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....... वजल्लामा रहेको छ । पावलकाको के्षत्रफल ....... वगन वकमी र जनसंख्या 

....... रहेको छ । पावलका सभाबाट ....... मा स्वीकृत भएको आवथनक ऐन २०७४, 

....... मा स्वीकृत वववनयोजन ऐन २०७४ तथा अनुदानका शतन बमोवजम 

पावलकाले प्रािी तथा भुक्तानी खर्न गरेको छ । यस पावलकामा ....... वडा 

रहेका छन् । पावलका कायानलय र अन्तगनत वषानन्तमा ....... कमनर्ारी कायनरत 

रहेका छन् ।

अनुस र्ी २    

पावलकाले २०७७ श्रावण १ देप्तख २०७८ आषाढ ३१ सम्म सम्म गरेका 

कारोवारहरु यो ववत्तीय वववरणले नेपाली रुपैंयामा प्रसु्तत गरेको छ ।



ववत्तीय वववरणमा प्राप्ति भुक्तानी वहसाव, बजेट र खर्नको तुलनात्मक वहसाव र 

सम्बप्तन्धत लेखानीवत तथा लेखा वटप्पणी समावेश छ ।

अनुस र्ी ४    

अनुस र्ी ६    

ववत्तीय वववरण नगदमा आधाररत नेपाल सावनजवनक के्षत्र लेखामान बमोवजम 

तयार गररएको छ । लेखाङ्कनका लावग नगद प्रािी वा भुक्तानीमा नगद वा 

बैंकमाफन त प्राि वा भुक्तानी भएको रकमलाई समावेश गररएको छ ।

अनुस र्ी ५    

कुनै पवन तरीकाले पावलकाको वनयन्त्रणमा आएको रकम वा पावलकाले खर्न 

तथा भुक्तानी गनन पाउने गरर प्राि सवै रकमलाई ववत्तीय वववरणमा नगद 

प्रािीका आधारमा आम्दानीमा लेखांकन गररएको छ । पावलकाले प्राि गरेको 

रकम भएता पवन अको वनकायमा जम्मा गररवदनुपने कतनव्य रहेको रकममधे्य 

वषानन्तमा बाकी रहेको रकममात्र प्रािीमा देखाइएको छ । यस्ता प्राप्ति र 

भुक्तानीको वववरण वटप्पणी नं १४ मा दशानइएको छ ।



पावलकाबाट गररएका सवै भुक्तानीलाई खर्नमा लेखांकन गररएको छ ।

अनुस र्ी ७    

पावलकाको कामकालावग ववदेशी दाता वा प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारवा 

अन्य कुनै व्यप्तक्त वा संस्था स्वयंले भुक्तानी गरेका (वसधै भुक्तानी), वसु्तगत 

सहयोगका सामान वा सेवाहरुको म ल्यलाई सम्वप्तन्धत शीषनकमा तेश्रो पक्षले 

गररवदएको खर्न तथा सो बरावरको रकमलाई छुटै्ट महलमा प्रािीमा देखाइएको 

छ ।

पावलकाबाट सशतन अनुदान वदइ भएका भुक्तानीहरुलाई ववत्तीय वववरणमा 

भुक्तानीमा देखाएको छ । त्यस्ता सशतन अनुदानहरुमधे्य सम्बप्तन्धत प्रापकले 

अनुदानका शतन बमोवजम गरेको खर्न कटाई बाकी रहेको अनुदानलाई वटप्पणी 

२२ मा वमलान गनन बाकी अनुदानको रुपमा खुलाइएको छ ।

अनुस र्ी ८    

पावलकाको वनयन्त्रणमा रहेको तर पावलकाले कायनक्रमका लावग खर्न गनन 

नपाउने रकमलाई ववत्तीय वववरणमा बाकी रकमको रुपमा बुदा नं २४ मा छुटै्ट 

दशानएको छ ।



यस वषन रु. गतवषन रु.

