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२५३०० अ� सहायता १३,३०,०००.०० १३,३०,०००.०० १२,२९,०००.०० १०,००,०००.०० १०,००,०००.०० ९,७६,७२९.००
२६४०० सामािजक सेवा अनुदान २,००,००,०००.०० २,००,००,०००.०० १,३७,८३,३४४.३३ ७,३७,००,०००.०० ७,३७,००,०००.०० ६,१४,०४,८१८.६५
२७२०० सामािजक सहायता १,१७,७०,०००.०० १,१७,७०,०००.०० १,१२,४२,७५४.०० ८,९५,०००.०० ८,९५,०००.०० ७,९४,६४५.००
२८१०० स�ि� स��ी खच� २६,००,०००.०० २६,००,०००.०० २२,२२,७३०.०० २८,००,०००.०० २८,००,०००.०० २२,५६,७२८.००
३११०० ��र स��ी �ा�� खच� ३२,८८,६९,०००.०० ३२,८८,६९,०००.०० १९,४९,६१,५१४.०० ३३,७७,८२,४१७.०० ३३,७७,८२,४१७.०० २५,१९,३६,१८५.००
३१४०० �ाकृितक स�ि� (Non-
produced assets) ०.०० ०.०० ०.०० १,२८,४९,०००.०० १,२८,४९,०००.०० ०.००

३२१०० आ��रक िव�ीय स�ि� ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००
ज�ा ५८,४१,०८,०००.०० ५८,४१,०८,०००.०० ३९,८२,८६,४२२.०६ ६३,०१,५६,६८७.०० ६३,०१,५६,६८७.०० ४८,९४,२४,७८९.२५
अनुमािनत बचत (�ुन) रकम (क -
ख) (५,६५,९१,०७९.६७) (५,६५,९१,०७९.६७) ५७,४३,७९०.१५ (१९,५५,८३,१८५.६०) (१९,५५,८३,१८५.६०) (१३,११,५७,५४७.६०)
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लेखा�मूख काय�कारी अिधकृत महालेखापरी�कको काया�लय
पािलकाबाट �मािणकरण िमितः

 

अनुसूची १   प�रचय

नेपालको संिवधान अ�ग�त २०७३ फा�ुण २७/ २०७४ जेठ ११/ जेठ १८ को नेपाल राजप�को सूचना अनुसार �ापना 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 ।
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अनुसूची ७    

पािलकाको कामकालािग िवदेशी दाता वा �देश सरकार वा संघीय सरकारवा अ� कुनै ��� वा सं�ा �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 ।

 

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�ा

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

यस वष� �. गतवष� �.

१ २ ३
�ा�ी ४०,४०,३०,२१२.२१ ३६,३९,९१,१५५.९९
भु�ानी ३९,८२,८६,४२२.०६ ४८,९४,२४,७८९.२५
यो वष�को बचत (�ुन) ५७,४३,७९०.१५ (१२,५४,३३,६३३.२६)

गत वष�बाट िज�ेवारी सरेको ५,६५,९१,०७९.६७ १८,३३,८४,९१५.६०
यो वषा��स�को बचत (�ुन) ६,२३,३४,८६९.८२ ५,७९,५१,२८२.३४

<<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 ।

 

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
११३१३ एकीकृत स�ती कर २,४३,७३,९२०.३३ ०.०० ०.००
११३१४ भुिमकर/मालपोत ५,००,००,०००.०० १९,१९,०३९.३२ २३,३५,९१४.००
११३२१ घरवहाल कर १,००,००,०००.०० ९२,३४२.०५ १,४९,६६६.६६
११४११ बाँडफाँड भई �ा� �ने मू� अिभबृ�� कर ३,२४,८७,५००.०० ४,९०,०७,४५२.५२ ५,३४,३२,१८५.९९
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िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७८/७९ अवधी : २०७८/०४/०१ - २०७९/०३/३२
११४२१ बाँडफाँड भ◌� इ �ा� �ने अ�:शु� ३,२४,८७,५००.०० २,०२,८५,९१५.३२ ०.००
११४५६ बाँडफाँटबाट �ा� �ने सवारी साधन कर ०.०० ०.०० ३०,००,०००.००
ज�ा कर राज� १४,९३,४८,९२०.३३ ७,१३,०४,७४९.२१ ५,८९,१७,७६६.६५
१४२२१ �ाियक द�ूर ५०,००,०००.०० ०.०० १,०७,८६६.००
१४२२९ अ� �शासिनक सेवा शु� २,००,००,०००.०० ६,८३,६००.०० १७,९८,३३९.००
१४२४५ नाता �मािणत द�ुर १०,००,०००.०० ०.०० ०.००
१४२५३ �ावसाय रिज�� ेशन द�ुर २,००,००,०००.०० ०.०० ०.००
१४५२९ अ� राज� ५,००,०००.०० ०.०० ०.००
ज�ा गैर कर राज� ४,६५,००,०००.०० ६,८३,६००.०० १९,०६,२०५.००

ज�ा आ��रक राज� १९,५८,४८,९२०.३३ ७,१९,८८,३४९.२१ ६,०८,२३,९७१.६५

ि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 १०,७८,००,०००.०० ७२,४४,०००.०० ११,५०,४४,०००.०० ११,०७,५१,०००.००
१३३१२ शसत� अनुदान चालु १४,९५,२४,०००.०० ०.०० १४,९५,२४,०००.०० १५,८२,३६,२७०.००
१३३१३ शसत� अनुदान पँुजीगत २,४१,००,०००.०० २,००,००,०००.०० ४,४१,००,०००.०० ०.००
१३३१४ िवषेश अनुदान चालु ०.०० ३०,००,०००.०० ३०,००,०००.०० १,८०,००,०००.००
१३३१५ िवषेश अनुदान पँुजीगत १,६६,००,०००.०० ०.०० १,६६,००,०००.०० ०.००
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु ०.०० २०,००,०००.०० २०,००,०००.०० १,००,००,०००.००
ज�ा २९,८०,२४,०००.०० ३,२२,४४,०००.०० ३३,०२,६८,०००.०० २९,६९,८७,२७०.००

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�ा 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 ।

 

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

वाँडफाँड �न बाँकी रकम
मधेश �देश नेपाल सरकार एकडारा गाउँपािलका ज�ा
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गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

काया�लयको कोड : ८०२१८५०१३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७८/७९ अवधी : २०७८/०४/०१ - २०७९/०३/३२

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 ४४,८४,८९९.०० १,१२,५१,७५३.०० १,५७,३६,६५२.०० ४९,८०,५४०.०० ०.०० १,०७,५६,११२.००
कोष
िबिबध खच� खाता/कोष- ब�क (ग २-७) ०.०० १,६४,७७,०६८.०० १,१७,५४,१६८.०० १,१०,५५,५७८.०० ०.०० ९,७०,०३७.००
ज�ा १,६४,७७,०६८.०० १,१७,५४,१६८.०० १,१०,५५,५७८.०० ९,७०,०३७.००
कुल ज�ा ४४,८४,८९९.०० २,७७,२८,८२१.०० २,७४,९०,८२०.०० १,६०,३६,११८.०० १,१७,२६,१४९.००

 

अनुसूची १६   संघीय सरकार, �देश सरकार वा अ� ��� सं�ाका 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�ाबाट भएको �ा�ी तथा
भु�ानी देहाय अनुसार छः

शीष�क बजेट खच�
ज�ा

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 ।

 

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 २,१४,९१,९९३.६८ ४,९८,८४,०८३.९१ ७,१३,७६,०७७.५९ ८,३८,८०,४३५.४४
२२१०० : सेवा महसुल ५,४१,४९९.८४ ५,०००.०० ५,४६,४९९.८४ ४,२२,२०६.३४
२२२०० : पँूजीगत स�ि�को संचालन र
स�ार खच� ३९,७३,७५०.०० ०.०० ३९,७३,७५०.०० २०,९७,१५०.००

२२३०० : काया�लय सामान तथा सेवाह� ८३,११,५९८.५० ०.०० ८३,११,५९८.५० ९३,८९,६००.००
२२४०० : सेवा तथा परामश� खच� ६०,४३,९८२.०० ४,७९,८३१.६० ६५,२३,८१३.६० ३८,४३,५०५.००
२२५०० : काय��म स��ी खच�ह� ८२,९२,६१७.०० ६,८१,७८,३०४.२० ७,६४,७०,९२१.२० ५,४४,१३,२९०.२०
२२६०० : अनुगमन, मू�ांकनर �मण
खच� १४,८३,९४९.०० २,०५,०००.०० १६,८८,९४९.०० १२,४७,३१०.००

२२७०० : िविवध खच� ५९,५५,४७०.०० ०.०० ५९,५५,४७०.०० १,६७,६२,१८६.६२
२५३०० : अ� सहायता १२,२९,०००.०० ०.०० १२,२९,०००.०० ९,७६,७२९.००
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गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

काया�लयको कोड : ८०२१८५०१३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७८/७९ अवधी : २०७८/०४/०१ - २०७९/०३/३२
२६४०० : सामािजक सेवा अनुदान १,३७,८३,३४४.३३ ०.०० १,३७,८३,३४४.३३ ६,१४,०४,८१८.६५
२७२०० : सामािजक सहायता ३४,७२,७५४.०० ७७,७०,०००.०० १,१२,४२,७५४.०० ७,९४,६४५.००
२८१०० : स�ि� स��ी खच� २२,२२,७३०.०० ०.०० २२,२२,७३०.०० २२,५६,७२८.००
३११०० : ��र स��ी �ा�� खच� १९,१९,९१,५८९.०० २९,६९,९२५.०० १९,४९,६१,५१४.०० २५,१९,३६,१८५.००

ज�ा २६,८७,९४,२७७.३५ १२,९४,९२,१४४.७१ ३९,८२,८६,४२२.०६ ४८,९४,२४,७८९.२५

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�
३०५०१०१४ : कोष तथा लेखा िनय�क काया�लयह� १,५०,००,०००.०० ०.०० १,५०,००,०००.००
३११५६ : खानेपानी संरचना िनमा�ण १,५०,००,०००.०० ०.०० १,५०,००,०००.००
३०७००१०६ : लधु उ�म िवकास काय��म ५२,००,०००.०० २५,६०,०००.०० १७,०५,३१२.००
२२५२२ : काय��म खच� ५२,००,०००.०० २५,६०,०००.०० १७,०५,३१२.००
३०८००१०४ : राि�� य �ामीण तथा नवीकरणीय उजा� काय��म ७,००,०००.०० ०.०० ६,७२,३५०.००
२२५२२ : काय��म खच� ७,००,०००.०० ०.०० ६,७२,३५०.००
३१२००१०१ : कृिष िवकास रणनीित अनुगमन तथा सम�य काय��म ११,८६,२७०.०० ६,००,०००.०० ५,४३,०५०.००
२११११ : पा�र�िमक कम�चारी १,८६,२७०.०० ०.०० १,४३,०५०.००
२२५२२ : काय��म खच� १०,००,०००.०० ६,००,०००.०० ४,००,०००.००
३१२००१०६ : �धानम�ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना १,०४,००,०००.०० ३१,०६,७४९.०० ४२,८०,०००.००
२२५२२ : काय��म खच� १,०४,००,०००.०० ३१,०६,७४९.०० ४२,८०,०००.००
३१२०११०२ : राि�� य फलफूल िवकास काय��म २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.००
२२५२२ : काय��म खच� २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.००
३१२०२०११ : पशु सेवा िवभाग २५,००,०००.०० २,९४,०००.०० २०,३९,६६०.००
२११११ : पा�र�िमक कम�चारी ३,२०,०००.०० ०.०० १,५९,६६०.००
२२४१९ : अ� सेवा शु� ६,०००.०० ०.०० ०.००
२२५२२ : काय��म खच� २१,७४,०००.०० २,९४,०००.०० १८,८०,०००.००
३१४०१०११ : राि�� य प�रचयप� तथा प�ीकरण िवभाग ४६,३६,०००.०० ९,१८,९९०.०० ३३,०८,४०२.००
२११११ : पा�र�िमक कम�चारी १३,१३,०००.०० ५,५६,०००.०० ७,३२,५३०.००
२१११२ : पा�र�िमक पदािधकारी १,७०,०००.०० ०.०० १,७०,०००.००
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२२६११ : अनुगमन, मू�ांकन खच� २,०५,०००.०० २,०५,०००.०० ०.००
६०२०००१३ : �ानीय तह अनुदान ६०,००,०००.०० २९,६९,९२५.०० १३,०६,३७८.००
२२५२२ : काय��म खच� ०.०० ०.०० ०.००
३११५९ : अ� साव�जिनक िनमा�ण ६०,००,०००.०० २९,६९,९२५.०० १३,०६,३७८.००

कुल ज�ा ३३,००,६०,२७०.०० १२,९४,९२,१४४.७१ १६,२८,४०,९७२.५७

 

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



म.ले.प.फा.नं. २७२एकडारा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

काया�लयको कोड : ८०२१८५०१३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७८/७९ अवधी : २०७८/०४/०१ - २०७९/०३/३२
  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 २,३०,०१,७८०.२९ ०.०० ०.०० २,३०,०१,७८०.२९
१३३१३ : शसत� अनुदान पँुजीगत २१,७७,८१६.०० ३९,५४,९११.०० ०.०० ६१,३२,७२७.००
१३३१४ : िवषेश अनुदान चालु ०.०० ३०,०७५.०० ०.०० ३०,०७५.००
१३३१५ : िवषेश अनुदान पँुजीगत २२२.०० ०.०० ०.०० २२२.००
१३३१६ : समपुरक अनुदान चालु ०.०० ६०,०००.०० ०.०० ६०,०००.००

ज�ा २,५१,७९,८१८.२९ ४०,४४,९८६.०० २,९२,२४,८०४.२९

 

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�ा
कम�चारी ४३,८७,२६०.०० ८,९९,०००.०० ५२,८६,२६०.००
सं�ागत ८,३५,०००.०० ३,००,०००.०० ११,३५,०००.००
���गत ४,४५,०००.०० १८,५१,१००.०० २२,९६,१००.००

ज�ा ५६,६७,२६०.०० ३०,५०,१००.०० ८७,१७,३६०.००

 

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 �

�भु ब�क िल. १३९०१०३९९४७०००५१ ग १.१, आ��रक राज� खाता ०.०० ०.००
�भु ब�क िल. १३९०१०३९९४७०००६१ ग १.२, बाँडफाँडबाट �ा� राज� खाता ०.०० ०.००
�भु ब�क िल. १३९०१०३९९४७०००५९ ग १.३, आ��रक अनुदान खाता ०.०० ०.००
�भु ब�क िल. १३९०१०३९९४७०००३१ ग २.१, चालू खच� खाता- िवजोर वष� ९,५००.०० ०.००
�भु ब�क िल. १३९०१०३९९४७०००२१ ग २.३, पँूिजगत खच� खाता- िवजोर वष� ०.०० ०.००
�भु ब�क िल. १३९०१०३९९४७०००७१ ग २.७, िविवध खच� खाता ९,७०,०३७.०० १३,९९,५३८.४१
�भु ब�क िल. १३९०१०३९९४७०००४१ ग ३.१, �धानीय तह धरौटी खाता १,०७,५६,११२.०० १,०२,०१,२९६.००
�भु ब�क िल. १३९०१०३९९४७०००११ ग ४.१, �ानीय तह सि�त कोष खाता ६,३२,१५,४११.६२ ६,३४,७४,८२५.८५

ज�ा ७,४९,५१,०६०.६२ ७,५०,७५,६६०.२६

 

अनुसूची २५   अ� स�ितह�
  यस पािलका काया�लय तथा वडा काया�लयह�मा रहेका स�ितह�को िववरण देहाय अनुसार छः



म.ले.प.फा.नं. २७२एकडारा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

काया�लयको कोड : ८०२१८५०१३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७८/७९ अवधी : २०७८/०४/०१ - २०७९/०३/३२
खच� भएर नजाने स�ितको नाम िववरण मू� रकम �


