,२९३.७३) (३२,२१,६३,२९३.७३)
 
ब�क तथा नगद बाकी २४ १५,२५,२३,३१६.१४ १५,२५,२३,३१६.१४ ०

 

लेखा�मूख काय�कारी अिधकृत महालेखापरी�कको काया�लय

पािलकाबाट �मािणकरण िमितः
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म.ले.प.फा.नं. २७२औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

काया�लयको कोड : ८०२१८५०२३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७६/७७ अवधी : २०७६/०४/०१ - २०७७/०३/३१

सरकारी बजेट, आ�ानी र खच� कारोवारको बजेट तुलना�क �ितबेदन

िववरण
यस वष� �. गतवष� �.

शु� बजेट कायम भएको अ��म बजेट वा�िवक �ा��/खच� शु� बजेट कायम भएको अ��म बजेट वा�िवक �ा��/खच�

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

क. आयतफ�

११००० कर ७,४१,८१,००० ७,४१,८१,००० ६,३४,३१,२४७.५७ ० ० ०

१३००० अनुदान

संघीय सरकार २३,९७,२६,००० २३,९७,२६,००० २४,०२,३५,७५५ ० ० ०

�देश सरकार २,८१,६७,००० २,८१,६७,००० २,४१,६७,००० ० ० ०

अ��रक �ोत २५,००,००० २५,००,००० २१,९७,४८७ ० ० ०

१४००० अ� राज� २२,००,००० २२,००,००० ३,२९,५७६ ० ० ०

१५००० िविवध �ा�� २,५०,००० २,५०,००० १२,४५,५१३.६३ ० ० ०

ज�ा ३४,७०,२४,००० ३४,७०,२४,००० ३३,१६,०६,५७९.२०

२११०० पा�र�िमक / सुिवधा ७,७०,१३,००० ७,७०,१३,००० ७,१८,१९,९०९.४६ ० ० ०

२१२०० कम�चारीको सामािजक सुर�ा खच� ० ० ० ० ० ०

२२१०० सेवा महसुल १९,०७,००० १९,०७,००० ५,१४,८१९ ० ० ०

२२२०० पँूजीगत स�ि�को संचालन र स�ार खच� ४५,५०,००० ४५,५०,००० २०,६३,११३.८६ ० ० ०

२२३०० काया�लय सामान तथा सेवाह� ४०,९६,००० ४०,९६,००० २६,९४,९१३.३० ० ० ०

२२४०० सेवा तथा परामश� खच� ३०,१६,००० ३०,१६,००० १२,५३,३५४ ० ० ०

२२५०० काय��म स��ी खच�ह� ३,७८,३५,२७९ ३,७८,३५,२७९ १,५४,३०,४७० ० ० ०

२२६०० अनुगमन, मू�ांकनर �मण खच� १७,२०,००० १७,२०,००० ११,९१,०६७ ० ० ०

२२७०० िविवध खच� ३९,७५,००० ३९,७५,००० २५,७९,९३८.९९ ० ० ०

२५३०० अ� सहायता २,६०,७३,००० २,६०,७३,००० १,४९,६३,६६४.०५ ० ० ०

२६३०० अ� तहका सरकारह�लाई अनुदान १,२७,००,००० १,२७,००,००० १,२६,५९,०४३ ० ० ०

२६४०० सामािजक सेवा अनुदान २३,००,००० २३,००,००० १८,२७,८५३ ० ० ०

२७१०० सामािजक सुर�ा २,००,००० २,००,००० ० ० ० ०

२७२०० सामािजक सहायता १,४५,५०,००० १,४५,५०,००० १,१४,६३,२८७ ० ० ०

२७३०० कम�चारी सामािजक लाभ स��� खच� ३,८०,००० ३,८०,००० १,८६,२७० ० ० ०

२८१०० स�ि� स��ी खच� ५०,००,००० ५०,००,००० ३६,६७,४७८ ० ० ०

२८२०० िफता� खच� ४,५७,००,००० ४,५७,००,००० ४,३३,९७,२७३ ० ० ०

२८९०० भैपरी आउने चालु खच� १,५०,००० १,५०,००० ५९,३०० ० ० ०

३११०० ��थर स��ी �ा�� खच� २२,२९,४७,३८७ २२,२९,४७,३८७ १३,५६,१४,०४८.१४ ० ० ०

ज�ा ४६,४१,१२,६६६ ४६,४१,१२,६६६ ३२,१३,८५,८०१.८०

अनुमािनत बचत (�ुन) रकम (क - ख) (११,७०,८८,६६६) (११,७०,८८,६६६) १,०२,२०,७७७.४०
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म.ले.प.फा.नं. २७२औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

काया�लयको कोड : ८०२१८५०२३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७६/७७ अवधी : २०७६/०४/०१ - २०७७/०३/३१

अनुसूची १   प�रचय

नेपालको संिवधान अ�ग�त २०७३ फा�ुण २७/ २०७४ जेठ ११/ जेठ १८ को नेपाल राजप�को सूचना अनुसार �थापना भएको ....... पािलका ....... �देशको ....... िज�ामा रहेको छ । पािलकाको �े�फल ....... वग� िकमी र जनसं�ा ....... रहेको छ । पािलका सभाबाट ....... मा �ीकृत भएको आिथ�क ऐन २०७४, ....... 