१ २ ३

प्रािी १२,६४,०३,५२०.६९ ७५,४५,३३,९७१.९१

भुक्तानी ५,८३,६५,८७२.७० ५६,२८,६१,२८४.७९

यो वषनको बर्त (नु्यन) ६,८०,३७,६४७.९९ १९,१६,७२,६८७.१२

गत वषनबाट वजमे्मवारी सरेको १३,३०,६९,१७३.१४

यो वषानन्तसम्मको बर्त (नु्यन) २०,११,०६,८२१.१३ १९,१६,७२,६८७.१२

राजस्व उपशीषनक अनुमावनत बजेट प्राि रकम रु. गतवषन प्रािी रु.

१ २ ३ ४

११३१३ एकीकृत सम्पती कर २,००,००,००० ० ५९,५१,३०४.९३

११३१४ भुवमकर/मालपोत ६०,००,००० ० १४,९८,५१२.८७

११३१५ घरजग्गा रवजषे्टशन दसु्तर ४,००,००,००० ३९,०६,३४९ ६,१०,०६,२१७

११३२१ घरवहाल कर २५,००,००० ० ३१,६५,४०२.२६

११३२२ वहाल ववटौरी कर ६,००,००० ० १२,९५,६१४

११४११ बाूँडफाूँड भई प्राि हुने म ल्य अवभबृप्ति कर ९,४१,०१,००० ८५,३६,७०२.०३ ६,३१,३३,५९७.०२

११४२१ बाूँडफाूँड भइन  प्राि हुने अन्त:शुल्क ० ३३,३८,६५७.६५ २,०४,४७,०१८.१७

११४५२ पुवानधार सेवाको उपयोगमा लागे्न कर १५,००,००० ० ०

११४५६ बाूँडफाूँटबाट प्राि हुने सवारी साधन कर ४७,९८,४८० ३,२४,३३९.३० ४३,५३,७९४.१०

अनुस र्ी ९    

यो ववत्तीय वववरण पावलका प्रम ख कायनकारी अवधकृतबाट वमवत २०७८।६।२० 

मा स्वीकृत भएको छ ।

अनुस र्ी १०   सवित कोषको अवस्था

पावलकाको यो वषनको सवित कोषको अवस्था देहाय बमोवजम रहेको छिः

पावलकाको यो वषनको सवित कोषको अवस्था देहाय बमोवजम रहेको छिः

अनुस र्ी ११   आन्तररक राजस्व

  पावलकाले यस वषन आन्तररक राजस्व देहाय अनुसार प्राि गरेको छिः



११४७२ बाूँडफाूँडबाट प्राि हुने ववज्ञापन कर ० ० १,६६,८६०

११६३२ अखेटोपहारमा लागे्न कर ७०,००,००० ० २३,४५,०२२

जम्मा कर राजस्व १७,६४,९९,४८० १,६१,०६,०४७.९८ १६,३३,६३,३४२.३५

१४१५३ बाूँडफाूँड भई प्राि वन रोयल्टी ५०,००० ० ०

१४१५७ बाूँडफाूँड भई प्राि दहत्तर बहत्तरको वववक्रबाट 

प्राि हुने आय
० ० ४७,५०,८९०

१४१५८ बाूँडफाूँड भई प्राि पवनतारोहण वापतको रोयल्टी ० ० ७७,६२१.५६

१४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा वबक्री ५०,००,००० ० ५६,४५,४८५.१०

१४२२१ न्यावयक दस्त र २०,००० ० ११,२००

१४२२९ अन्य प्रशासवनक सेवा शुल्क ५,००,००० ० ०

१४२४२ नक्सापास दसु्तर ८५,४४,५२० ० ४७,७७,४६२.९३

१४२४३ वसफाररश दसु्तर ८०,००,००० ० ४७,६७,३०३.७५

१४२४४ व्यप्तक्तगत घटना दतान दसु्तर ५०,००० ० ४,४८,४९०

१४३१३ धरौटी सदरस्याहा ५,००,००० ० ०

१४५२९ अन्य राजस्व ५८,३०,००० ० १,७२,०३,४०६.६०

१४६११ व्यवसाय कर १,७५,००,००० ० ५८,१७,१५५.१६

जम्मा गैर कर राजस्व ४,५९,९४,५२० ४,३४,९९,०१५.१०

जम्मा आन्तररक राजस्व २२,२४,९४,००० १,६१,०६,०४७.९८ २०,६८,६२,३५७.४५

वववरण संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारबाट जम्मा प्राि रु गतवषन प्रािी रु.

