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२५३०० अ�य सहायता २,९०,९४,०००.०० २,९०,९४,०००.०० ३८,७२,४५३.०० ६६,६०,०००.०० ६६,६०,०००.०० ५९,५५,०५९.००

२७१०० सामािजक सरु�ा २,००,०००.०० २,००,०००.०० ९८,१४६.०० २९,५०,०००.०० २९,५०,०००.०० २२,९९,९९८.००

२७२०० सामािजक सहायता १,५०,५८,०००.०० १,५०,५८,०००.०० ९,९२,३६४.०० १,३८,९३,०००.०० १,३८,९३,०००.०० ५७,६६,६२०.००

२८१०० स�पि�त स�व�धी खच� २०,००,०००.०० २०,००,०००.०० ६,८१,९०८.०० १८,५०,०००.०० १८,५०,०००.०० १७,४०,१५७.००

२८२०० �फता� खच� २०,००,०००.०० २०,००,०००.०० ०.०० ४,००,०००.०० ४,००,०००.०० १,६८,९२५.००

२८९०० भपैर� आउने चाल ुखच� ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००

३११०० ि�थर स�प�ती �ाि�त खच� ३३,४३,५६,९२९.०० ३३,४३,५६,९२९.०० २,८२,२६,४३५.९२ २९,००,६४,६८१.०० २९,००,६४,६८१.०० २२,९०,१९,१९८.८२

३१५०० भपैर� आउने पूँजीगत १,२४,५१८.०० १,२४,५१८.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००

ज�मा ७४,२६,३१,४४७.०० ७४,२६,३१,४४७.०० १७,३९,६१,३०१.०१ ६९,७८,८०,२९२.०० ६९,७८,८०,२९२.०० ५६,२८,६१,२८४.७९

अनमुा�नत बचत (�यनु) रकम (क -

ख)
(६,०६,००,४४७.००) (६,०६,००,४४७.००) ९,५२,०९,६२७.९२ ४,१४,३२,११८.६८

 

लेखा�मखू काय�कार� अ�धकृत महालेखापर��कको काया�लय

पा�लकाबाट �मा�णकरण �म�तः

 

अनसुचूी १   प�रचय

नेपालको सं�वधान अ�तग�त २०७३ फा�गुण २७/ २०७४ जेठ ११/ जेठ १८ को नेपाल राजप�को सचूना अनसुार �थापना भएको ....... पा�लका ....... �देशको .......

िज�लामा रहेको छ । पा�लकाको �े�फल ....... वग� �कमी र जनसं�या ....... रहेको छ । पा�लका सभाबाट ....... मा �वीकृत भएको आ�थ�क ऐन २०७४, ....... मा �वीकृत

�व�नयोजन ऐन २०७४ तथा अनदुानका शत� बमोिजम पा�लकाले �ा�ती तथा भ�ुतानी खच� गरेको छ । यस पा�लकामा ....... वडा रहेका छन ्। पा�लका काया�लय र

अ�तग�त वषा��तमा ....... कम�चार� काय�रत रहेका छन ्।

पा�लकाको �व�तीय �ववरण �वदेशी तथा �वदेशी �नकायले हेन� हुनाले स�भवभएका प�रचया�मक �ववरण ज�त ैजनसं�या, भौगो�लक, म�ूय आकष�ण, �मखू उपल�धी

ज�ता �वषय यसमा थप गन� स�क�छ ।

 

अनसुचूी २    



म.ले.प.फा.नं. २७२बढु�गंगा गाउँपा�लका
गाउँ काय�पा�लकाको काया�लय, मोरङ

काया�लयको कोड : ८०११३५०७३००

�व�तीय ��तवेदन
 

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१ - २०७९/०९/२९

पा�लकाले २०७७ �ावण १ दे�ख २०७८ आषाढ ३१ स�म स�म गरेका कारोवारह� यो �व�तीय �ववरणले नेपाल� �प�यामा ��ततु गरेको छ ।

 

अनसुचूी ३    

�व�तीय �ववरणमा �ाि�त भ�ुतानी �हसाव, बजेट र खच�को तलुना�मक �हसाव र स�बि�धत लेखानी�त तथा लेखा �ट�पणी समावेश छ ।