मा �ीकृत िविनयोजन ऐन २०७४ तथा अनुदानका शत� बमोिजम पािलकाले �ा�ी तथा भु�ानी खच� गरेको छ । यस पािलकामा ....... वडा रहेका छन् । पािलका काया�लय र अ�ग�त वषा��मा ....... कम�चारी काय�रत रहेका छन् ।

पािलकाको िव�ीय िववरण �देशी तथा िवदेशी िनकायले हेन� �नाले स�वभएका प�रचया�क िववरण ज�ै जनसं�ा, भौगोिलक, मू� आकष�ण, �मूख उपल�धी ज�ा िवषय यसमा थप गन� सिक�छ ।

 

अनुसूची २    

पािलकाले २०७७ �ावण १ दे�ख २०७८ आषाढ ३१ स� स� गरेका कारोवारह� यो िव�ीय िववरणले नेपाली �प�यामा ��ुत गरेको छ ।

 

अनुसूची ३    

िव�ीय िववरणमा �ा�� भु�ानी िहसाव, बजेट र खच�को तुलना�क िहसाव र स���त लेखानीित तथा लेखा िट�णी समावेश छ ।

 

अनुसूची ४    

िव�ीय िववरण नगदमा आधा�रत नेपाल साव�जिनक �े� लेखामान बमोिजम तयार ग�रएको छ । लेखा�नका लािग नगद �ा�ी वा भु�ानीमा नगद वा ब�कमाफ� त �ा� वा भु�ानी भएको रकमलाई समावेश ग�रएको छ ।

 

अनुसूची ५    

कुनै पिन तरीकाले पािलकाको िनय�णमा आएको रकम वा पािलकाले खच� तथा भु�ानी गन� पाउने ग�र �ा� सवै रकमलाई िव�ीय िववरणमा नगद �ा�ीका आधारमा आ�ानीमा लेखांकन ग�रएको छ । पािलकाले �ा� गरेको रकम भएता पिन अक� िनकायमा ज�ा ग�रिदनुपन� कत�� रहेको रकमम�े वषा��मा 

बाकी रहेको रकममा� �ा�ीमा देखाइएको छ । य�ा �ा�� र भु�ानीको िववरण िट�णी नं १४ मा दशा�इएको छ ।

 

अनुसूची ६    

पािलकाबाट ग�रएका सवै भु�ानीलाई खच�मा लेखांकन ग�रएको छ ।

 

अनुसूची ७    

पािलकाको कामकालािग िवदेशी दाता वा �देश सरकार वा संघीय सरकारवा अ� कुनै ��� वा सं�था �यंले भु�ानी गरेका (िसधै भु�ानी), व�ुगत सहयोगका सामान वा सेवाह�को मू�लाई स���त शीष�कमा ते�ो प�ले ग�रिदएको खच� तथा सो बरावरको रकमलाई छु�ै महलमा �ा�ीमा देखाइएको छ ।

पािलकाबाट सशत� अनुदान िदइ भएका भु�ानीह�लाई िव�ीय िववरणमा भु�ानीमा देखाएको छ । ��ा सशत� अनुदानह�म�े स���त �ापकले अनुदानका शत� बमोिजम गरेको खच� कटाई बाकी रहेको अनुदानलाई िट�णी २२ मा िमलान गन� बाकी अनुदानको �पमा खुलाइएको छ ।
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म.ले.प.फा.नं. २७२औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

काया�लयको कोड : ८०२१८५०२३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७६/७७ अवधी : २०७६/०४/०१ - २०७७/०३/३१

अनुसूची ८    

पािलकाको िनय�णमा रहेको तर पािलकाले काय��मका लािग खच� गन� नपाउने रकमलाई िव�ीय िववरणमा बाकी रकमको �पमा बुदा नं २४ मा छु�ै दशा�एको छ ।

 
 

अनुसूची ९    

यो िव�ीय िववरण पािलका �मूख काय�कारी अिधकृतबाट िमित २०७८।६।२० मा �ीकृत भएको छ ।

 

अनुसूची १०   सि�त कोषको अव�था

पािलकाको यो वष�को सि�त कोषको अव�था देहाय बमोिजम रहेको छः

यस वष� �. गतवष� �.