१ २ ३ ४ ५

१३३११ समावनकरण अनुदान ३,८८,७५,००० ० ३,८८,७५,००० १५,४४,९७,०००

१३३१२ शसतन अनुदान र्ालु ६,६६,९३,३३० ० ६,६६,९३,३३० २३,८७,४७,०००

१३३१३ शसतन अनुदान पुूँजीगत १,०३,६५,६३० ० १,०३,६५,६३० ४,८८,२६,०००

१३३१६ समपुरक अनुदान र्ालु ० ० ० १,००,००,०००

१३३१७ समपुरक अनुदान पुूँजीगत ० ० ० ४३,००,०००

जम्मा ११,५९,३३,९६० ११,५९,३३,९६० ४५,६३,७०,०००

अनुस र्ी १२   संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राि अनुदान

  यो वषन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट ववत्तीय हस्तान्तरण अन्तगनत देहाय अनुसार वनशतन अनुदान, सशतन अनुदान, ववशेष अनुदान तथा समपुरक अनुदान प्राि 

भएको छिः

अनुस र्ी १३   ऋण प्रािी तथा सावाूँ एवं व्याज भुक्तानी



ऋण रु. अन्य दावयत्व रु. जम्मा रु. गतवषन रु.

प्रदेश नंबर १ नेपाल सरकार बुढीगंगा गाउूँपावलका जम्मा

वफतान / खर्न सदरस्याहा

धरौटी ९७,९७,९३१.४४ १४,२४,४५८ १,१२,२२,३८९.४४ ३,४१,६९० ५,९०,६२४ १,०२,९०,०७५.४४

वबवबध खर्न खाता/कोष- बैंक (ग २-७) १,६५,९७,६१५.९० ६,१७६.८७ १,६६,०३,७९२.७७ १६,६५,१०१ ० १,४९,५०,०३०.७७

जम्मा १,६५,९७,६१५.९० ६,१७६.८७ १,६६,०३,७९२.७७ १६,६५,१०१ १,४९,५०,०३०.७७

कुल जम्मा २,६३,९५,५४७.३४ १४,३०,६३४.८७ २,७८,२६,१८२.२१ २०,०६,७९१ ५,९०,६२४ २,५२,४०,१०६.२१

शीषनक बजेट खर्न

जम्मा

  यस पावलकाले वववनयोजन ऐन २०७६ तथा आवथनक ऐन २०७६ अन्तगनत यस पावलकाले असुली गरेको रकम देहाय अनुसार बाूँडफाड गररएको छिः

शीषनक कुल संकवलत रकम
संघ/प्रदेश/पावलकाको संवर्त कोषमा दाप्तखला वाूँडफाूँड हुन बाूँकी 

रकम

  पावलकाको यस आवथनक वषनको ऋण प्रािी तथा भुक्तानी एवं व्याज खर्नको अवस्था देहाय अनुसार छिः

अनुस र्ी १४   राजस्व बाूँडफाूँडको वववरण

कोष

अनुस र्ी १६   संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा अन्य व्यप्तक्त संस्थाका कायनक्रम खर्न

  पावलकाले ववतरण गने गरी प्राि गरेका सामावजक सुरक्षा भत्ता, संघ वा प्रदेश सरकारका कायनक्रम सिालन गनन 

प्राि भएका बजेट तथा अन्य व्यप्तक्त संस्थाबाट भएको प्रािी तथा भुक्तानी देहाय अनुसार छिः

अनुस र्ी १५   धरौटी तथा कोषहरु

  पावलकाले प्राि तथा भुक्तानी गरेको धरौटी तथा सिालन गरेका कोषहरुबाट भएको प्रािी तथा भुक्तानी देहाय अनुसार छिः

कोष वा श्रोत शुरु मौज्दात यो वषन थप जम्मा
यो वषनको भुक्तानी

बाकी



शीषनक वववरण यस वषन प्राि रु. गतवषन प्राि रु.

खर्न शीषनक नम्बर
शसतन अनुदान 

बाहेकको खर्न

शसतन अनुदानतफन को [वटप्पणी नं 

१९]
जम्मा खर्न गतवषनको खर्न
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