 

अनसुचूी ४    

�व�तीय �ववरण नगदमा आधा�रत नेपाल साव�ज�नक �े� लेखामान बमोिजम तयार ग�रएको छ । लेखा�कनका ला�ग नगद �ा�ती वा भ�ुतानीमा नगद वा ब�कमाफ� त

�ा�त वा भ�ुतानी भएको रकमलाई समावेश ग�रएको छ ।

 

अनसुचूी ५    

कुन ैप�न तर�काले पा�लकाको �नय��णमा आएको रकम वा पा�लकाले खच� तथा भ�ुतानी गन� पाउने ग�र �ा�त सव ैरकमलाई �व�तीय �ववरणमा नगद �ा�तीका

आधारमा आ�दानीमा लेखांकन ग�रएको छ । पा�लकाले �ा�त गरेको रकम भएता प�न अक� �नकायमा ज�मा ग�र�दनपुन� कत��य रहेको रकमम�ये वषा��तमा बाक�

रहेको रकममा� �ा�तीमा देखाइएको छ । य�ता �ाि�त र भ�ुतानीको �ववरण �ट�पणी नं १४ मा दशा�इएको छ ।

 

अनसुचूी ६    

पा�लकाबाट ग�रएका सव ैभ�ुतानीलाई खच�मा लेखांकन ग�रएको छ ।

 

अनसुचूी ७    

पा�लकाको कामकाला�ग �वदेशी दाता वा �देश सरकार वा संघीय सरकारवा अ�य कुन ै�यि�त वा सं�था �वयंले भ�ुतानी गरेका (�सध ैभ�ुतानी), व�तगुत सहयोगका

सामान वा सेवाह�को म�ूयलाई स�वि�धत शीष�कमा त�ेो प�ले ग�र�दएको खच� तथा सो बरावरको रकमलाई छु�ै महलमा �ा�तीमा देखाइएको छ ।

पा�लकाबाट सशत� अनदुान �दइ भएका भ�ुतानीह�लाई �व�तीय �ववरणमा भ�ुतानीमा देखाएको छ । �य�ता सशत� अनदुानह�म�ये स�बि�धत �ापकले अनदुानका शत�

बमोिजम गरेको खच� कटाई बाक� रहेको अनदुानलाई �ट�पणी २२ मा �मलान गन� बाक� अनदुानको �पमा खलुाइएको छ ।

 

अनसुचूी ८    



म.ले.प.फा.नं. २७२बढु�गंगा गाउँपा�लका
गाउँ काय�पा�लकाको काया�लय, मोरङ

काया�लयको कोड : ८०११३५०७३००

�व�तीय ��तवेदन
 

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१ - २०७९/०९/२९

पा�लकाको �नय��णमा रहेको तर पा�लकाले काय��मका ला�ग खच� गन� नपाउने रकमलाई �व�तीय �ववरणमा बाक� रकमको �पमा बदुा नं २४ मा छु�ै दशा�एको छ ।

 
 

अनसुचूी ९    

यो �व�तीय �ववरण पा�लका �मखू काय�कार� अ�धकृतबाट �म�त २०७८।६।२० मा �वीकृत भएको छ ।

 

अनसुचूी १०   सि�चत कोषको अव�था

पा�लकाको यो वष�को सि�चत कोषको अव�था देहाय बमोिजम रहेको छः

यस वष� �. गतवष� �.

१ २ ३

�ा�ती २६,९१,७०,९२८.९३ ६९,५५,९५,०१७.९३

भ�ुतानी १७,३९,६१,३०१.०१ ५६,२८,६१,२८४.७९

यो वष�को बचत (�यनु) ९,५२,०९,६२७.९२ १३,२७,३३,७३३.१४

गत वष�बाट िज�मेवार� सरेको १३,३०,६९,१७३.१४

यो वषा��तस�मको बचत (�यनु) २२,८२,७८,८०१.०६ १३,२७,३३,७३३.१४

पा�लकाको यो वष�को सि�चत कोषको अव�था देहाय बमोिजम रहेको छः

 

अनसुचूी ११   आ�त�रक राज�व

  पा�लकाले यस वष� आ�त�रक राज�व देहाय अनसुार �ा�त गरेको छः

राज�व उपशीष�क अनमुा�नत बजेट �ा�त रकम �. गतवष� �ा�ती �.

१ २ ३ ४

११३१३ एक�कृत स�पती कर २,००,००,०००.०० ११,०३,२७३.०० ५९,५१,३०४.९३

११३१४ भ�ुमकर/मालपोत ६०,००,०००.०० ५,९०,२२२.०० १४,९८,५१२.८७

११३१५ घरज�गा रिज�टेशन द�तरु ४,००,००,०००.०० १,०६,७९,१८९.०० ६,१०,०६,२१७.००

११३२१ घरवहाल कर २५,००,०००.०० ३४,९९,७४९.६८ ३१,६५,४०२.२६

११३२२ वहाल �वटौर� कर ६,००,०००.०० ०.०० १२,९५,६१४.००

११४११ बाँडफाँड भई �ा�त हुने म�ूय अ�भब�ृ� कर ९,४१,०१,०००.०० २,०४,१९,४५२.०७ ६,३१,३३,५९७.०२

११४२१ बाँडफाँड भ◌�इ �ा�त हुने अ�त:श�ुक ०.०० ८०,५४,९३३.२० २,०४,४७,०१८.१७

११४५२ पवुा�धार सेवाको उपयोगमा ला�ने कर १५,००,०००.०० ०.०० ०.००

११४५६ बाँडफाँटबाट �ा�त हुने सवार� साधन कर ४७,९८,४८०.०० १६,७०,९५१.९० ४३,५३,७९४.१०

११४७२ बाँडफाँडबाट �ा�त हुने �व�ापन कर ०.०० ०.०० १,६६,८६०.००



म.ले.प.फा.नं. २७२बढु�गंगा गाउँपा�लका
गाउँ काय�पा�लकाको काया�लय, मोरङ

काया�लयको कोड : ८०११३५०७३००

�व�तीय ��तवेदन
 

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१ - २०७९/०९/२९

११६३२ अखेटोपहारमा ला�ने कर ७०,००,०००.०० ०.०० २३,४५,०२२.००

ज�मा कर राज�व १७,६४,९९,४८०.०० ४,६०,१७,७७०.८५ १६,३३,६३,३४२.३५

१४१५३ बाँडफाँड भई �ा�त वन रोय�ट� ५०,०००.०० ०.०० ०.००

१४१५७ बाँडफाँड भई �ा�त दह�तर बह�तरको �व��बाट �ा�त हुने आय ०.०० ०.०० ४७,५०,८९०.००

१४१५८ बाँडफाँड भई �ा�त पव�तारोहण वापतको रोय�ट� ०.०० ०.०० ७७,६२१.५६

१४२१९ अ�य सेवा श�ुक तथा �ब�� ५०,००,०००.०० ०.०० ५६,४५,४८५.१०

१४२२१ �या�यक द�तरू २०,०००.०० ३,२००.०० ११,२००.००

१४२२९ अ�य �शास�नक सेवा श�ुक ५,००,०००.०० ०.०० ०.००

१४२४२ न�सापास द�तरु ८५,४४,५२०.०० १०,८३,२२१.६० ४७,७७,४६२.९३

१४२४३ �सफा�रश द�तरु ८०,००,०००.०० १०,४३,५६३.५१ ४७,६७,३०३.७५

१४२४४ �यि�तगत घटना दता� द�तरु ५०,०००.०० ८२,३००.०० ४,४८,४९०.००

१४२४५ नाता �मा�णत द�तरु ०.०० ६६,६७०.०० ०.००

१४२४९ अ�य द�तरु ०.०० २२,२७,१७६.२७ ०.००

१४२५३ �यावसाय रिज��ेशन द�तरु ०.०० ८,९३,७१६.७० ०.००

१४३१३ धरौट� सदर�याहा ५,००,०००.०० ०.०० ०.००

१४५२९ अ�य राज�व ५८,३०,०००.०० ८३,५००.०० १,७२,०३,४०६.६०

१४६११ �यवसाय कर १,७५,००,०००.०० ०.०० ५८,१७,१५५.१६

ज�मा गैर कर राज�व ४,५९,९४,५२०.०० ५४,८३,३४८.०८ ४,३४,९९,०१५.१०

ज�मा आ�त�रक राज�व २२,२४,९४,०००.०० ५,१५,०१,११८.९३ २०,६८,६२,३५७.४५

�व�तीय ��तवेदन तयार गदा� लेखा नी�त तथा �ट�पणीबाट श�ु गन� र कारोवार रकमह� यो ता�लकाबाट भन� श�ु गदा� सिजलो पद�छ । यो ता�लका भनु� अ�घ �ट�पणी १४

को बाँडफाँड हुन ुअ�नवाय� हु�छ । यो �ववरण नगदमा आधा�रत भएकाले पा�लकास�ग यथे�ठ सचूना भएमा अ��म �ा�त भएको राज�व वा उठाउन बाँक� ब�यौता वा

काननूी �ववादमा रहेका ब�यौता यो ता�लका प�छ narrative �पमा �दन स�क�छ । खासगर� महालेखापर��कले ब�यौताको �ववरणमा �यान केि��त गन� गरेको प�न

दे�ख�छ ।

 

अनसुचूी १२   संघीय सरकार र �देश सरकारबाट �ा�त अनदुान

  यो वष� संघीय सरकार र �देश सरकारबाट �व�तीय ह�ता�तरण अ�तग�त देहाय अनसुार �नशत� अनदुान, सशत� अनदुान, �वशषे अनदुान तथा समपरुक अनदुान �ा�त
भएको छः

�ववरण संघीय सरकारबाट �देश सरकारबाट ज�मा �ा�त � गतवष� �ा�ती �.

१ २ ३ ४ ५

१३३११ समा�नकरण अनदुान ७,७७,५०,०००.०० ४२,९८,५००.०० ८,२०,४८,५००.०० १५,४४,९७,०००.००

१३३१२ शसत� अनदुान चालु १०,८१,९१,४८०.०० १५,६४,२००.०० १०,९७,५५,६८०.०० १९,४७,६३,६००.०२

१३३१३ शसत� अनदुान पुँजीगत १,६५,६५,६३०.०० ०.०० १,६५,६५,६३०.०० ३,८३,२६,११४.००

१३३१५ �वषशे अनदुान पुँजीगत ५०,००,०००.०० ०.०० ५०,००,०००.०० ०.००

१३३१६ समपरुक अनदुान चालु ०.०० ०.०० ०.०० ५८,३२,३३२.००



म.ले.प.फा.नं. २७२बढु�गंगा गाउँपा�लका
गाउँ काय�पा�लकाको काया�लय, मोरङ

काया�लयको कोड : ८०११३५०७३००

�व�तीय ��तवेदन
 

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१ - २०७९/०९/२९

१३३१७ समपरुक अनदुान पुँजीगत १०,००,०००.०० ३३,००,०००.०० ४३,००,०००.०० ४०,१२,०००.००

ज�मा २०,८५,०७,११०.०० ९१,६२,७००.०० २१,७६,६९,८१०.०० ३९,७४,३१,०४६.०२

यस ता�लकामा पाएको अनदुान दशा�उन ुपद�छ । अनदुानको रकम कम पाएको भए �य�को कारण/�ववाद वा बढ� पाएको भए �यसको कारण/�व�ापन ग�ररहन पद�न ।

पाएको अनदुान सोह� वष��भ� ै�फता� गरेको भए ता�लकामा �फता� गरेर बाँक� रहेको रकममा� खलुाउन ुपद�छ । �फता� रकम खलुाउन चाहेमा ता�लकाभ�दा तल

�या�या�मक �ट�पणीका �पमा वा �ट�पणी नं २२ मा खलुाउन स�क�छ, तर अ�नवाय� चाँह� छैन ।

 

अनसुचूी १३   ऋण �ा�ती तथा सावाँ एवं �याज भ�ुतानी

  पा�लकाको यस आ�थ�क वष�को ऋण �ा�ती तथा भ�ुतानी एवं �याज खच�को अव�था देहाय अनसुार छः

ऋण �. अ�य दा�य�व �. ज�मा �. गतवष� �.

यसमा सि�चत कोषमा �ा�ती हुने र �फता� भ�ुतानी गदा� सि�चत कोषबाट भ�ुतानी हुने ऋण तथा दा�य�वको रकममा� समावेश गनु� पद�छ ।]यस ता�लकामा ऋणको

�व�प वा शत� अवधी खलुाउन स�क�छ । तर को�ठमा ले�खएका कुरा का�ट�दन ुपद�छ । अ�य दा�य�वमा ऋण नभ�नएका तर ऋण सरहका कुन ैकारोवार भए खलुाउनु

पद�छ । ता�लका स�कए प�छ कुन ैnarrative information �दन पन� भए खलुाउन ुपद�छ ।

 

अनसुचूी १४   राज�व बाँडफाँडको �ववरण

  यस पा�लकाले �व�नयोजन ऐन २०७६ तथा आ�थ�क ऐन २०७६ अ�तग�त यस पा�लकाले असलु� गरेको रकम देहाय अनसुार बाँडफाड ग�रएको छः

शीष�क कुल संक�लत रकम
संघ/�देश/पा�लकाको सं�चत कोषमा दा�खला

वाँडफाँड हुन बाँक� रकम
�देश नंबर १ नेपाल सरकार बढु�गंगा गाउँपा�लका ज�मा

य�ता पा�लकाले उठाएर �देश सरकार वा संघीय सरकारलाई �वतरण गन� राज�वह�मा पर�पर सम�या रहेका हुन स�दछन ्। य�ता �ववादह� �व�तीय ��तवेदनमा

उजगार गदा� अ� सम�या आउन स�दछन ्। �य�ता कुन ै�ववा�दत रकम भएमा भ�ुतानी गन� बाँक� राज�वमा न ैछो�दा कम �ववाद हु�छ । अनपुात फरक पार� �वतरण

गरेको देखाएमा वा परैू रकम पा�लकाले आ�दानीमा सारेमा बे�ज ुपन� स�दछ । राज�व भ�ुतानी नभएता प�न वा बे�ल ैखातामा नरा�खए तापनी यो ता�लका बाँडफाडका

ला�ग भएकाले जनु सरकारले ज�त पाउन ुपन� हो �यती रकम छु�याइ �हसाव देखाउन ुपद�छ ।

 

अनसुचूी १५   धरौट� तथा कोषह�

  पा�लकाले �ा�त तथा भ�ुतानी गरेको धरौट� तथा स�चालन गरेका कोषह�बाट भएको �ा�ती तथा भ�ुतानी देहाय अनसुार छः

कोष वा �ोत श�ु मौ�दात यो वष� थप ज�मा
यो वष�को भ�ुतानी

बाक�
�फता� / खच� सदर�याहा

धरौट� ९७,९७,९३१.४४ १९,६५,७९९.०० १,१७,६३,७३०.४४ १७,३३,२०३.७५ ५,९०,६२४.०० ९४,३९,९०२.६९

कोष

काय� संचालन कोष - �ब�बध २९,८१,००४.३१ ०.०० २९,८१,००४.३१ ४२,३७५.०० ०.०० २९,३९,१९२.३१

�ब�बध खच� खाता/कोष- ब�क (ग २-७) १,६५,९७,६१५.९० ७,०६,१७६.८७ १,७३,०३,७९२.७७ २२,९३,३२४.०० ०.०० १,५०,२३,४२०.७७

ज�मा १,९५,७८,६२०.२१ ७,०६,१७६.८७ २,०२,८४,७९७.०८ २३,३५,६९९.०० १,७९,६२,६१३.०८

कुल ज�मा २,९३,७६,५५१.६५ २६,७१,९७५.८७ ३,२०,४८,५२७.५२ ४०,६८,९०२.७५ ५,९०,६२४.०० २,७४,०२,५१५.७७
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काया�लयको कोड : ८०११३५०७३००

�व�तीय ��तवेदन
 

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१ - २०७९/०९/२९

 

अनसुचूी १६   संघीय सरकार, �देश सरकार वा अ�य �यि�त सं�थाका काय��म खच�

  पा�लकाले �वतरण गन� गर� �ा�त गरेका सामािजक सरु�ा भ�ता, संघ वा �देश सरकारका काय��म स�चालन गन� �ा�त भएका बजेट तथा अ�य �यि�त सं�थाबाट
भएको �ा�ती तथा भ�ुतानी देहाय अनसुार छः

शीष�क बजेट खच�

ज�मा

अि�तयार� पाएर खच� भएका काय��मह�को सारांशमा� यस ता�लकामा रा�ने हो । यसको आ�थ�क �ववरण भने स�बि�धत काया�लयमा न ैबझुाउन ुपद�छ । यसमा पन�

रकम �ट�पणी १२ मा समावेश गन� हुदैन, सि�चत कोषमा आ�दानी बाँ�धस�कएकै भए प�न �ा�ती र भ�ुतानी दवु ैयस �ट�पणीमा समावेश गनु� पद�छ ।

 

अनसुचूी १७   सोझै भ�ुतानी र व�तगुत सहायता

  पा�लकाले यस वष� देहाय अनसुार सोझै भ�ुतानी माफ� त व�त ुवा सेवा �ा�त गरेको छः

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

 

अनसुचूी १८   सि�चत कोषबाट भएका खच� भ�ुतानी

  यस पा�लका अ�तग�त यो वष� देहाय अनसुारका शीष�कमा सि�चतकोषबाट खच� भ�ुतानी भएको छः

खच� शीष�क न�बर शसत� अनदुान बाहेकको खच�
शसत� अनदुानतफ� को [�ट�पणी नं

१९]
ज�मा खच� गतवष�को खच�

२११०० : पा�र��मक / स�ुवधा २,२४,३५,२१७.६२ ७,६८,९७,७५९.४१ ९,९३,३२,९७७.०३ १७,४३,८१,४५४.४४

२२१०० : सेवा महसलु २१,३१,३८१.०० ०.०० २१,३१,३८१.०० २६,८६,१५०.९५

२२२०० : पूँजीगत स�पि�तको संचालन र
स�भार खच�

२६,६६,४१४.०० ०.०० २६,६६,४१४.०० ५८,४४,१७१.००

२२३०० : काया�लय सामान तथा सेवाह� २८,०२,७३०.०० ४९,८००.०० २८,५२,५३०.०० १,०४,६२,८४७.००

२२४०० : सेवा तथा परामश� खच� ७६,९५,८६४.०० ०.०० ७६,९५,८६४.०० २,१०,६१,०७८.००

२२५०० : काय��म स�व�धी खच�ह� १,१४,७०,३५०.०० १,१७,३०,९६३.०६ २,३५,०१,३१३.०६ ८,६८,८७,९६६.५८

२२६०० : अनगुमन, म�ूयांकनर �मण खच� ३,९७,६९२.०० ०.०० ३,९७,६९२.०० ७७,६८,७६८.००

२२७०० : �व�वध खच� १५,११,८२३.०० ०.०० १५,११,८२३.०० ७०,१५,७६४.००

२५१०० : साव�ज�नक सं�थानह�लाई
सहायता

०.०० ०.०० ०.०० १६,९९,७२७.००

२५२०० : �यवसाय ह�लाई सहायता ०.०० ०.०० ०.०० १,०३,४००.००

२५३०० : अ�य सहायता १६,८३,०८४.०० २१,८९,३६९.०० ३८,७२,४५३.०० ५९,५५,०५९.००

२७१०० : सामािजक सरु�ा ९८,१४६.०० ०.०० ९८,१४६.०० २२,९९,९९८.००

२७२०० : सामािजक सहायता ९,०४,३१४.०० ८८,०५०.०० ९,९२,३६४.०० ५७,६६,६२०.००

२८१०० : स�पि�त स�व�धी खच� ६,८१,९०८.०० ०.०० ६,८१,९०८.०० १७,४०,१५७.००
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�व�तीय ��तवेदन
 

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१ - २०७९/०९/२९

२८२०० : �फता� खच� ०.०० ०.०० ०.०० १,६८,९२५.००

३११०० : ि�थर स�प�ती �ाि�त खच� २,८२,२६,४३५.९२ ०.०० २,८२,२६,४३५.९२ २२,९०,१९,१९८.८२

ज�मा ८,२७,०५,३५९.५४ ९,०९,५५,९४१.४७ १७,३९,६१,३०१.०१ ५६,२८,६१,२८४.७९

यस ता�लकाका शीष�कह� ए�ककृत आ�थ�क संकेत तथा वग�करण र �या�या, २०७४ अनसुारका हुन । कुन ैशीष�कमा ��व�वधा भएमा सो वग�करणमा �व�ततृ �या�या

ग�रएको हु�छ । २२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोगको प��तमा २२१०० दे�ख २२७०० स�मको जोड तथा २७००० सामािजक सरु�ाको प��तमा २७१०० दे�ख २७३००

स�मको जोड तथा ३१००० पूँजीगत खच�को प��तमा सोभ�दा तलका शीषक� को जोड रकम रा�न ुपद�छ । सोझै भ�ुतानीको रकम यसमा समावेश गनु� पद�न, �ट�पणी नं १७
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म.ले.प.फा.नं. २७२बढु�गंगा गाउँपा�लका
गाउँ काय�पा�लकाको काया�लय, मोरङ

काया�लयको कोड : ८०११३५०७३००

�व�तीय ��तवेदन
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अनसुचूी २०   भ�ुतानी �दन बाक�को �ववरण

  यस पा�लका अ�तग�त खच� ग�रएका रकमम�ये यो वष�को अ�तमा �न�नानसुार भ�ुतानी �दन बाक� रहेको छः

भ�ुतानी पाउन ुपन�को नाम �योजन �वलको �म�त रकम �

�ट�पणी २० मा वष� व�त ुवा सेवा �ा�त भसैकेको तर भ�ुतानी नभएको �मा�णत खच�को �ववरण उ�लेख गनु� पद�छ ।

 

अनसुचूी २१   �फता� गन� बाक� अनदुान

  यस पा�लकाले संघीय सरकार तथा �देश सरकारबाट �ा�त गरेको सशत� अनदुानम�येबाट खच� हुन नसक� पा�लकाको खातामा न ैबाक� रहेकाले समायोजन गनु� पन� वा
�फता� गनु� पन� रकम �न�नानसुार रहेको छः

�ववरण संघीय �ोतको � �देश �ोतको � अ�य �ोतको � ज�मा
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अनसुचूी २२   �फता� �लन बाक� अनदुान

  यस पा�लकाले संघीय सरकार, �देश सरकार वा आ�त�रक �ोतबाट भ�ुतानी गरेको सशत� अनदुानम�येबाट खच� हुन नसक� बाक� रहेकाले समायोजन वा �फता� गनु� पन�
रकम देहायका �नकायह�का �ववरण अनसुार �न�नानसुार रहेको छः

�फता� गनु�पन� �नकायको नाम संघीय �ोतको � �देश �ोतको � पा�लका �ोतको � ज�मा

 

अनसुचूी २३   पे�क� बाक�

  यस पा�लका अ�तग�त यो वष�को अ�तमा �न�नानसुार पे�क� बाक� छः

शीष�क �याद ननाघेको �याद नाघेको ज�मा
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अनसुचूी २४   ब�क तथा नगद बाक�

  यस पा�लका अ�तग�त यो वष�को अ�तमा �न�नानसुार ब�क तथा नगद बाक� छः

ब�कको नाम खाता नं खाताको �कार खाता अनसुार बाक� � ब�क अनसुार बाक� �
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अनसुचूी २५   अ�य स�प�तह�

  यस पा�लका काया�लय तथा वडा काया�लयह�मा रहेका स�प�तह�को �ववरण देहाय अनसुार छः

खच� भएर नजाने स�प�तको नाम �ववरण म�ूय रकम �
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