१ २ ३

�ा�ी ३३,१६,०६,५७९.२०

भु�ानी ३२,१३,८५,८०१.८०

यो वष�को बचत (�ुन) १,०२,२०,७७७.४०

गत वष�बाट िज�ेवारी सरेको १३,७६,०६,६६६.७४

यो वषा��स�को बचत (�ुन) १४,७८,२७,४४४.१४

<<गतवष�को कुनै ग�� यो वष� स�ाउन स���त ठाउँमै िमलाउने र तािलका तल कारण सिहत खुलाउने>> <<गतवष�भ�ा अिघको कुनै ग�� यो वष� स�ाउन यस तािलकाको गतवष� कोलमको गत वष�को िज�ेवारीमा स�ाउने र यहाँ कारण सिहत खुलाउने>> << कुनै narrative information िदन पन� भए यहाँ 

िदने >> यो सि�त कोषको िहसाव हो। पािलकाको �ा�� भु�ानी िववरण तयार गरे पिछमा� यसमा सारांश �ाउने �नाले पिहला �ा�� भु�ानी िववरण भ�रस�ु पद�छ ।
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म.ले.प.फा.नं. २७२औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

काया�लयको कोड : ८०२१८५०२३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७६/७७ अवधी : २०७६/०४/०१ - २०७७/०३/३१

अनुसूची ११   आ��रक राज�

  पािलकाले यस वष� आ��रक राज� देहाय अनुसार �ा� गरेको छः

राज� उपशीष�क अनुमािनत बजेट �ा� रकम �. गतवष� �ा�ी �.

१ २ ३ ४

१११३१ स��ी, बहाल तथा प�ा वापतको आयमा ला�े कर १,००,००० ० ०

११३१४ भुिमकर/मालपोत २,५०,००० ३२,८२,८७०.२० ०

११३२१ घरवहाल कर १,००,००० १,७७० ०

११३२२ वहाल िवटौरी कर ४५,००,००० १,५०,००० ०

११४११ बाँडफाँड भई �ा� �ने मू� अिभबृ�� कर ६,५१,००,००० ४,८८,५८,८९५.२६ ०

११४५६ बाँडफाँटबाट �ा� �ने सवारी साधन कर ३५,३१,००० ६७,५८,७३७.३३ ०

११६९१ अ� कर ६,००,००० ४३,७८,९७४.७८ ०

ज�ा कर राज� ७,४१,८१,००० ६,३४,३१,२४७.५७

१४२४२ न�ापास द�ुर ६,००,००० ० ०

१४२४३ िसफा�रश द�ुर १०,००,००० २,८६,२७६ ०

१४२४५ नाता �मािणत द�ुर १,००,००० १३,९२० ०

१४६११ �वसाय कर ५,००,००० २९,३८० ०

ज�ा गैर कर राज� २२,००,००० ३,२९,५७६

ज�ा आ��रक राज� ७,६३,८१,००० ६,३७,६०,८२३.५७

िव�ीय �ितवेदन तयार गदा� लेखा नीित तथा िट�णीबाट शु� गन� र कारोवार रकमह� यो तािलकाबाट भन� शु� गदा� सिजलो पद�छ । यो तािलका भनु� अिघ िट�णी १४ को बाँडफाँड �नु अिनवाय� ��छ । यो िववरण नगदमा आधा�रत भएकाले पािलकास� यथे� सूचना भएमा अि�म �ा� भएको राज� वा उठाउन 

बाँकी ब�ौता वा कानूनी िववादमा रहेका ब�ौता यो तािलका पिछ narrative �पमा िदन सिक�छ । खासगरी महालेखापरी�कले ब�ौताको िववरणमा �ान के��त गन� गरेको पिन दे�ख�छ ।

 

अनुसूची १२   संघीय सरकार र �देश सरकारबाट �ा� अनुदान

  यो वष� संघीय सरकार र �देश सरकारबाट िव�ीय ह�ा�रण अ�ग�त देहाय अनुसार िनशत� अनुदान, सशत� अनुदान, िवशेष अनुदान तथा समपुरक अनुदान �ा� भएको छः

िववरण संघीय सरकारबाट �देश सरकारबाट ज�ा �ा� � गतवष� �ा�ी �.

१ २ ३ ४ ५

१३३११ समािनकरण अनुदान १०,७०,००,००० ७१,६७,००० ११,४१,६७,००० ०

१३३१२ शसत� अनुदान चालु १३,३२,३५,७५५ १,००,००,००० १४,३२,३५,७५५ ०

१३३१४ िवषेश अनुदान चालु ० ३०,००,००० ३०,००,००० ०

१३३१६ समपुरक अनुदान चालु ० ४०,००,००० ४०,००,००० ०

ज�ा २४,०२,३५,७५५ २,४१,६७,००० २६,४४,०२,७५५

यस तािलकामा पाएको अनुदान दशा�उनु पद�छ । अनुदानको रकम कम पाएको भए ��ो कारण/िववाद वा बढी पाएको भए �सको कारण/िव�ापन ग�ररहन पद�न । पाएको अनुदान सोही वष�िभ�ै िफता� गरेको भए तािलकामा िफता� गरेर बाँकी रहेको रकममा� खुलाउनु पद�छ । िफता� रकम खुलाउन चाहेमा 

तािलकाभ�ा तल �ा�ा�क िट�णीका �पमा वा िट�णी नं २२ मा खुलाउन सिक�छ, तर अिनवाय� चाँही छैन ।

 

अनुसूची १३   ऋण �ा�ी तथा सावाँ एवं �ाज भु�ानी

  पािलकाको यस आिथ�क वष�को ऋण �ा�ी तथा भु�ानी एवं �ाज खच�को अव�था देहाय अनुसार छः

ऋण �. अ� दािय� �. ज�ा �. गतवष� �.

यसमा सि�त कोषमा �ा�ी �ने र िफता� भु�ानी गदा� सि�त कोषबाट भु�ानी �ने ऋण तथा दािय�को रकममा� समावेश गनु� पद�छ ।]यस तािलकामा ऋणको ��प वा शत� अवधी खुलाउन सिक�छ । तर को�मा ले�खएका कुरा कािटिदनु पद�छ । अ� दािय�मा ऋण नभिनएका तर ऋण सरहका कुनै कारोवार 

भए खुलाउनु पद�छ । तािलका सिकए पिछ कुनै narrative information िदन पन� भए खुलाउनु पद�छ ।
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म.ले.प.फा.नं. २७२औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

काया�लयको कोड : ८०२१८५०२३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७६/७७ अवधी : २०७६/०४/०१ - २०७७/०३/३१
 

अनुसूची १४   राज� बाँडफाँडको िववरण

  यस पािलकाले िविनयोजन ऐन २०७६ तथा आिथ�क ऐन २०७६ अ�ग�त यस पािलकाले असुली गरेको रकम देहाय अनुसार बाँडफाड ग�रएको छः

शीष�क कुल संकिलत रकम
संघ/�देश/पािलकाको संिचत कोषमा दा�खला

Balance amount
ज�ा

य�ा पािलकाले उठाएर �देश सरकार वा संघीय सरकारलाई िवतरण गन� राज�ह�मा पर�र सम�ा रहेका �न स�छन् । य�ा िववादह� िव�ीय �ितवेदनमा उजगार गदा� अ� सम�ा आउन स�छन् । ��ा कुनै िववािदत रकम भएमा भु�ानी गन� बाँकी राज�मा नै छोड्दा कम िववाद ��छ । अनुपात 

फरक पारी िवतरण गरेको देखाएमा वा पूरै रकम पािलकाले आ�ानीमा सारेमा बे�जु पन� स�छ । राज� भु�ानी नभएता पिन वा बे�ै खातामा नरा�खए तापनी यो तािलका बाँडफाडका लािग भएकाले जुन सरकारले जित पाउनु पन� हो �ती रकम छु�ाइ िहसाव देखाउनु पद�छ ।

 

अनुसूची १५   धरौटी तथा कोषह�

  पािलकाले �ा� तथा भु�ानी गरेको धरौटी तथा स�ालन गरेका कोषह�बाट भएको �ा�ी तथा भु�ानी देहाय अनुसार छः

कोष वा �ोत शु� मौ�ात यो वष� थप ज�ा
यो वष�को भु�ानी

बाकी
िफता� / खच� सदर�ाहा

धरौटी ३,५०,००० १,८८,४६० ५,३८,४६० ४,२२,००० ० १,१६,४६०

कोष

�कोप �व�थापन कोष ० ६८,२५,००० ६८,२५,००० ४,९८,७७४.९३ ० ६३,३२,८४६.०७

ज�ा ६८,२५,००० ६८,२५,००० ४,९८,७७४.९३ ६३,३२,८४६.०७

कुल ज�ा ३,५०,००० ७०,१३,४६० ७३,६३,४६० ९,२०,७७४.९३ ६४,४९,३०६.०७

 

अनुसूची १६   संघीय सरकार, �देश सरकार वा अ� ��� सं�थाका काय��म खच�

  पािलकाले िवतरण गन� गरी �ा� गरेका सामािजक सुर�ा भ�ा, संघ वा �देश सरकारका काय��म स�ालन गन� �ा� भएका बजेट तथा अ� ��� सं�थाबाट भएको �ा�ी तथा भु�ानी देहाय अनुसार छः

शीष�क बजेट खच�

२२६११ : अनुगमन, मू�ांकन खच� १,७८,००० ०

२७२१२ : उ�ार, राहत तथा पुन�था�पना खच� १५,००,००० ०

२२५२२ : काय��म खच� १६,३२,००० ०

३११२३ : फिन�चर तथा िफ�स� ९६,००० ०

३११२२ : मेिशनरी तथा औजार १,१०,००० ०

२२२२१ : मेिशनरी तथा औजार मम�त स�ार तथा स�ालन खच� ३०,००० ०

२२३११ : मसल� तथा काया�लय सामा�ी ५१,००० ०

२२७११ : िविवध खच� ४३,००० ०

२२११२ : संचार महसुल ८५,००० ०

२६३२२ : �थानीय तहलाइ सः शत� पँुजीगत अनुदान ८०,००,००० ०

२२४११ : सेवा र परामश� खच� ६,८५,००० ०

२७१११ : सामािजक सुर�ा ८,०९,१४,००० ०

ज�ा ९,३३,२४,०००

अ��यारी पाएर खच� भएका काय��मह�को सारांशमा� यस तािलकामा रा�े हो । यसको आिथ�क िववरण भने स���त काया�लयमा नै बुझाउनु पद�छ । यसमा पन� रकम िट�णी १२ मा समावेश गन� �दैन, सि�त कोषमा आ�ानी बाँिधसिकएकै भए पिन �ा�ी र भु�ानी दुवै यस िट�णीमा समावेश गनु� पद�छ ।
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म.ले.प.फा.नं. २७२औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

काया�लयको कोड : ८०२१८५०२३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७६/७७ अवधी : २०७६/०४/०१ - २०७७/०३/३१

अनुसूची १७   सोझै भु�ानी र व�ुगत सहायता

  पािलकाले यस वष� देहाय अनुसार सोझै भु�ानी माफ� त व�ु वा सेवा �ा� गरेको छः

शीष�क िववरण यस वष� �ा� �. गतवष� �ा� �.

 

अनुसूची १८   सि�त कोषबाट भएका खच� भु�ानी

  यस पािलका अ�ग�त यो वष� देहाय अनुसारका शीष�कमा सि�तकोषबाट खच� भु�ानी भएको छः

खच� शीष�क न�र शसत� अनुदान बाहेकको खच� शसत� अनुदानतफ� को [िट�णी नं १९] ज�ा खच� गतवष�को खच�

२११०० : पा�र�िमक / सुिवधा १,७४,२२,८९५ ५,४३,९७,०१४.४६ ७,१८,१९,९०९.४६ ०

२२१०० : सेवा महसुल २,६०,६२७ २,५४,१९२ ५,१४,८१९ ०

२२२०० : पँूजीगत स�ि�को संचालन र स�ार खच� २०,६३,११३.८६ ० २०,६३,११३.८६ ०

२२३०० : काया�लय सामान तथा सेवाह� १७,८८,४२५.३० ९,०६,४८८ २६,९४,९१३.३० ०

२२४०० : सेवा तथा परामश� खच� १२,५३,३५४ ० १२,५३,३५४ ०

२२५०० : काय��म स��ी खच�ह� १,२०,३७,४१४ ३३,९३,०५६ १,५४,३०,४७० ०

२२६०० : अनुगमन, मू�ांकनर �मण खच� ८,८७,०९७ ३,०३,९७० ११,९१,०६७ ०

२२७०० : िविवध खच� २४,२६,९५१.९९ १,५२,९८७ २५,७९,९३८.९९ ०

२५३०० : अ� सहायता ० १,४९,६३,६६४.०५ १,४९,६३,६६४.०५ ०

२६३०० : अ� तहका सरकारह�लाई अनुदान ३६,९३,१८४ ८९,६५,८५९ १,२६,५९,०४३ ०

२६४०० : सामािजक सेवा अनुदान १८,२७,८५३ ० १८,२७,८५३ ०

२७२०० : सामािजक सहायता १,१४,६३,२८७ ० १,१४,६३,२८७ ०

२७३०० : कम�चारी सामािजक लाभ स��� खच� १,८६,२७० ० १,८६,२७० ०

२८१०० : स�ि� स��ी खच� ३६,६७,४७८ ० ३६,६७,४७८ ०

२८२०० : िफता� खच� ४,३३,९७,२७३ ० ४,३३,९७,२७३ ०

२८९०० : भैपरी आउने चालु खच� ५९,३०० ० ५९,३०० ०

३११०० : ��थर स��ी �ा�� खच� १२,०१,११,७४८.१४ १,५५,७४,३०० १३,५६,८६,०४८.१४ ०

ज�ा २२,२५,४६,२७१.२९ ९,८९,११,५३०.५१ ३२,१४,५७,८०१.८०

यस तािलकाका शीष�कह� एिककृत आिथ�क संकेत तथा वग�करण र �ा�ा, २०७४ अनुसारका �न । कुनै शीष�कमा ि�िवधा भएमा सो वग�करणमा िव�ृत �ा�ा ग�रएको ��छ । २२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोगको पङ्ितमा २२१०० दे�ख २२७०० स�को जोड तथा २७००० सामािजक सुर�ाको पङ्ितमा 

२७१०० दे�ख २७३०० स�को जोड तथा ३१००० पँूजीगत खच�को पङ्ितमा सोभ�ा तलका शीषक� को जोड रकम रा�नु पद�छ । सोझै भु�ानीको रकम यसमा समावेश गनु� पद�न, िट�णी नं १७ मा समावेश गरे पु�छ ।

 

अनुसूची १९   आयोजना र काय��म खच�

  यस पािलका अ�ग�त यो वष� िन�ानुसार आयोजना सशत�/िवशेष अनुदानबाट स�ालन रहेका छन् । उ� आयोजनाह�को बजेट तथा खच� देहाय बमोिजम रहेको छः

शीष�क बजेट खच� गतवष�को खच�

३०८००१०४ : राि�� य �ामीण तथा नवीकरणीय उजा� काय��म ११,३२,००० ११,२४,९९९ ०

२२५२१ : उ�ादन साम�ी / सेवा खच� ११,३२,००० ११,२४,९९९ ०

३१२०१०११ : कृिष िवभाग ५,००,००० ० ०

३११५५ : िसंचाई संरचना िनमा�ण ५,००,००० ० ०

३१२०११०५ : के��य कृिष �योगशाला काय��म ५,००,००० ० ०

२२५२२ : काय��म खच� ५,००,००० ० ०

३१२०२१०२ : पशु �ा�, रोग अ�ेशण सेवा तथा �ारे�ाईन काय��म ४,०५,००० २,४२,५०० ०

२२५२२ : काय��म खच� ४,०५,००० २,४२,५०० ०

३१२०२१०३ : पशुप�छी �ोत �व�थापन तथा �व��न काय��म २,४०,००० २,१९,७७६ ०
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म.ले.प.फा.नं. २७२औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

काया�लयको कोड : ८०२१८५०२३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७६/७७ अवधी : २०७६/०४/०१ - २०७७/०३/३१

२२५२१ : उ�ादन साम�ी / सेवा खच� २,४०,००० २,१९,७७६ ०

३४३००१०२ : खेलकुद िवकास काय��म १,००,००० १,००,००० ०

२२५२२ : काय��म खच� १,००,००० १,००,००० ०

३५००००१४ : सबैका लािग िश�ा- आधारभूत तह २,७१,९३,००० २,७१,७८,३३९.५३ ०

२११११ : पा�र�िमक कम�चारी २,५२,२१,००० २,५२,२०,९९९.५३ ०

२११२१ : पोशाक ५,८०,००० ५,८०,००० ०

२११३२ : महंगी भ�ा १३,९२,००० १३,७७,३४० ०

३५००००१५ : मा�ािमक तह ८९,३०,००० ८९,२९,९९९.९३ ०

२११११ : पा�र�िमक कम�चारी ८३,८६,००० ८३,८५,९९९.९३ ०

२११२१ : पोशाक १,६०,००० १,६०,००० ०

२११३२ : महंगी भ�ा ३,८४,००० ३,८४,००० ०

३५०००१०२ : सबैका लािग िश�ा- िशशु िवकास काय��म १,००,००० १४,००० ०

२२५२२ : काय��म खच� १,००,००० १४,००० ०

३५०००१०५ : ��� िपिडत प�रवार िश�ा काय��म (शिहद �ित�ान माफ� त संचालन �ने) १९,९८,००० १९,९८,००० ०

२५३११ : शैि�क सं�थाह�लाई सहायता १९,९८,००० १९,९८,००० ०

३५०००८०१ : िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ा �र ३,७४,०८,००० २,३५,२९,२२५.०५ ०

२११११ : पा�र�िमक कम�चारी ३६,३९,००० ३६,२८,००० ०

२११२१ : पोशाक ५,००,००० ४,५०,००० ०

२२५२२ : काय��म खच� २६,००,००० ८,११,८८० ०

२२५२९ : िविवध काय��म खच� १२,९४,००० ४,३१,२४८ ०

२५३११ : शैि�क सं�थाह�लाई सहायता २,३८,७५,००० १,२९,६५,६६४.०५ ०

३११५९ : अ� साव�जिनक िनमा�ण ५५,००,००० ५२,४२,४३३ ०

३६५००१०७ : तराई मधेस समृ�� काय��म ९०,००,००० ८९,६५,८५९ ०

२६३२२ : �थानीय तहलाइ सः शत� पँुजीगत अनुदान ९०,००,००० ८९,६५,८५९ ०

३६५०११०३ : झोलंुगे पुल �े�गत काय��म ६०,००,००० २,१५,०८४ ०

३११५१ : सडक तथा पूल िनमा�ण ६०,००,००० २,१५,०८४ ०

३७००१०१२ : �ाथिमक �ा� सेवा १,३८,२०,००० १,३७,२४,०६२ ०

२११११ : पा�र�िमक कम�चारी १,१६,६०,००० १,१६,६०,००० ०

२११२१ : पोशाक ३,००,००० २,८०,००० ०

२११३२ : महंगी भ�ा ७,२०,००० ७,२०,००० ०

२११३९ : अ� भ�ा १,५०,००० १,५०,००० ०

२२१११ : पानी तथा िबजुली १,५०,००० १,१८,९४२ ०

२२३११ : मसल� तथा काया�लय सामा�ी ६,००,००० ६,००,००० ०

२२३१५ : प�पि�का, छपाई तथा सूचना �काशन खच� ९०,००० ९०,००० ०

२२६११ : अनुगमन, मू�ांकन खच� १,५०,००० १,०५,१२० ०

३७००११०१ : �यरोग िनय�ण १,१७,००० ४५,७५० ०

२२३१९ : अ� काया�लय संचालन खच� ३५,००० ० ०

२२५२२ : काय��म खच� ३२,००० ० ०

२२६११ : अनुगमन, मू�ांकन खच� ५०,००० ४५,७५० ०

३७००११०३ : एकीकृत मिहला �ा� तथा �जनन �ा� काय��म १६,८८,००० ५५,२५० ०

२२४१९ : अ� सेवा शु� २,६६,००० ० ०

२२५२२ : काय��म खच� १४,२२,००० ५५,२५० ०
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म.ले.प.फा.नं. २७२औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

काया�लयको कोड : ८०२१८५०२३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७६/७७ अवधी : २०७६/०४/०१ - २०७७/०३/३१
३७००११०४ : एिककृत बाल �ा� एवं पोषण काय��म ११,६७,००० १,५४,७७५ ०

२२३१९ : अ� काया�लय संचालन खच� २,७१,००० ० ०

२२५२२ : काय��म खच� ५,०४,००० १,५४,७७५ ०

३११५९ : अ� साव�जिनक िनमा�ण ३,९२,००० ० ०

३७००११०५ : महामारी तथा रोग िनय�ण काय��म २,८९,००० १४,१५० ०

२२५१२ : सीप िवकास तथा जनचेतना तािलम तथा गो�ी स��ी खच� ७०,००० ० ०

२२५२२ : काय��म खच� १,१९,००० १४,१५० ०

२२६११ : अनुगमन, मू�ांकन खच� १,००,००० ० ०

३७००११०६ : अपा�ता रोकथाम तथा कु�रोग िनय�ण काय��म २,४१,००० १५,००० ०

२२५१२ : सीप िवकास तथा जनचेतना तािलम तथा गो�ी स��ी खच� २,१५,००० १५,००० ०

२२५२२ : काय��म खच� २६,००० ० ०

३७००११०८ : अ�ताल िनमा�ण सुधार तथा �व�थापन सूचना �णाली ९७,००० ७५,२५० ०

२२११२ : संचार महसुल ९७,००० ७५,२५० ०

३७००११०९ : राि�� य �ा� िश�ा, सूचना तथा संचार के� १,२५,००० ० ०

२२५२२ : काय��म खच� १,२५,००० ० ०

३७००१९०१ : उपचारा�क सेवा काय��म २८,५५,००० ४,३८,४६६ ०

२२३१५ : प�पि�का, छपाई तथा सूचना �काशन खच� १,००,००० ९८,९८८ ०

२२३१९ : अ� काया�लय संचालन खच� १,००,००० ४२,००० ०

२२५१२ : सीप िवकास तथा जनचेतना तािलम तथा गो�ी स��ी खच� १,००,००० ० ०

२२५२१ : उ�ादन साम�ी / सेवा खच� १,२५,००० ० ०

२२५२२ : काय��म खच� २,८०,००० १,९७,४७८ ०

२२६११ : अनुगमन, मू�ांकन खच� १,००,००० १,००,००० ०

२७२१३ : औषधीख�रद खच� २०,५०,००० ० ०

३७००१९०२ : निस�ङ तथा सामाजिक सुर�ा सेवा का�य�मनिस� १२,००० १२,००० ०

२२५१२ : सीप िवकास तथा जनचेतना तािलम तथा गो�ी स��ी खच� १२,००० १२,००० ०

३७१००१०२ : �धानम�ी रोजगार काय��म ४,७७,००० ४,४२,५०० ०

२११११ : पा�र�िमक कम�चारी ४,१७,००० ४,१७,००० ०

२११२१ : पोशाक १०,००० ० ०

२२३१९ : अ� काया�लय संचालन खच� ५०,००० २५,५०० ०

८०२१८५०२५०१ : संघीय सरकारबाट ह�ा��रत काय��म १८,१४,००० १४,७३,७५७ ०

२११११ : पा�र�िमक कम�चारी ९,८४,००० ९,८३,६७५ ०

२२११२ : संचार महसुल ६०,००० ६०,००० ०

२२३१५ : प�पि�का, छपाई तथा सूचना �काशन खच� ५०,००० ५०,००० ०

२२६११ : अनुगमन, मू�ांकन खच� १,२०,००० ५३,१०० ०

२२७११ : िविवध खच� ३,३०,००० १,५२,९८७ ०

३११२२ : मेिशनरी तथा औजार २,७०,००० १,७३,९९५ ०

८०२१८५०२५०२ : �देश सरकारबाट ह�ा��रत काय��म १,३०,००,००० ९८,७०,७८८ ०

३११५१ : सडक तथा पूल िनमा�ण १,००,००,००० ७५,००,००० ०

३११५९ : अ� साव�जिनक िनमा�ण ३०,००,००० २३,७०,७८८ ०

कुल ज�ा १२,९२,०८,००० ९,८८,३९,५३०.५१
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म.ले.प.फा.नं. २७२औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

काया�लयको कोड : ८०२१८५०२३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७६/७७ अवधी : २०७६/०४/०१ - २०७७/०३/३१
 

अनुसूची २०   भु�ानी िदन बाकीको िववरण

  यस पािलका अ�ग�त खच� ग�रएका रकमम�े यो वष�को अ�मा िन�ानुसार भु�ानी िदन बाकी रहेको छः

भु�ानी पाउनु पन�को नाम �योजन िवलको िमित रकम �

िट�णी २० मा वष� व�ु वा सेवा �ा� भैसकेको तर भु�ानी नभएको �मािणत खच�को िववरण उ�ेख गनु� पद�छ ।

 

अनुसूची २१   िफता� गन� बाकी अनुदान

  यस पािलकाले संघीय सरकार तथा �देश सरकारबाट �ा� गरेको सशत� अनुदानम�ेबाट खच� �न नसकी पािलकाको खातामा नै बाकी रहेकाले समायोजन गनु� पन� वा िफता� गनु� पन� रकम िन�ानुसार रहेको छः

िववरण संघीय �ोतको � �देश �ोतको � अ� �ोतको � ज�ा

१३३१२ : शसत� अनुदान चालु ४,४२,६७,०१२.४९ २५,००,००० ० ४,६७,६७,०१२.४९

१३३१४ : िवषेश अनुदान चालु ० ६,२९,२१२ ० ६,२९,२१२

१३३१६ : समपुरक अनुदान चालु ० २१,८१८ ० २१,८१८

ज�ा ४,४२,६७,०१२.४९ ३१,५१,०३० ४,७४,१८,०४२.४९

 

अनुसूची २२   िफता� िलन बाकी अनुदान

  यस पािलकाले संघीय सरकार, �देश सरकार वा आ��रक �ोतबाट भु�ानी गरेको सशत� अनुदानम�ेबाट खच� �न नसकी बाकी रहेकाले समायोजन वा िफता� गनु� पन� रकम देहायका िनकायह�का िववरण अनुसार िन�ानुसार रहेको छः

िफता� गनु�पन� िनकायको नाम संघीय �ोतको � �देश �ोतको � पािलका �ोतको � ज�ा

 

अनुसूची २३   पे�ी बाकी

  यस पािलका अ�ग�त यो वष�को अ�मा िन�ानुसार पे�ी बाकी छः

शीष�क �ाद ननाघेको �ाद नाघेको ज�ा

पदािधकारी ० ४५,००,००० ४५,००,०००

कम�चारी ३,३५,०५० १,९१,००० ५,२६,०५०

ज�ा ३,३५,०५० ४६,९१,००० ५०,२६,०५०
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म.ले.प.फा.नं. २७२औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

काया�लयको कोड : ८०२१८५०२३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७६/७७ अवधी : २०७६/०४/०१ - २०७७/०३/३१

अनुसूची २४   ब�क तथा नगद बाकी

  यस पािलका अ�ग�त यो वष�को अ�मा िन�ानुसार ब�क तथा नगद बाकी छः

ब�कको नाम खाता नं खाताको �कार खाता अनुसार बाकी � ब�क अनुसार बाकी �

िशिटजन ब�क इ�रने�ल िल. ०६६०१०००००१२२२०१ ग २.१, चालू खच� खाता- िवजोर वष� २,९२,७१,२४०.३४

िशिटजन ब�क इ�रने�ल िल. ०६६०१०००००१२३२०१ ग २.३, पँूिजगत खच� खाता- िवजोर वष� २,८४,३८,७५४.८६

िशिटजन ब�क इ�रने�ल िल. ०६६०१०००००१२४२०१ ग ३.१, �धानीय तह धरौटी खाता १,१६,४६०

िशिटजन ब�क इ�रने�ल िल. ०६६००००१२४CA ग ४.१, �थानीय तह सि�त कोष खाता १४,३८,८०,५०८.३०

िशिटजन ब�क इ�रने�ल िल. ०६६०१०००००३६१२०१ ग ७.२, �थानीय तह �कोप �व�थापन कोष खाता ६३,३२,८४६.०७

ब�क कारोबारमा िभ�ता [सि�त कोष खाता र खच� खाता] (५,५५,१६,४९३.४३)

ज�ा १५,२५,२३,३१६.१४

 

अनुसूची २५   अ� स�ितह�

  यस पािलका काया�लय तथा वडा काया�लयह�मा रहेका स�ितह�को िववरण देहाय अनुसार छः

खच� भएर नजाने स�ितको नाम िववरण मू� रकम �


