
वित्तीय परिचालन योजना २०७९ 

 
 शकु्लाफााँटा नगरपाललका, कंचनपरु     

 

 
 
 

 

 

  

वित्तीय परिचालन योजना 

Financial Operating Plan 

(२०७९ असार) 

प्रालिलिक सहयोग 

संस्थागत विकास परामशशदाता(IDC) 
क्षते्रीय शहरी विकास आयोजना 

िनगढी 
 

 

शुक्लाफााँटा नगरपाललका 
नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

झलारी,कंचनपरु 
 



वित्तीय परिचालन योजना २०७९ 

 
 शकु्लाफााँटा नगरपाललका, कंचनपरु i    

विषय-सुची                                                                                                                       पेज नं   

वित्तीय परिचालन योजनाको संविप्त परिचय                 १ 

परिचे्छद एक- परिचय                 ३ 

१.१ नगिपावलकाको परिचय 3 

१.२  वित्तीय परिचालन योजनाको पृष्ठभूवि 3 

१.३ वित्तीय परिचालन योजनाको उदेश्य 4 

१.४  संगठन संिचना तथा िानिीय संसाधन 4 

१.५ नगिपावलकाको आवथिक प्रशासनिा संलग्न जनशक्ति 7 

१.६  वित्तीय परिचालन योजना तजजििािा अध्ययन गरिएका सािाग्रीहरू 8 

१.७  वित्तीय परिचालन योजनाका वसिाहरू 8 

परिचे्छद दजर्ि ः नगिपावलकाको आवथिक कायि प्रणाली                ९ 

२.१ स्थानीय तहको आवथिक कायि प्रणाली सम्बन्धी संिैधावनक ि कानजनी व्यिस्था 9 

२.२ नगिपावलकाको विगत चाि िर्िको आम्दानी विििण 12 

२.३ नगिपावलकाको विगत ४ िर्िको चालज खचिको विििण 14 

२.४ नगिपावलकाको विगत ४ िर्िको कायिक्रि तथा विकास वनिािण खचि 17 

२.५ आवथिक कायि प्रणाली सम्बन्धिा नगिपावलकाले अिलम्बन गिेका िजख्य नीवतहरू 19 

२.६ आवथिक कायिप्रणाली सम्बन्धिा नगिपावलकाको संस्थागत ि संिचनागत व्यिस्था 20 

२.७ नगिपावलकाको सम्पत्ती व्यिस्थापन 20 

२.८ नगिपावलकाबाट परिचालन गिेका बाह्य स्रोत ि संसाधन व्यिस्थापन 20 

परिचे्छद तीनः नगिपावलकाको वित्तीय व्यिस्थापन              २३ 

३.१ नगिपावलकाको आवथिक कायि सञ्चालन प्रकृया 23 

३.२ विवनयोवजतबजेट संचालन गनि स्रोतको व्यिस्था 24 

३.३ विवनयोवजत बजेट संचालनिा देक्तखएका सिस्याहरू 24 

परिचे्छद चािः नगिपावलकाको आय प्रिेपण              २५ 

४.१ िाजस्व सजधाि कायि योजनाका आधाििा आन्तरिक िाजस्वबाट प्राप्त हुने िकि 26 

४.२ िाजस्व सजधाि कायि योजनाका आधाििा िाजस्व बाडफााँट ि संघीय वनकायहरूबाट प्राप्त हुने िकि 27 

४.३ िाजस्व सजधाि कायि योजनाका आधाििा वित्तीय हस्तान्तिणबाट प्राप्त हुने िकि 27 

परिचे्छद: पााँच नगिपावलकाको खचि प्रिेपण              २९ 

५.१ नगिपावलकाको आगािी पााँच आवथिक िर्िकोसंचालन खचि प्रिेपण 29 

विर्य िेत्रगत बााँडफााँटः 32 

५.२ नगिपावलकाको आगािी पााँच आवथिक िर्िकोपूाँजीगत खचि प्रिेपण 33 

५.२ श्रोत व्यिस्थापन ि परिचालन योजना 34 

परिचे्छद छः नगिपावलकाको आम्दानी ि खचिको लेखा पिीिण              ३६ 

६.१ आन्तरिक लेखापिीिण 36 

६.२ आन्तरिक लेखापिीिकको कायि वजमे्मिािी 36 

६.३ अक्तन्ति लेखापिीिण 37 

६.४ नगिपावलकाको बेरुजज विििण 37 

६.५ बेरुजू फस्यौट 38 

६.६ बेरुजू फर्छ्यौट कायियोजना 39 

परिचे्छद सातः अपेवित उपलक्ति ि वनष्कर्ि              ४१ 



वित्तीय परिचालन योजना २०७९ 

 
 शकु्लाफााँटा नगरपाललका, कंचनपरु i i    

७.१ अपेवित उपलिी 41 

७.२ वनष्कर्ि 41 

अनजसजची १ :   संगठन संिचना              ४३ 

            

 

 

 



वित्तीय परिचालन योजना २०७९ 

 
 शकु्लाफााँटा नगरपाललका, कंचनपरु 1   

वित्तीय परिचालन योजनाको संविप्त परिचय 

वित्तीय परिचालन योजना साििजवनक वित्त व्यिस्थापनको िहत्वपूणि औजाि हो । नगिपावलकािा उपलि हुने 

सीवित स्रोत ि नगििासीको असीवित आिश्यकता वबच तादम्यता ल्याउन ि प्राथविकताका आधाििा स्रोतलार्ि 

बााँडफााँड गने प्रकृयाको बाििा पवन यसले जानकािी प्रदान गदिछ । यसबाट वित्तीय अनजशासन कायि भर्ि 

स्थानीय सिकािको भूविका पवन स्थावपत हुन जान्छ । 

वित्तीय परिचालन योजनाले आन्तरिक स्रोत िाजस्व बााँडफााँड, संघीय अनजदान, प्रादेवशक आन्तरिक अनजदान तथा 

अन्ति सिकािी हस्तान्तिण ि आन्तरिक ऋणको आाँकलन गिी आवथिक खाका तयाि गदिछ । यसका आधाििा 

िडागत प्राथविकताका आधाििा नगिपावलकाको चालज, पजाँवजगत ि वित्तीय व्यिस्थाको िध्यिकावलन खचि 

अनजिानको खाका तयाि गरिन्छ । यसिी वित्तीय परिचालन योजनाले वनधाििण गिेको स्रोतवभत्र िहेि 

नगिपावलकाले आफ्नो नीवत, कायिक्रि तथा बजेटको अनजिान गनि एवशयाली विकास बैङ्क (ADB) को प्राविवधक 

सहयोगिा, िेत्रीय शहिी विकास आयोजना, संस्थागत विकास पिािशिदाता (IDC) द्वािा “वित्तीय परिचालन 

योजना- FOP (Financial Operating Plan) - २०७८” लार्ि आवथिक बर्ि २०७८/०७९ का लावग 

पजनिािलोकन गिी अधािवधक गरिएको छ । 

शजक्लाफााँटा नगिपावलकाको आवथिक कायिप्रणाली संचालनका लावग संविधानको धािा २१४ अनजसाि कायिकारिणी 

अवधकाि “कायिपावलका” िा िहेको छ । संविधानको धािा २१६ अनजसाि गजणस्तिीय सेिा प्रिाह गनिका लावग नगि 

प्रिजख ि उपप्रिजख सवहत २३ जनाको कायिपावलका िहेको छ । यस अन्तिगत दैवनक आवथिक तथा प्रशासकीय 

कायिका लावग प्रिजख प्रशासकीय अवधकृत सवहत ७ िटा शाखा,५ िटा उपशखा ि २ िटा र्काईिा २१९ जना 

कििचािीको दिबन्दी िहेको छ । स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ को परिचे्छद १० िा स्थानीय तहको 

आवथिक कायिप्रणालीको बािेिा उले्लख गिी सिग्र नगिपावलकाको वित्तीय परिचालनलार्ि िागिदशिन गरिएको छ। 

शजक्लाफााँटा नगिपावलकािा आ.ि. २०७४/०७५ देक्तख आ.ि. २०७७/०७८ सम्मिा वनम्नानजसाि चालज खचि िपजाँवजगत 

खचिभएको हुाँदा सोही आधाििा वित्तीय परिचालनको क्तस्थवत विशे्लर्ण गिी सजझाि वदर्एको छ । 

          तावलका : १ कूल पूूँवजगत खचच ि चालु खचच विििण 

वस नं विििण २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ जम्मा िावषचक 

िृद्धीदि 

१ चालज खचि २१७००५ ३१९३५७ ४०७९०६ ३२०४१४ १२६४६८२ १७.८२ 

२ पूाँजीगत 

खचि 

२२२३०१ २११६३५ २०३९७५ ११७९०८ 

७५५८१९ 

-२७.१३ 

 जम्मा ४३९३०६ ५३०९९२ ६११८८१ ४३८३२२ २०२०५०१ २.५८ 

स्रोतः आवथचक प्रशासन, िाजस्व तथा प्रशासन शाखा 

  

नगिपावलकाको वित्तीय परिचालनको लावग नगिसभा, कायिपावलकाशाखा िहेपवन िजख्य रूपिा प्रिजख प्रशासकीय 

अवधकृतको अवधनिा िाजस्व नीवत तथा प्रशासन शाखा ि आवथिक प्रशासन शाखाले िहत्वपूणि भजविका प्रदान गिेका 

छन् । िाजस्व प्रशासन संचालनका लावग ३ जना ि आवथिक प्रशासन, लेखापरििण ि िेरूजज फछयौट कायिका लावग ४ 

जना कििचािी कायिित िहेका छन् । Sangrila Software को िाध्यिबाट िाजस्व शाखाले ि ८ िटा िडाले आन्तरिक 

िाजस्व संकलन गरििहेका छन् । आवथिक प्रशासन शाखालेआ.ि. २०७५।७६ देक्तख SUTRA (Sub-National 

Treasury Application) को िाध्यिबाट बजेट तयाि गने, संवचत कोर्को संचालन, खचि लेखाङ्कन ि प्रवतिेदनको 

कायि गरििहेका छन् । संघीय ि प्रदेश कायािलयको प्रवतवनवधको रूपिा कोर् तथा लेखा वनयन्त्रक कायािलय, 

कञ्चनपजिले अनजदानको वनकासा वदर्ि स्थानीय तहको खचिको वित्तीय प्रवतिेदन वदने कायि गिेको छ । िहालेखा 

पिीिकको बावर्िक प्रवतिेदन अनजसाि आ.ि. २०७३/७४ देक्तख २०७६/७७सम्मिा नगिपावलकाको कूल िेरूजज रू.१० 
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किोड ४९ लाख ९३ हजाि भएकोिा रू. ५ किोड ४८ लाख ७७ हजाि सम्पिीिणबाट फछयौट भर्ि बावर्िक प्रवतिेदन 

२०७७ सम्मिाकज ल बेरुजज रू ५ किोड १ लाख १६ हजाि बााँकी िहेको छ ।  

आ ि  २०७७/७८ को लेखापिीिाणको बावर्िक  प्रवतबेदन साििजवनक हुन बााँकी िहेकोले सो को बेरुजू तथा फछौट 

अंक सिाबेस   गरिएको छैन ।  

साििजवनक वित्त व्यिस्थापनको एक िहत्वपूणि औजािको रूपिा िहेको “वित्तीय परिचालन योजना-२०७९” ले 

नगिपावलकाको खचि प्रणालीिा अनजशासन कायि गिी आवथिक स्थावयत्व प्राप्त गनि सहयोग पजर् याउने विवासास गरिएको 

छ । िाजस्व पिािशि सविवत, स्रोत अनजिान तथा बजेट सीिा वनधाििण सविवत, बजेट तथा कायिक्रि तजजििा सविवत, 

प्रिजख प्रशासकीय अवधकृत, आवथिक प्रशासन शाखा, िाजस्व तथा प्रशासन शाखा, शाखा प्रिजखहरूको नेतृत्विा 

सहभावगतािजलक पद्धवत अपनार्ि  यो वित्तीय परिचालन योजना पजनिािलोकन गरि अध्यािवधक गरिएको छ।  

आ.ि. २०७३/०७४ देक्तख २०७७/०७८ सम्मिा लेखापरििण भर्ि कायि भएको कूल िेरूजज, सम्पिीिण भएको ि 

सम्पिीिण हुन बााँकी िेरूजजको विििण वनम्नानजसाि तावलकािा पवन प्रस्तजत गरिएको छ । 

                तावलका: २ कुल िेरुजु विििण 

आ.ि. कूल िेरूजु सम्पिीिणको लावग पेश भएको सम्पिीिण भएको िाूँकी िेरूजु 

आ.ि. २०७३/०७४ देक्तख 

२०७६/०७७ सम्म 
१०४९९३ ५४८७७ ५४८७७ ५०११६ 

 

उि फछयौट हुन बााँकी िकििा िधे्य आ.ि. २०७७/०७८ को अक्तन्ति लेखापरििणको िाघिा प्राप्त प्रािक्तिक 

प्रवतिेदनको िेरूजज िकि ि सम्पिीिणको लावग पेश भएको िकि सिािेश छैन । 

साििजवनक वित्त व्यिस्थापनको एक िहत्वपूणि औजािको रूपिा िहेको “वित्तीय परिचालन योजना-२०७९” ले 

नगिपावलकाको खचि प्रणालीिा अनजशासन कायि गिी आवथिक स्थावयत्व प्राप्त गनि सहयोग पजर् याउने विवासास गरिएको 

छ । िाजस्व पिािशि सविवत, स्रोत अनजिान तथा बजेट सीिा वनधाििण सविवत, बजेट तथा कायिक्रि तजजििा सविवत, 

प्रिजख प्रशासकीय अवधकृत, आवथिक प्रशासन शाखा, िाजस्व तथा प्रशासन शाखा, शाखा प्रिजखहरूको नेतृत्विा 

सहभावगतािजलक पद्धवत अपनार्ि  यो वित्तीय परिचालन योजना पजनिािलोकन गिी अध्यािवधक गरिएको छ । 

अन्त्यिा यस “वित्तीय परिचालन योजना-२०७९” ले नगिपावलकाको सािान्य परिचयका साथै योजनाको तयािीका 

सािाग्री ि सीिाहरू, नगिपावलकाको आवथिक कायिप्रणाली साँग सम्बक्तन्धत संिैधावनक तथा कानूनी व्यिस्था, नीवत, 

संस्थागत संिचना ि परिचावलत स्रोत ि संशाधन, नगिपावलकाको आवथिक कायि संचालन प्रकृया, संचालनिा देक्तखएका 

सिस्याहरू, आय प्रिेपण, खचि प्रिेपण, लेखा पिीिणको क्तस्थवत ि यसले गिेका अपेवित उपलक्ति ि वनष्कर्ि सिेत 

विशे्लर्णामक क वििेचना गिी उले्लख गरिएको छ। यसको आयगत आम्दानीको प्रिेपण गदाि आ.ि. २०७८/०७९ को 

अनजिानलार्ि  आधाििावनएको छ।              
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परिचे्छद एक- परिचय 

 

१.१ नगिपावलकाको परिचय 

नेपालको सजदजिपविि प्रदेश अन्तिगत कञ्चनपजि वजल्लािा पने यो शजक्लाफाटा नगिपावलका नेपाल सिकािको विवत 

२०७३ सालफागजन २२ गतेको वनणियानजसाि देशभिी गठन भएका स्थानीय तहहरू िधे्य एक स्थानीय तह हो । यस 

नगिपावलका हुनज पजिि झलािी ि वपपलाडी गिी दजई िटा गा.वि.स वथए ि ती दजई िटा गा.वि.स तथा देखतभजली गा.वि.स. 

का ४ ि ६ नं. िडाहरु सिेत सिायोजन भै २०७३ िा शजक्लाफााँटा नगिपावलका बनाईएको हो । यो नगिपावलका जम्मा 

१२ िटा िडा विलेि बनेको छ । वजल्लाको सदििजकाि भीिदत्तनगि देक्तख २० वक.वि टाढा पूिि तफि  िहेको यस 

नगिपावलकाको िेत्रफल १६२.५७ िगि वक.िी. िहेको छ । नगिपावलका घोर्णाको सियिा यस नगिपावलकाको कज ल 

जनसंख्या ६३,६६७ िहेको ि घि धजिी संख्या १०७२१ ि कज ल जनसंख्यािा िवहला ३१२७२ ि पजरुर् ३२३९५ िहेका वथयो 

। यसले आफ्नै खालको धावििक, िाजनैवतक ि सािावजक िहत्व ि विशेर्ता बोकेको छ । यस नगिपवलकािेत्रिा सबै 

जात जाती धिि िेत्रका िावनसहरूको विवश्रत बसोिास िहेको छ । यस नगिपवलकाको पूिििा कृष्णपजि नगिपावलका, 

पविििा शजक्लाफााँटा िन्यजन्तज आिि ि िेदकोट नगिपावलका, उत्तििा डडेल्धजिाको चजिे पिित ि दविणिा शजक्लाफााँटा 

िन्यजन्तज आिि ि लालझाडी गाउपावलका िहको छ । यस नगिपावलकािा स्थानीय सिकािको रुपिा नगिपावलका 

कायािलय, झलािी ि वपपलाडी गिी दजर्िटा स्वास्थ्य चौकी, तथा विवभन्न तहका पढाई हुने िाध्यविक १३ ि आधािभजत 

१९ गरि जम्मा ३२ िटा सािजदावयक वबद्यालयहरू िहेका छन  

हालै सम्पन्न िावरि य जनगणना २०७८ को प्रािक्तिक नवतजाअनजसाि यस नगिपावलकाको जनसंख्याघि धजिी संख्या वनम्न 

अनजसाि िहेको छ। 

       तावलका  ३:स्थानीय तह अनजसािको प्रािक्तिक जनसंख्या 

वजल्ला/स्थानीयतह जनगणनाघिसंख्या परििािसंख्या 

प्रािम्भिकजनसंख्या २०७८ 

जम्मा पुरुष मवहला 

कञ्चनपुि 

शकु्लाफााँटानगरपाललका 11316 12120 54379 24948 29431 

b|i6JoM :yfgLo txsf] hg;+Vofdf ;+:yfut kl/jf/ ;dfj]z ul/Psf] 5}g .  

 

यसका साथै सहकािी संस्थाहरू, लवित िगि सञ्जाल, सािजदावयक िन उपभोिा सविवत, स्थानीय यजिा क्लब, आिा 

सिजह, बचत तथा स्वािलम्वन सिजहहरू छन् । यसका साथै यस नगिपावलकािा सजशासन, स्थानीय शासन, सािावजक 

िेलविलाप लगायतका विवभन्न विर्यगत िेत्रिा विवभन्न गैिसिकािी संघसंस्थाहरूले कायि गरििहको पार्न्छ । विद्यजत 

सेिाको रुपिा यस नगिपावलकाका नागरिकहरूले नेपाल विद्यजत प्रावधकिणको केक्तिय प्रशािणबाट प्राप्त गरििहेका 

छन । नेपाल टेलीकिको वजएसएि ि वसवडएिएको टािि िहेको यस नगिपावलकाका अवधकांस नागरिकहरूिा 

िोबार्लको पहुाँच िृक्तद्ध भएको पार्न्छ । सडक सञ्जालीकिणको पूिि पविि िाजिागिले सिेत छोएको यस 

नगिपावलकािा शाखा सडकहरू सिेत िहेको पार्न्छ । 

 

१.२  वित्तीय परिचालन योजनाको पृष्ठभूवम  

शजक्लाफााँटानगिपावलकािा िेत्रीय शहिी वबकास आयोजना, संस्थागत वबकास पिािशिदाताको सहयोगिा २०७८ 

आर्ाढिा  पवहलो वित्तीय परिचालन योजना तजूििा भएको हो ।  

योजनाको पजनिाबलोकनको क्रििा आय संकलन प्रकृया ि वबवधिा सजधाि गरिने,कि तथा गैि कि िाजवासिा पनि सके्न 

असिलाई आाँकलन गिी आन्तरिक आय अनजिानिा यथाथिपिक बनाईने,नगिपावलकाको आन्तरिक आयिा संकज चन 
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आएकोले किको दि भन्दा दायिा बढाउने नीवत कायि गिेको,सिय परिक्तस्थवत अनजसाि किकादििा 

पजनिािालोकनगिीसंकलनलाई प्रभाबकािी बनाएको,कि संकलन सम्बन्धिा आवथिक ऐन लागज भएकोछ । िाजवास 

पिािशि सविवत सकृय रुपिा वक्रयावसल िहेको,िाजवास शाखा कायिबद्ध िहेको तथा सांवग्रला सफ्टिेयिबाट वनविित 

कम्प्यजटि सफ्िेयि प्रणाली प्रयोग गिी नगिपावलका कायािलय ि सात िटा िडा कायािलयबाट िाजवास संकलन भईिहेको 

छ । बााँकी पााँचिटा िडा कायािलयहरुिाट पवन िाजवास असजलीिा सफ्टिेयि प्रयोग यथाशी्र  गरिने छ । 

खचितफि  पवन आन्तरिक  िाजवास तथा बाह्य श्रोत सिेतको  आंकलनको आधाििा  बजेट तजूििा गिी खचि गने गिेकोछ । 

खचिको  अवभलेख व्यबस्था  िहालेखा वनयन्त्रक कायािलयबाट संचावलत सजत्र प्रणालीिा अबद्ध िही गने गिेकोछ ।    

नगिपावलकाको िाजवास परिचालन ििता वबगतको तजलनािा सजधाि हुदै गएको भएतापवन संघीयताको कायािन्वयन पवछ 

संघ ि प्रदेश सिकािबाट प्राप्त हुने अनजदानको तजलनािा नगण्य िात्रािा िहेको छ ।आन्तरिक िाजवासिा प्रते्यक बर्ि 

वबवभन्न दिले वबगत चाि बर्ििा ४८ प्रवतशत बृक्तद्ध देक्तखएको छ । बाह्यश्रोत अन्तगित अनजदान तथा िाजवास बााँडफााँटिा 

२.४४ प्रवतशतिृक्तद्ध भएकोछ । गत चािबर्िको कज ल आय रु. ७१ किोड ४९लाख ८ हजाििा आन्तरिक िाजवास रु.२ 

किोड ७७ लाख ९० हजाि िात्र िहेकोछ । जजन कज ल आयको३.९० प्रवतशतिात्र  हो  । 

नगिपावलकाको आन्तरिक तथा बाह्य श्रोत गिी  वबगत ४ बर्ििा रु. २अिि २ किोड ५  लाख १ हजाििा  चालजतफि   रु. 

१ अबि २६ किोड ४६लाख ८२ हजाि तथा पूाँजीगततफि  रु.७५ किोड ५८ लाख १९  हजाि खचि भएको छ ।   

१.३ वित्तीय परिचालन योजनाको उदेश्य 

नगिपावलकाको वदघिकावलन वित्तीय एिि लगानी योजना तयाि गनि आिश्यक तथ्य उपलिनगिपावलकाले  

वनम्नवलक्तखत उदे्दश्य िाखी यो वित्तीय परिचालन योजना तयाि गिेकोछः  

 नगिपावलकाको वित्तीय अिस्थाबािे जानकािी प्राप्तगनजि,  

 नगिपावलकाको संचालन आम्दानी संचालन खचि धान्न यथेस्ट िहे निहेको बािेिा जानकािी प्राप्त गनजि  

 नगिपावलकाको सेिा प्रिाह खचि धाने्न स्रोतको उपलिता ि पयािप्तता बािे जानकािी प्राप्त गनजि  

 गिाउनज 

१.४  संगठन संिचना तथा मानिीय संसाधन 

यस नगिपावलकालेनगिपावलकाको संगठन संिचना पारित गिेको छ । यसैगिी कििचािी दिबन्दी पवन स्वीकृत गिेको 

छ । संघीय सिकािबाट प्राप्त केही दिबन्दीहरु, विर्यगत िन्त्रालयबाट पठार्एका कििचािीहरु ि केही किािका 

कििचािीहरुबाट कायि सञ्चालन भईिहेको अिस्था छ ।  

नगिपावलका सञ्चालनका लावग नगिप्रिजख, उपप्रिजख, प्रिजख प्रशासवकय अवधकृत सवहत २१ सदस्यीय कायिपावलका 

िहेको छ भने कििचािीतफि  प्रिजख प्रशासकीय अवधकृत सवहत विवभन्न तहका २१९कििचािी कायिित िहेको देक्तखन्छ 

।नगिपावलकाको संगठन संिचना अनजसूची-१ िा उले्लख गरिएको छ।थप विििण वनम्न तावलकािा प्रस्तजत गरिएको छ 
:  

नगिपावलकाको कायि बोझलाई दृवरगत गिी केही पदिा थप कििचािीहरूको आिश्यकता देखी नगिपावलकाले 

संशोधनको लावग केही दिबन्दी हटाई सिायोजन गनि हालको दिबन्दीहरू ि प्रस्तावित दिबन्दीको विसृ्तत विििण 

वनम्न अनजसाि िहेको छ। 

       तावलका ४: नगि कायपाचवलकाको कायाचलयको दििन्दी तेरिज 
क्र.सं
. 

पद तह/शे्रणी सेिा समूह उपसमूह साविक 
दरि
न्दी 

प्रस्तावि
तदरि
न्दी 

थप 

1 इन्न्जलनयर ६ इन्न्जलनयरर
ङ 

लसलिल – 1 १ – 

2 अ.न.लम. ४ स्िास््य नलसशङ – ९ 6 – 
3 खोपकायशकताश ४ स्िास््य प्रयोगशाला – ६ 6 – 
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क्र.सं
. 

पद तह/शे्रणी सेिा समूह उपसमूह साविक 
दरि
न्दी 

प्रस्तावि
तदरि
न्दी 

थप 

4 नायि पश ु स्िास््य 
प्राविलिक 

४ कृवि पशसेुिा/ 
िेटेररनरी 

– 1 3 2 

5 नायि प्राविलिक 
सहायक 

४ कृवि कृविप्रसार – 1 4 3 

6 प्रशासन सहायक ४ प्रशासन सा.प्र. – 2 2 – 
[7 सामान्जक पररचालक ४ प्रशासन सा.प्र. – २ 2 – 
8 अलसस्टेन्ट सि–

इन्न्जलनयर 
४ इन्न्ज. लसलिल – 2 4 2 

9 सहायक कम्प्यटुर 
अपरेटर 

४ विविि कम्प्यटुर – 1 3 2 

10 अलमन   ४ इन्न्ज. सिे – 1 1 – 
जम्मा    ३२  २६ ३२ 9 
 

 विषयगत शाखाहरुको दििन्दी विििण 
क्र.सं. शाखा, उपशाखा, र्कार्कोनाि दिबन्दीख्या 

 िहाशाखा प्रिजख, तह–९/१०, (र्क्तन्ज./वसवभल) 1 

 शाखा प्रिजख (िरिष्ठर्क्तन्जवनयि), तह–७/८ (र्क्तन्ज./वसवभल) 1 

 सि–र्क्तन्जवनयि, तह–५/६ (र्क्तन्ज./वसवभल) 1 

 सहायक कम्प्यजटि अपिेटि, तह–४, (विविध/कम्प्यजटि) 1 

 शाखा प्रिजख (र्क्तन्जवनयि), तह–६/७ (र्क्तन्ज./वसवभल) 1 

 सब–र्क्तन्जवनयि, तह–५/६ (र्क्तन्ज./वसवभल) 1 

 खा.पा.स.टे. तह–५, (र्क्तन्ज./स्यानीटिी) 1 

 र्लेक्तरि वशयन, तह–४/५, (र्क्तन्ज./र्लेक्तरि कल) 1 

 अविन, तह–४/५ (र्क्तन्ज./सिेि्ेे) 1 

 िाताििण अवधकृत, तह–६/७ (विविध/िाताििण) 1 

 सि–र्क्तन्जवनयि, तह–५/६ (र्क्तन्ज./वसवभल) 1 

 सहायक, तह–५ (प्रशासन/सा.प्र.) 1 

 शाखाप्रिजख (योजना तथा अनजगिन अवधकृत), तह–६/७ (प्रशासन/सा.प्र.) 1 

 सिर्क्तन्जवनयि, तह–५ (र्क्तन्ज./िेका.) 1 

 शखाप्रिजख (सूचनाप्रविवधअवधकृत), (तह–६ (विविध/कम्प्यजटि) 1 

 कम्प्यजटि अपे्रटि, (तह–५ (विविध/कम्प्यजटि) 1 

 सहायक कम्प्यजटि अपे्रटि, (तह–४ (विविध/कम्प्यजटि) 1 

  िहाशाखा प्रिजख, तह–९/१०, (वशिा/वशिाप्रशासन) 1 

 शाखाप्रिजख (िरिष्ठवशिाअवधकृत), तह–७/८ (वशिा/वशिाप्रशासन) 1 

 प्राविवधक सहायक, तह–५/६ (वशिा/वशिाप्रशासन) 1 

 सहायक कम्प्यजटि अपिेटि, (तह–४ (विविध/कम्प्यजटि) 1 

 सहायक, तह–५, (प्रशासन/सा. प्र.) 1 

2.3   

 सहायक, तह–४ (प्रशासन/सा.प्र.) 1 

  शाखाप्रिजख (जनस्वास्थ्य अवधकृत), तह–७/८ (स्वास्थ्य/हे. ई.) 1 

 हेल्थ अवससे्टन्ट/वस.अ.हे.ि. अवधकृत, तह–६ (स्वास्थ्य/ हे. ई.) 1 
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 पक्तिक हेल्थ नसि/वस.अ.न.वि. अवधकृत, तह–६ (स्वास्थ्य/नवसिङ) 1 

 कवििाजतह–५/६, (स्वास्थ्य/आयजिेद)  1 

 िरिष्ठिैद्य, तह–४/५, (स्वास्थ्य/आयजिेद) 1 

 और्वध कज टजिा 1 

 िवहला अभं्यगकताि 1 

 कायािलय सहयोगी 1 

 हेल्थअवससे्टन्ट/वस.अ.हे.ि. अवधकृत, तह–६ (स्वास्थ्य/हे.ई.) 1 

 स्टाफ नसि/वस.अ.न.वि. अवधकृत, तह–६ (स्वास्थ्य/नवसिङ) 1 

 हे.अ./वस.अ.हे.ि., तह–५ (स्वास्थ्य/हे.ई.) 2 

 स्टाफ नसि/वस.अ.न.वि/अ.न.वि,तह–४/५,(स्वास्थ्य/नवसिङ) 1 

 अ.हे.ि., (तह–४, (स्वास्थ्य/ हे.ई.) 1 

 ल्यािअवससे्टन्ट, (तह–४, (स्वास्थ्य/प्रयोगशाला) 1 

 कायािलय सहयोगी 1 

 हेल्थअवससे्टन्ट/वस.अ.हे.ि. अवधकृत,तह–६ (स्वास्थ्य/हे.ई.) 1 

 स्टाफ नसि/वस.अ.न.वि. अवधकृत, तह–६ (स्वास्थ्य/नवसिङ्) 1 

 हे.अ./वस.अ.हे.ि., तह–५ (स्वास्थ्य/हे.ई.) 2 

 स्टाफ नसि/वस.अ.न.वि/अ.न.वि,तह–४/५,(स्वास्थ्य/नवसिङ्) 1 

 अ.हे.ि., (तह–४, (स्वास्थ्य/ हे.ई.) 1 

 कायािलयसहयोगी 2 

 हेल्थअवससे्टन्ट/वस.अ.हे.ि. अवधकृत, तह–६ (स्वास्थ्य/हे.ई.) 1 

 स्टाफ नसि/वस.अ.न.वि. अवधकृत, तह–६ (स्वास्थ्य/नवसिङ) 1 

 हे.अ./वस.अ.हे.ि., तह–५ (स्वास्थ्य/हे.ई.) 2 

 स्टाफ नसि/वस.अ.न.वि/अ.न.वि,तह–४/५,(स्वास्थ्य/नवसिङ) 1 

 अ.हे.ि., (तह–४, (स्वास्थ्य/ हे.ई.) 1 

 कायािलयसहयोगी 1 

 (२.४.३.१)  बन्साह, िडानं. १ अनजदान िकिबाट व्यिस्थापन सविवतले व्यिस्था गिे बिोवजि  

 (२.४.३.२)  िेलडााँडी, िडानं. ८  

 (२.४.३.३) वदपनगि, िडानं. ११  

 िवहला विकास वनिीिक, तह–५ (विविध/िवहलाविकास) 1 

 सहायक िवहला विकास वनिीिक, तह–४ (विविध/िवहलाविकास) 1 

 सहायक, तह–५ (प्रशासन/सा.प्र.) 1 

 शाखाप्रिजख (कृवर् विकास अवधकृत), तह–७/८, (कृवर्/कृवर् प्रसाि) 1 

 प्राविवधक सहायक, तह–५/६ (कृवर्/बावलविकास / बागिानी ) 2 

 नायब प्राविवधक सहायक, तह–४ (कृवर्/बागिानी) 1 

 शाखा प्रिजख ( पशज वचवकत्सक), तह–६/७,(कृवर् /भेटेरिनिी) 1 

 लार्भरक/भेटेिीनिीअवधकृत, तह–६/७, (कृवर्लार्भरक/भेटेिीनिी)    1 

 लार्भरक/भेटेिीनिीअवधकृत, तह–६/७, (कृवर्लार्भरक/भेटेिीनिी)    1 

 पशज स्वास्थ्य/पशज सेिा प्राविवधक, तह–५ (कृवर्/पशजसेिा/भेटेरिनिी) 1 

 नायब पशज स्वास्थ्य/पशज सेिा प्राविवधक सहायक, तह–४ (कृवर्/पशजसेिा/भेटेरिनिी) 1 

 कायािलय सहयोगी  1 

 पशज स्वास्थ्य/पशजसेिाप्राविवधक, तह–५/६ (कृवर्/पशजसेिा/भेटेरिनिी) 1 

 नायब पशजस्वास्थ्य/पशजसेिाप्राविवधकसहायक, तह–४ (कृवर्/पशजसेिा/भेटेरिनिी) 1 

 कायािलय सहयोगी 1 
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१.५ नगिपावलकाको आवथचक प्रशासनमा संलग्न जनशम्भि 

                     तावलका ५ : नगिपावलकाको आवथचक प्रशासनमा संलग्न जनशम्भिको अिस्था 

वस नं संकेट दजाि तह दिबन्दी कायिित 

१  प्रिजख प्रशासवकय अवधकृत ९ १ १ 

२  लेखाअवधकृत ६ १ ० 

२  लेखापाल ५ १ १ 

३  आ ले प अवधकृत ६ १ ० 

४  सह .लेखापाल  ४ १ १ 
४  सहायक क .अपरेटर  ४ ३ ३ 

(२.८.३) पशजसेिाकेि, िन्शाह  

 १. कायािलय सहयोगी 1 

 शाखाप्रिजख (आवथिकविकासअवधकृत), तह–६/७, (प्रशासन/सा.प्र.) 1 

 १. सहायक, तह–५ (प्रशासन/सा.प्र.) 1 

 २. सहायक, तह–४ (प्रशासन/सा.प्र.) 1 

 १. सहायक, तह–५ (प्रशासन/सा.प्र.) 1 

 शाखाप्रिजख (िरिष्ठप्रशासकीयअवधकृत), तह–७/८, (प्रशासन/सा.प्र.) 1 

 प्रशासन अवधकृत, तह–६ (प्रशासन/सा.प्र.) 1 

 सहायक, तह–५ (प्रशासन/सा.प्र.) 1 

 सहायक, तह–४ (प्रशासन/सा.प्र.) 1 

 हलजका सिािी चालक 3 

 व्याकोहो लोडि डि ार्भि 1 

 व्याकोहो लोडिहेल्पि 1 

 दिकल चालक 1 

 भािी सिािी चालक 2 

 दिक लहेल्पि 2 

 र्लेक्तरि वशयन 1 

 कायािलय सहयोगी १० 

 कज चीकाि 4 

 सहायक, तह–५ (प्रशासन/सा.प्र.) 1 

 सहायक, तह–५ (प्रशासन/सा.प्र.) 1 

 कानजन सहायक, तह–५ (न्याय/कानजन) 1 

 सहायक, तह–५ (प्रशासन/सा.प्र.) 1 

 नगि प्रहिी हिलदाि, (तह–३ (प्रशासन/नगिप्रहिी) 1 

 नगि प्रहिी जिान, (तह–२ (प्रशासन/नगिप्रहिी) 4 

 शाखाप्रिजख (िरिष्ठलेखाअवधकृत), तह–७/८, (प्रशासन/लेखा) 1 

 लेखासहायक, तह–५ (प्रशासन/लेखा) 1 

 सहलेखापाल, तह–४ (प्रशासन/लेखा) 1 

 लेखा पिीिणअवधकािी , (तह–६/७, प्रशासन/लेखा) 1 

 िडा सवचि, (तह–५/६, प्रशासन/सा.प्र.) 5 

 िडा सवचि, (तह–४/५, प्रशासन/सा.प्र.) ७ 

 कायािलय सहयोगी, (तहविहीन/प्रशासन/सा.प्र.) १२ 
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वस नं संकेट दजाि तह दिबन्दी कायिित 

५  िडा सन्चत  ४,५ १२ १२ 

 

 

१.६  वित्तीय परिचालन योजना तजुचमामा अध्ययन गरिएका सामाग्रीहरू 

 नेपालको संविधान, २०७२ 

 स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ 

 अन्ति सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

 िावरि य प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ 

 एवककृत आवथिक संकेत तथा िगीकिण ि व्याख्या, २०७४ 

 अन्तिसिकािी वित्तीय हस्तान्तिण  आ. ि. २०७७।७८ (प्रदेश तथा स्थानीय तह) 

 आयोजना प्रशासकीय वनदेवशका िे २०१७, आयोजना नम्बि ४७२५२-००२, ऋण नम्बि ३५६६ NEP (COL) 

एिं सो आयोजनासंग सम्बक्तन्धतप्रकाशनहरु  

 शजक्लाफााँटा नगिपावलकाको आ.ि. २०७८।७९ को योजना,नीवत बजेट तथा कायिक्रि,शजक्लाफााँटा 

नगिपावलकाको िाजवास सजधाि कायि योजना ,२०७८ 

 िध्यकालीन खचि संिचना २०७८ 

 

१.७  वित्तीय परिचालन योजनाका वसमाहरू 

नगिपावलकाको विवत्तय परिचालन योजना वनधािरित कायिवबवध अनजसाि तयाि गरिएको छ । यसको िेत्र व्यापक 

भएकोले वसवित स्रोत ि साधन, पयािप्त सजचनाको अभाि, वसवित सियका कािण यस अध्ययनका वसिाहरु 

देहायबिोवजि िहेका छन् । यस अध्ययनलाई यथासक्य िस्तजगत बनाउने प्रयास गरिएको छ । 

 यो प्रवतिेदन नगिपावलकाको कायािलयिा िहेका अवभलेख तथा दस्तािेज, नगिपावलकाका पदावधकािीहरु तथा 

सम्बक्तन्धत कििचािीहरु ि अन्य सिोकाििाला पिसाँग गरिएको छलफल ि विवभन्न कायिशालाबाट प्राप्त सूचनाको 

आधाििा तयाि गरिएको हो । 

 नगिपावलकाको संिैधावनक ि कानूनी वजमे्मिािी अनजसाि नगिपावलकाले गने सेिा तथा कायिहरुको हालसम्म 

सािजवहकिण भएपवन  खचिको लेखाङकन गनि सवकएको छैन I त्यस्तो सािजवहकिण को यथाथिताले यो योजनालाई 

प्रभाि पाने हुन्छ । यो योजना एक प्रिेपण भएकाले, परिक्तस्थवतिा आएको परिितिन ि विशे्लर्णका कािण यसिा 

गरिएको प्रिेपण िास्तविक परिणाि भन्दा फिक पनि सक्दछ । 

 आगािी   ५ िर्िको प्रिेपण कायि  नगिपावलकाको योजना, नीवत बजेट तथा कायिक्रि २०७८।७९ को आधाििा 

गरिएको छ।  
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परिचे्छद दुर्चः नगिपावलकाको आवथचक कायच प्रणाली 

२.१ स्थानीय तहको आवथचक कायच प्रणाली सम्बन्धी संिैधावनक ि कानुनी व्यिस्था 

संिैधावनक ि कानुनी व्यिस्था 

स्थानीय तहको लावग नेपालको संविधानको भाग १९ िा स्थानीय आवथिक कायि प्रणालीको व्यिस्था गरिएको छ । 

संविधानको धािा २२८ िा कानून बनार्ि  कि लगाउन पाउने, धािा २२९ िा स्थानीय संवचत कोर्को बािेिा ि धािा २३० 

िा स्थानीय तहले िाजस्व ि व्ययको अनजिान कानून बिोवजि सभािा पेश गिी पारित गिाउनज पने व्यिस्था िहेको छ । 

घाटा बजेट पेश गनजि पिेिा घाटा पूवति गने स्रोत सिेतको प्रस्ताि  गनजिपने उले्लख छ । संविधानको धािा २१४ बिोवजि 

स्थानीय तहको कायिकारिणी अवधकाि कायिपावलकािा िहने भवनएको छ । कायिपावलकाको कायि संचालन स्वीकृत 

वनयिािली बिोवजि हुने धािा २१८ िा व्यिस्था छ । धािा २२१ िा स्थानीय व्यिस्थापकीय अवधकाि सभािा िहने 

व्यिस्था छ । 

स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को परिचे्छद – ९ िा स्थानीय तहको वित्तीय अवधकाि िेत्र ि परिचे्छद – १० िा 

स्थानीय तहको आवथिक कायि प्रणालीको बािेिा उले्लख गरिएको छ । वित्तीय अवधकाि िेत्रिा स्थानीय तहले आफ्नो 

िेत्रवभत्र के कस्ता कि लगाउन, उठाउन ि ऋण वलन पाउदछन् भनी लेक्तखएको छ भने “आवथिक कायि प्रणालीिा” 

स्थानीय तहको संवचत कोर्िा जम्मा हुने िकिहरू, उि िकि खचि गने, खचि गने तरिका, आय ि व्ययको लेखा िाखे्न, 

खचि गने अक्तियािी ि कायिविवध, बजेट पेश गने ि पारित गने, लेखापरििण गिाउने बािेिा उले्लख गरिएको छ । 

अन्तिसिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको िाजस्व अवधकाि, िाजस्व बााँडफााँट, अनजदान, ऋण, 

बजेट व्यिस्थापन साििजावनक खचि तथा वित्तीय अनजशासन सम्बन्धिा उले्लख गिेको छ । ऐनको परिचे्छद – ६ िा 

“साििजवनक खचि व्यिस्था”, परिचे्छद – ७ िा िाजस्व ि व्ययको अनजिान ि परिचे्छद – ८ िा वित्तीय अनजशासनको 

बािेिा उले्लख गरिएका आवथिक ि वित्तीय नीवत स्थानीय तहले अनजशिण गनजिपने भवनएको छ । 

िावरि य प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ िा प्राकृवतक स्रोतको परिचालन गदाि स्थानीय तहले 

गने लगानीको वहस्सा तय गिी वसफारिस गने व्यिस्था छ । ऐनको दफा १५ अनजसाि िाजस्वको बााँडफााँट प्रदेश ि 

स्थानीय तह वबच गदाि आधाि ि ढााँचा वसफारिस गने व्यिस्था छ । यो वसफारिस पााँच बर्िका लावग िान्य हुनेछ । यसै 

गिी सिावनकिण अनजदान ि सशित अनजदान वसफारिस गदाि वलर्ने आधाि पवन दफा १६ िा तोवकएको छ। 

वित्तीय अवधकाि िेत्रः 

संविधानको धािा ५७ को उपधािा ४, धािा २१४ को उपधािा (२), धािा २२१ को उपधािा (२) ि धािा २२६ को उपधािा 

(१) अनजसाि स्थानीय तहको वित्तीय अवधकाि अनजसूची – ८ को वस.नं. ४ को स्थानीय कििा उले्लख गरिए अनजसाि हुने 

व्यिस्था गरिएको छ । साझा अवधकािको बािेिा संविधानको अनजसूची -९ अनजसाि हुनेछ । यसै गिी स्थानीय तहको 

वित्तीय अवधकाि िेत्रको बािेिा स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ को परिचे्छद – ९ को दफा ५४ देक्तख ६३ सम्म 

व्याख्यामक क रुपिा उले्लख गरिएको छ । यसै क्रििा अन्ति सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले पवन स्थानीय 

तहको वित्तीय अवधकाि िेत्रलार्ि  अझ बढी स्पर गिेको छ । िावरि य प्राकृवतक स्रोतको परिचालन ि िाजस्व 

बााँडफााँटका बािेिा िावरि य प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ िा उले्लख गरिएको छ । 

स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६३ ले स्थानीय तहले कि, शजल्क िा दस्तजि लगाउन नपाउने िेत्र, संस्था 

िा व्यक्तिको बािेिा पवन उले्लख गिेको छ । 

नेपालको संविधान तथा संघीय कानजन (स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४)अनजसाि स्थानीय तहलाई वनम्नानजसाि आय 

संकलन गने अवधकाि प्रदान गिेको छ : 



वित्तीय परिचालन योजना २०७९ 

 
 शकु्लाफााँटा नगरपाललका, कंचनपरु 10   

- सम्पत्ती कि  

- घि बहाल कि 

- घि जग्गा िवजरि ेशन शजल्क 

- सिािी साधन कि   

- सेिा शजल्क दस्तजि 

- पयिटन शजल्क 

- व्यिसाय कि  

- विज्ञापन कि 

- भूविकि (िालपोत) 

- दण्ड जरििाना 

- िनोिञ्जन कि 

 

 

उपयजिि बिोवजि बाहेक स्थानीय तहले आफ्नो िेत्र वभत्रको प्राकृवतक स्रोत वबक्री गिी आय आजिन गनि पवन 

पााँउदछ। सािजदावयक िन ि दहत्ति बहत्ति को वबक्रीको बािेिा िन ऐन स्पर नभएकोले स्थानीय तहले यसबाट आय 

आजिन गनि कवठनार्ि  भएको छ । 

नगिपावलकाले नेपाल सिकािले ि प्रदेश सिकािले संकलन गिेको िाजस्व संविधान अनजसाि न्यायोवचत वितिण 

िाफि त प्राप्त गने, खचिको आिश्यकता ि िाजस्वको ििताको आधाििा वित्तीय सिानीकिण अनजदान प्राप्त गने, 

संघीय संवचत कोर्बाट सशति अनजदान, सिपूिक अनजदान िा अन्य प्रयोजनका लागी वदने विशेर् अनजदान प्राप्त गने ि 

िाजस्वको  बााँडफााँट िापतको िकि प्राप्त गने अवधकाि छ । 

आवथचक कायच प्रणालीः 

संविधानको धािा २२८ देक्तख २३० सम्मको स्थानीय तहको आवथिक कायिप्रणाली सम्बन्धी कानजनी व्यिस्था अनजसाि 

नगिपावलकाले आफ्नो अवधकाि िेत्रवभत्रको विर्यिा िावरि य आवथिक नीवत, िस्तज तथा सेिाको ओसाि पसाि, पूाँजी तथा 

श्रि बजाि, वछिेकी प्रदेश िा स्थानीय तहलाई प्रवतकूल नहुने गिी कानजन बनाई कि लगाउन सक्छ। 

नगिपावलकाले आफ्नो संवचत कोर्िा आफज लार्ि  प्राप्तहुने सबै प्रकािको िाजस्व, नेपाल सिकाि ि प्रदेश सिकािबाट 

प्राप्त हुने अनजदान, ऋण िकि ि अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने िकि जम्मा गनजिपदिछ । संवचत कोर्बाट गनि सवकने खचि 

सम्बन्धी व्यिस्था स्थानीय कानून बनार्ि  गनजिपदिछ । कानून बनाउदा देहाय बिोवजिका िकि बाहेक अन्य िकि सो 

कोर्बाट खचि गनि नसवकने गिी बनाउनजपछि  । 

(क) सभाले सवञ्चत कोर्बाट खचि गने गिी स्वीकृत गिेको िावर्िक बजेट बिोवजिको िकि, 

(ख) िावर्िक बजेट विचािाधीन िहेको अिस्थािा दैवनक कायि सञ्चालनको लावग पेश्कीका रूपिा त्यसिी विचािाधीन 

बजेटिा विवनयोवजत व्यय िकिको बढीिा एकतृतीयांश िकि, 

(ग) अदालतको फैसला बिोवजि नगिपावलकाले वतनजि िा बजझाउनज पने िकि, 

(घ) आकक्तिक कोर्को लावग सभाले तोवकवदएको िकि, 

(ङ) नगिपावलकाले वलएको ऋणको वतनजि पने सािााँ तथा ब्याजको िकि । 

उपप्रिजख िा कायिपावलकाले तोकेको सदस्यले प्रते्यक आवथिक िर्िको िाजस्व ि व्ययको अनजिान आफ्नो कानजन 

बिोवजि नगि सभािा पेश गिी आसाढ १० गते वभत्रिा पारित गिाउनज पछि  । यसिी कायिपावलकाले िाजस्व ि व्ययको 

अनजिान पेश गदाि घाटा बजेट वनिािण गनजिपने भएिा संघीय कानजन ि प्रदेश कानजन बिोवजि घाटा पूवति गने 

स्रोतसिेतको प्रस्ताि गनजिपछि  । नगिपावलकाको कोर्िा जम्मा हुन आउने सबै िकि कज नै बैङ्किा खाता खोली जम्मा 

गनजिपछि  । नगिपावलकाले स्थानीय कानजन बिोवजि आकक्तिक कोर् स्थापना गिी संचालन गनि सक्छ । 

बवर्िक िाजवास ि व्यय (Budget) िा गत आवथिक िर्िको िाजस्व ि व्ययको यथाथि विििण, चालज आवथिक िर्िको अक्तन्ति 

सम्मिा हुने आम्दानी ि खचिको संशोवधत अनजिान तथा आगािी आवथिक िर्िको योजना तथा कायिक्रि ि आय व्ययको 

अनजिावनत विििण खजलाउनज पछि ।  त्यस्तो विििण तयाि गदाि चालज खचि, पूाँजीगत खचि ि वित्त व्यिस्थाका लावग 

आिश्यक पने िकि सिेत छज ट्याउनज पनेछ । 
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नगिपावलकाले कि िा गैि कि िाजस्वको प्रस्ताि गदाि िा भैिहेको कि िा गैि कि िाजस्विा परिितिन गनजि पदाि 

त्यसको आिश्यकता, औवचत्य तथा त्यसबाटपने प्रभाि सिेत उले्लख गिी प्रस्ताि तयाि गनजि पनेछ । नगिपावलकाले 

िाजस्व प्रस्ताि तयाि गदाि त्यसै्त विर्यिा नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि िा अन्य स्थानीय तहले लगाएका कि िा गैि 

कि ि त्यसका दिसाँग यथासिि तादात्म्य हुने गिी गनजि पने व्यिस्था गरिएको छ ।  

िजेट कायाचन्वयन तथा खचच गने अम्भियािी ि कायचविवधः 

नगिपावलकाले  पूिक अनजिान तथा बजेट सम्बन्धी अन्य व्यिस्था गनि कानून बनाउन सके्न व्यिस्था गरिएको छ । सभाबाट 

बजेट स्वीकृत भएको सात वदनवभत्र नगिप्रिजखले प्रिजख प्रशासकीय अवधकृतलाई बजेटको खचि गने अक्तियािी प्रदान गनजि 

पछि । त्यसिी अक्तियािी प्राप्त भएको पन्ध्र वदनवभत्र प्रिजख प्रशासकीय अवधकृतले सम्बक्तन्धत िहाशाखा िा शाखा प्रिजख ि 

िडा सवचिलाई कायिक्रि ि बजेट सवहत प्रचवलत कानून बिोवजि खचि गने अक्तियािी वदनजपछि  ।अक्तियािी प्राप्त भएको 

िकि स्वीकृत बजेटको परिवधवभत्र िही प्रचवलत कानून बिोवजि खचि गने, लेखा िाखे्न िा िाख्न लगाउने, लेखापिीिण 

गिाउने, बेरुजज फछयौट गने सिेतको लेखा सम्बन्धी समू्पणि उत्तिदावयत्व अक्तियाि प्राप्त अवधकािीको हुनेछ 

।नगिपावलकाले प्रते्यक िर्िको साउन एक गतेदेक्तख आगािी िर्िको असाि िसान्त सम्मको अिवधलाई आवथिक िर्ि कायि 

गिी आय ि व्ययको वहसाब िाख्नजपनेछ । नगिपावलकाले खचि लेखाङ्कन गदाि नेपाल सिकािले वनधाििण गिे बिोवजिको 

आय ि व्ययको िगीकिण तथा खचि उपशीर्िक सम्बन्धी व्यिस्था अिलम्बन गनजि पनेछ । त्यस्तो व्यिस्था अिलम्बन गदाि 

उपशीर्िकिा फिक नपने गिी आय तथा व्ययको थप िगीकिण गनि सवकनेछ । 

स्थानीय सवञ्चत कोर्को सञ्चालन गदाि प्रिजख प्रशासकीय अवधकृत ि लेखा प्रिजखले गनजिपदिछ । खचि खाताको सञ्चालन प्रिजख 

प्रशासकीय अवधकृत िा वनजले तोकेको अवधकृत स्तिको कििचािी ि लेखा प्रिजख िा वनजले तोकेको लेखाको कििचािीले 

गनि पााँउदछन् । प्रिजख प्रशासकीय अवधकृतले स्वीकृत बजेट खचि गदाि वनयवितता, वितव्यवयता, कायिदिता, प्रभािकारिता 

ि औवचत्य कायि गनि आिश्यक व्यिस्था विलाउनज पनेछ । नगि कायिपावलकाले सभाबाट स्वीकृत सीिा ि शीर्िकबावहि गई 

बजेट खचि गनि पााँउदैन।नगिपावलकाले साििजवनक खरिद गनजिपदाि सङ्घीय साििजवनक खरिद ऐन बिोवजि गनजि पनेछ ।उि 

ऐनको अधीनिा िही नगिपावलकाले साििजवनक खरिद वनयिािली बनाई लागू गनि सके्न व्यिस्था छ । एक आवथिक िर्ििा 

खचि हुन नसकी बााँकी िहेको िकि आवथिक िर्िको अन्त्यिा नगिपावलकाको सवञ्चत कोर्िा स्वतः जम्मा (टि ान्सफि) हुनेछ । 

कायिपावलकाले स्वीकृत िावर्िक बजेटको अधीनिा िही कज नै शीर्िकबाट पूजीगत शीर्िकिा पच्चीस प्रवतशतिा नबढाई 

िकिान्ति गनि सके्नछ । ति पूाँवजगत शीर्िकबाट चालज खचि शीर्िकिा िकिान्ति गनि पार्ने छैन। 

 

लेखापालन तथा प्रवतिेदनः 

नगिपावलकाले आफ्नो आवथिक कािोबािको लेखा तथा िाजवास ि खचि शीर्िकको िगीकिण िहालेखा वनयन्त्रक 

कायािलयले तोके बिोवजि हुनेछ। नगिपावलकाले आफ्नो कािोबािको लेखा िहालेखा वनयन्त्रक कायािलयको 

वसफारिसिा िहालेखा पिीिकबाट स्वीकृत भए बिोवजिको ढाचािा िाख्नज पनेछ । प्रिजख प्रशासकीय अवधकृतले 

नगिपावलकाको कोर्बाट खचिभएको िकिको चौिावसक प्रगवत त्यस्तो अिवध सिाप्त भएको पन्ध्र वदनवभत्र 

कायिपावलकाको बैठकिा पेश गनजि पनेछ । नगिपावलका तथा िडा कायािलयले आफ्नो आय ि व्ययको विििण प्रते्यक 

िवहनाको सात गतेवभत्र साििजवनक गनजिपनेछ । नगिपावलकाले स्थानीय सवञ्चत कोर्िा भएको आय व्ययको चौिावसक 

शीर्िकगत विििण तयाि गिी सङ्घीय अथि िन्त्रालय, प्रदेश अथििन्त्रालय, तथा िावरि य प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त 

आयोगिा पठाउनज पनेछ । नगिपावलकाले आफ्नो कायििेत्रवभत्रका कायािलयलाई नेपाल सिकाि ि प्रदेश सिकािबाट 

प्राप्त भएको अनजदान, िाजस्व बााँडफााँट अन्तगित प्राप्तिकि, आन्तरिक आय, ऋण तथा अनजदान ि व्ययको विििण 

देक्तखने गिी एकीकृत विििणतयाि गिी प्रदेश लेखा वनयन्त्रक कायािलय ि कोर् तथा लेखावनयन्त्रक कायािलयिा 

पठाउनज पनेछ । 

नगिपावलकाको आय व्ययको लेखा िाखे्न वजमे्मिािी पाएको कििचािीले ठीकसाँग लेखा निाखेको कािणबाट नेपाल 

सिकाि, प्रदेश सिकाि िा स्थानीय तहलाई कज नै वकवसिको हानी नोक्सानी तथा िवत हुन गएिा त्यसिी पनि गएको 

हावननोक्सानी त्यस्तो हावननोक्सानी गने कििचािीबाट असजल उपि गनजि पने छ । 

आन्तरिक वनयन्त्रण प्रणालीः 

स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बिोवजि नगिपावलकाले आन्तरिक वनयन्त्रण प्रणाली तयाि गिी 

कायािन्वयनिा ल्याउनज पनेछ । आन्तरिक वनयन्त्रण प्रणालीको अनजगिन गनिको लावग नगिपावलकाको प्रिजख आफैले 
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िा वजमे्मिाि अवधकािी तोकी अनजगिन गने व्यिस्था विलाउनजपनेछ ।अनजगिनबाट देक्तखएका त्रजवटलाई सजधाि गिी 

आन्तरिक वनयन्त्रण प्रणालीलाई सजदृढ बनाउने वजमे्मिािी नगि प्रिजखको हुनेछ । नगिपावलकाले साििजवनक सेिा 

प्रिाहलाई पािदशी, उत्तिदायी ि जिाफदेही बनाउन साििजवनक पिीिण, सािावजक पिीिण तथा साििजवनक 

सजनजिाई जस्ता कायिक्रि सञ्चालन गनजिपनेछ । 

आन्तरिक वनयन्त्रण प्रणाली तयाि गदाि संघीय िाविला तथा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयले तयाि गिेको निजना अनजसाि 

नगिपावलकाका कििचािीको सहभावगतािा तयाि गनजिपनेछ । नगिपावलकाको कािको प्रकृवत अनजसाि जोक्तखिका 

िेत्रहरूको पवहचान, वनयन्त्रण िाताििण, सूचनाको आदानप्रदान ि अनजगिन िूल्याङ्कन जस्ता विर्यलार्ि सिेटेि तयाि 

गनजिपदिछ । 

 

२.२ नगिपावलकाको विगत चाि िषचको आम्दानी विििण 

नगिपावलकाको  विवनयोवजत बजेट व्यिस्थाकोलावग संविधान ि कानून अनजसाि वनिीत श्रोतहरुिहेका छन् । यस्ता 

श्रोतहरुिा कि िाजवास, गैिकि िाजवास,अनजदान, िाजवास बााँडफााँट ि ऋण हुन । नगिपावलकाकोगत २०७४।७५ देक्तख 

२०७७।७८ को आयको श्रोतहरु तावलका ६ िा वदर्एको छ । वबत्तीय श्रोतिा कज ल आम्दानी रु.७१ किोड ४९ लाख ८ 

हजाििा  सबैभन्दा बढी योगदान संघीय तथा प्रदेश अनजदानबाट प्राप्त भएको देक्तखन्छ ।  

 

वचत्रः विगत चाि िषचको आम्दानी विििण 

 

 

    तावलका ६: विगत  चाि िषचको कुल आम्दानी विििण                                                           (रु. हजािमा) 

वस.नं. विििण रु हजाि २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 

१ कर राजश्व तफश   
4,287.25 4,724.17 4,720.27 16,755.25 

२ अन्य राजश्व तफश  5,005.88 13,823.24 9,829.47 11,034.53 

  आन्तररक आय जम्पमा 9,293.14 18,547.40 14,549.74 27,789.77 

  िाविशक िवृि प्रलतशत 0 ४९.९ -२७.४८ ४७.६४ 

३ संघीय सरकार अनदुान 
441,402.86 460,879.13 566,062.41 563,045.64 

0.00

1,00,000.00

2,00,000.00

3,00,000.00

4,00,000.00

5,00,000.00

6,00,000.00

7,00,000.00

8,00,000.00

२०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८

आन्तररक बाहय कुल आय
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वस.नं. विििण रु हजाि २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 

४ प्रदेश सरकार अनदुान 
328.00 12,884.96 23,565.44 21,715.25 

५ राजश्व िाडफाट 
0.00 81,185.02 80,743.04 10,2357.21 

  िाहय आय जम्पमा 441,730.86 554,949.12 670,370.89 687,118.10 

  िाविशक िवृि प्रलतशत 0 २०.४ १७.२२ २.४४ 

  जम्पमा आय 
451,024.00 573,496.52 684,920.63 714,907.87 

 

  

तावलका: ७ विगत चाििषचको आन्तरिक आम्दानी विििण                                                        (रु हजािमा) 

शीषचक िाजस्व शीषचक 

गत आ.ि.2074÷75 b]lv 2077÷78 ;Ddsf]रू. हजारमा 
औसत 

िृवद दि 

प्रवतशत 
परिचालनको अिस्था 

2074÷75 2075÷76 2076÷77 2077÷78 

11313 सम्पपलत कर 0 3804 782 2009 -27% 

11314 मालपोत (िलूमकर) 4287 0 2796 3514 -6% 

11315 घर जग्गा रन्जषे्टसन शलु्क       4686 100
% 

11321 घर जग्गा िहाल कर 0 385 694 951 57% 

11322 िहाल विटौरी कर 0 1455 197 5223 89% 

11451 सिारी सािन कर 0 13 51 0 -91% 

11470 मनोरञ्जन कर 0 0 0 0 0% 

11472 विज्ञापन कर 0 0 76 0 -
100% 

11611 अन्य कर 303 3242 3662 135 1% 

11613 व्यिसाय रन्जषे्टसन कर( 
व्यिसाय निीकरण दस्तरु) 

0 522 321 1297 58% 

11613 रेलडयो,एफ.एम संचालन दस्तरु 0 0 0 0 0% 

14151 सरकारी सम्पपलत िहालिाट प्राप्त 0 80 63 238 72% 

14171 प्राकृलतक श्रोत रोयल्टी 0 0 0 518 -7% 

14177 घर जग्गा रन्जषे्टसन 0 5384 1122 0 -
100% 

14213 अन्य लिक्री 1171 1053 758 0 -
100% 
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शीषचक िाजस्व शीषचक 

गत आ.ि.2074÷75 b]lv 2077÷78 ;Ddsf]रू. हजारमा 
औसत 

िृवद दि 

प्रवतशत 
परिचालनको अिस्था 

2074÷75 2075÷76 2076÷77 2077÷78 

14219 अन्य सेिा शलु्क तथा लिक्री 
(सरसफाइ,पाकश ,भ्यटुािर शलु्क) 

751 0 1162 822 30% 

14224 परीक्षा शलु्क 0 0 46 21 -55% 

14229 अन्य प्रशासलनक (व्यिसाय 
प्रमाण पत्र,निीकरण,शैन्क्षक 
प्रमाण पत्र) 

0 441 194 435 -1% 

14241 पावकश ङ शलु्क 0 0 0 0 0% 

14242 नक्सा पास 0 327 710 885 65% 

14243 लसफाररस  2660 1647 1819 5397 12% 

14244 व्यन्िगत घटना दस्तरु 121 169 94 236 25% 

14245 नाता प्रमान्णत  0 25 2 5 -
54% 

14529 

अन्य राजस्ि 

      252 100
% 

15111 िेरुजू 0 0 0 1165 100
% 

  कुल 9293 18547 14549 27790 48% 
 

नगिपावलकाको कज ल आयिा आन्तरिक िाजवासिा ४८ प्रवतशत तथा बाहयश्रोत अन्तगित अनजदान तथा िाजवास 

बााँडफााँटिा २.४४  प्रवतशत िृक्तद्ध िहेकोछ । 

 

 

२.३ नगिपावलकाको विगत ४ िषचको चालु खचचको विििण 

नगिपावलकाले आफ्नो प्रशासवनक, संचालन ि सेिा प्रिाहको खचिहरु चालजखचि वशर्िकिा अवभलेक्तखकिण गने 

गिेकोछ । यस नगिपावलकाको विगत चाि  आवथिक िर्िको चालज खचिको विििण तावलका ८ िा प्रस्तजत छ  । यो कज ल 

खचि रु.२ अिि २ किोड ५ लाख १ हजािको ६२.५९प्रवतशत िहेको छ । 

          तावलका:  ८ विगत चाि आवथचक िषचको चालु खचचको विसृ्तत विििण                              (रु. हजािमा) 

क्र.स. 

  

खचचको विििण 

  

आवथचक िषच                (रु. '०००) 
िावषचक 

िृम्भद्ध 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८   
1 २११११पाररश्रलमक कमशचारी 18490 102001 143495 146453   

2 २१११२ पाररश्रलमक पदालिकारी 7348 7766 7810 0   
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क्र.स. 

  

खचचको विििण 

  

आवथचक िषच                (रु. '०००) 
िावषचक 

िृम्भद्ध 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८   
3 २११२१ पोशाक 398 1285 560 1358   

4 21123 औििीउपचारखचश 0 0 145 0   

5 २११३१ स्थानीय ित्ता 0 352 0 0   

6 २११३२ महंगी ित्ता 484 1161 1070 1260   

7 २११३३ वफल्ड ित्ता 63 110 0 0   

8 २११३४ कमशचारीको िैठक ित्ता 0 300 0 0   

9 २११३५ कमशचारी प्रोत्साहन तथा 
परुस्कार 

0 1343 3979 4404   

10 २११३९ अन्य ित्ता 1867 2727 3567 3936   

11 २११४१ पदालिकारी िैठक ित्ता 1487 72 0 0   

12 २११४२ पदालिकारी अन्य सलुििा 400 19 2113 11425   

13 २११४९ पदालिकारी अन्य ित्ता 0 59 0 0   

14 २१२१४ कमशचारी कल्याण कोि 0 1000 1000 0   

15 २२१११ पानी तथा लिजलुी 231 309 327 784   

16 २२११२ संचार महसलु 144 223 588 526   

17 २२२११ इन्िन पदालिकारी 0 2000 0 0   

18 २२२१२ इन्िन कायाशलय प्रयोजन 1734 2130 3939 4234   

19 २२२१३ सिारी सािन ममशत खचश 0 1153 1655 1209   

20 २२२१४ लिमा तथा निीकरण खचश 60 163 148 472   

21 २२२२१ मेन्शनरी तथा औजार ममशत 
सम्पिार तथा सञ्चालन खचश 

0 1072 1051 266   

22 २२२३१ लनलमशत सािशजलनक सम्पपन्त्तको 
ममशत सम्पिार खचश 

19 499 0 0   

23 २२२९१ अन्य सम्पपन्त्तहरूको संचालन 
तथा सम्पिार खचश 

1167 324 0 0   

24 २२३११ मसलन्द तथा कायाशलय 
सामाग्री 

4098 5370 3828 4947   

25 २२३१२ पशूपंक्षीहरुको आहार 0 0 0 4000   

26 २२३१३ पसु्तक तथा सामग्री खचश 0 7192 396 250   

27 २२३१४ इन्िन - अन्य प्रयोजन 10 455 21 17   

28 २२३१५ पत्रपलत्रका,छपाई तथा सूचना 0 629 1288 3044   
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क्र.स. 

  

खचचको विििण 

  

आवथचक िषच                (रु. '०००) 
िावषचक 

िृम्भद्ध 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८   
प्रकाशन खचश 

29 २२३१९ अन्य कायाशलय संचालन खचश 0 4059 767 4751   

30 २२४११ सेिा र परामशश खचश 764 305 1451 55   

31 २२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टिेयर 
संचालन खचश 

0 1222 150 394   

32 २२४१३ करार सेिा शलु्क 0 3915 13832 24017   

33 २२४१९ अन्य सेिा शलु्क 726 15642 190 0   

34 २२५११ कमशचारी ताललम खचश 107 154 271 0   

35 २२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना 
ताललम तथा गोष्ठी सम्पिन्िी खचश 

0 6830 536 540   

36 २२५२१ उत्पादन सामग्री / सेिा खचश 0 1276 200 148   

37 २२५२२ कायशक्रम खचश 3173 35922 29263 25717   

38 २२५२९ विविि कायशक्रम खचश 0 1450 1345 6119   

39 २२६११ अनगुमन,मूल्यांकन खचश 173 4797 2148 1007   

40 २२६१२ भ्रमण खचश 2183 313 100 100   

41 २२७११ विविि खचश 2186 4291 2438 2537   

42 २२७२१ सिा सञ्चालन खचश 748 1000 694 0   

43 25121 विलतय संस्था सहायता 0 0 0 100   

44 25311शैन्क्षक संस्थाहरूलाई सहायता 0 0 0 43800   

45 25312 :jf:Yoसंस्था सहायता 0 0 0 13050   

46 25314 िालमशक तथा सांस्कृलतक संस्था 
सहायता 

0 0 30036 646   

47 25315 अन्य सस्था सहायता 0 0 8115 180   

48 26413 अन्य संस्थालाई सःशतश चाल ु
अनदुान 

96641 0 0 0   

49 २५३१५ अन्य सहायता 0 1834 50 0   

50 २६३३५ अन्य अनदुान 0 800 50 0   

51 २६४१२ सरकारी लनकाय,सलमलत एिं 
िोडशहरूलाई सःसतश चाल ुअनदुान 

0 15403 249 0   

52 
२६४२१ सरकारी 
लनकाय,सलमलत,िोडशपूाँजीगत लनःशतश 
अनदुान 

0 365 122503 0   
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क्र.स. 

  

खचचको विििण 

  

आवथचक िषच                (रु. '०००) 
िावषचक 

िृम्भद्ध 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८   
53 २७१११ सामान्जक सरुक्षा 70495 68362 45 0   

54 २७११२ अन्य सामान्जक सरुक्षा 0 549 0 0   

55 २७२११ छात्रिनृ्त्त 0 2881 3446 2210   

56 २७२१२ उद्दार,राहत तथा पनुस्थाशपना 
खचश 

0 125 8073 2134   

57 २७२१३ औििी खररद खचश 0 2422 3817 3445   

58 २७२१९ अन्य सामान्जक सहायता 769 284 133 0   

59 २८१४२ घर िाडा 903 1136 944 668   

60 २८१४३ सिारी सािन तथा मेन्शनर 
औजार िाडा 

0 150 0 180   

61 २८१४९ अन्य िाडा 67 172 60 0   

62 २८२११ राजस्ि वफताश 0 39 22 31   

63 २८२१९ अन्य वफताश 18 3317 0 0   

64 २८९११ िैपरी आउने चाल ुखचश 54 633 0 0   

  जम्पमा रकम 217005 319357 407906 320414   

 

२.४ नगिपावलकाको विगत ४ िषचको कायचक्रम तथा विकास वनमाचण खचच 

नगिपावलकाकोआवथिक कािोबािको अवभलेक्तखकिणको प्रचलनिा पूजीगत खचिलाई छज टै्ट लेखांकन गने गरिन्छ । यस 

नगिपावलकाको  आवथिक िर्ि २०७४।७५ देक्तख २०७७।७८ सम्मको पूाँजीगत खचिको विििण तावलका८ िा उले्लखछ । 

यो कज ल खचि रु.२ अिि २ किोड ५लाख १ हजािको३७.४१प्रवतशत िहेकोछ । 

 

  तावलका:  ९ नगिपावलकाको  विगत चाि आवथचक िषचको पूूँजीगत खचचको विसृ्तत विििण        रु. हजािमा  

क्र.स

. 
खचचको विििण 

आवथचकिषच                (रु. '०००) 
िावषचक 

िृम्भद्ध 

२०७४/७
५ 

२०७५/७
६ 

२०७६/७
७ 

२०७७/७
८ 

१ 31111 आिासीय ििन लनमाशण/ खररद  0 41407 4465 7025    

२ 31112 गैर आिासीय ििन लनमाशण/ खररद 0 0 1530 766    

३ 31113 लनलमशत ििनको संरचनात्मक सिुार 
खचश 

0 0 149 0 
 

  

४ 31114 जग्गा विकास कायश 0 0 0 4991    

५ 31121 सिारी सािन 0 2500 6117 1080    

६ 31122 मेन्शनरी तथा औजार 600 5953 5453 5380    

७ 31123 फलनशचर तथा वफक्चसश 0 2030 1883 1366    

८ 31131 पशिुन तथा कृवि विकास खचश 12152 420 122 185    

९ 31132 अनसुन्िान तथा विकास सम्पिन्िी खचश 633 0 5100 100    
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क्र.स

. 
खचचको विििण 

आवथचकिषच                (रु. '०००) 
िावषचक 

िृम्भद्ध 

२०७४/७
५ 

२०७५/७
६ 

२०७६/७
७ 

२०७७/७
८ 

१० 31134 कम्प्यटुर सफ्टिेयर लनमाशण तथा 
खरीद खचश 

0 0 996 0 
 

  

११ 31135 पूाँजीगत परामशश खचश 0 0 895 0    

१२ 31141 सरुक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ती 
खचश 

0 0 0 185 
 

  

१३ 31151 सडक तथा पूल लनमाशण 179528 77352 54192 32753    

१४ 31153 विद्यतु संरचना लनमाशण 0 3439 2847 8457    

१५ 31154 तटिन्ि तथा िााँिलनमाशण 2248 12762 4315 960    

१६ 31155 लसंचाइश संरचना लनमाशण 0 7594 0 1304    

१७ 31156 खानेपानी संरचना लनमाशण 0 571 1481 1073    

१८ 31157 िन तथा िातािरण संरक्षण 709 400 100 140    

१९ 31158 सरसफाइश संरचना लनमाशण 488 50 2826 2498    

२० 31159 अन्य सािशजलनक लनमाशण 2529 50840 103304 48589    

२१ 31171 पूाँजीगत सिुार खचश सािशजलनक 
लनमाशण 

23414 2810 1217 78 
 

  

२२ 31172 पूाँजीगत अनसुन्िान तथा परामशश 0 3506 1970 979    

२३ 31411 जग्गा प्रालप्त खचश 0 0 5013 0    

२४ 31511 िैपरी आउने पूाँजीगत  0 0 0 0    
  

जम्मा िकम 222301 211635 203975 117908 
 

  

 

 

नगिपावलकाको विगत चाि िषचको कुल खचचको विििण 

नगिपावलकाको विगत २०७४।७५ देक्तख २०७७।७८ को खचिको वबबिण तावलकािा वदर्एको छ । कज ल खचि  रु २ 

अिब २ किोड ५लाख  १ हजाििा संचालन खचितफि  रु. १अिि २६ किोड ४६ लाख ८२ हजाि तथा पूजीगत खचितफि  

रु ७५ किोड ५८ लाख १९ हजािभएको देक्तखन्छ । जजन कज ल खचिको ६२.५९ तथा ३७.४१ प्रवतशत हुन आउछ ।  

नगिपावलकाले आफ्नो प्रशासवनक, संचालन ि सेिा प्रिाहको खचिहरु चालजखचि वशर्िकिा अवभलेक्तखकिण गने 

गिेकोछ । यस उप-िहानगिपावलकाको विगत चाि आवथिक िर्िको खचिको विििण तावलका १० िा प्रस्तजत गरिएको 

छ। 
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वचत्रः विगत चाि िषचको  खचच विििण 

  तावलका: १० नगिपावलकाको विगत चाि िषचको  खचच विििण                                         रु हजािमा 

वस नं विििण २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ जम्मा िावषचक 

िृद्धीदि 

१ चालज खचि २१७००५ ३१९३५७ ४०७९०६ ३२०४१४ १२६४६८२ १७.८२ 

२ पूाँजीगत खचि २२२३०१ २११६३५ २०३९७५ ११७९०८ ७५५८१९ -२७.१३ 

 जम्मा ४३९३०६ ५३०९९२ ६११८८१ ४३८३२२ २०२०५०१ २.५८ 

उपिोक्त्त तथ्यांकबाट वबगत चाििर्िको खचिको विशे्लर्णिा चालजखचितफि को बृक्तद्धदि १७.८२ प्रवतशतिहेकोछ । सोही 

अबवधिा पूाँजीगततफि  बृक्तद्धदिऋणामक क िहेको छ ।  

 

२.५ आवथचक कायच प्रणाली सम्बन्धमा नगिपावलकाले अिलम्बन गिेका मुख्य 

नीवतहरू 

नगिपावलकाले आफ्नो बावर्िक नीवत तथा कायिक्रि िाफि त यो बर्िको आवथिक कायि प्रणाली सम्बन्धिा बजेट खचि गने, 

आन्तरिक लेखापिीिण तथा िाजवास संकलन सम्बन्धिा  तय गिेका िूख्य नीवतहरु वनम्न अनजसाि िहेका छनः 

1 यस नगिपावलकाको िाजवास पिािशि सविवतले आगािी आवथिक िर्ि २०७८/७९ का लावग वसफारिस गिेको 

आन्तरिक आयको वशर्िकगत प्रिेपण ि कि तथा गैिकििाजवास,सेिा शजल्क,दस्तजिका दि सम्बक्तन्धत 

प्रस्तािलाई संशोधन सवहत स्वीकृत गने  । 

2 स्रोत अनजिान तथा बजेट वनिािण सविवतले आगािी आ.ि.२०७८/७९ का लावग आन्तरिक आय, िाजवास 

बााँडफााँटिाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सिकाि तथा प्रदेश सिकाििाट प्राप्त हुने विवत्तय हस्तान्तिण सवहतको 

कज ल आयको सीिा ि बजेट वसिा वनधाििण गिी िावर्िक बजेट तथा कायिक्रि तजजििासविवतिा पेश गिेको 

सीिा वनधाििणलाई संशोधनसवहत स्वीकृत गने  । 

3 गत विगतको लेखा परििणिाट औलं्याईएका पेश्की बेरुजज तथा बेरुजजहरुलाई सम्परििण हुने पेश्की तथा 

बेरुजजलाई सम्परििणका लावग आिश्यक कागजात तयाि गिी सम्परििण गने तथाबााँकी बेरुजज असजल 

उपिका लावग पहल गने । 

4 यस नगिपावलकाद्वािा वनिािण गिेका सडकहरुिा सिािी साधन आितजाित गदाि सिािी कि वलन ठेक्का 

िाफि त िा नगिपावलका स्वयंले वलने । 

5 यस नगिपावलकावभत्र िहेका सािजदावयक िनहरुले िन स्रोतिाट प्राप्त आयको वनधािरित प्रवतशत िकि 

िोयल्टीस्वरुप नगिपावलका कायािलयिा दाक्तखला गने। 

 

२१७००५ ३१९३५७ ४०७९०६ ३२०४१४
१२६४६ ८२

२२२३०१ २११६३५ २०३९७५ ११७९०८

७५५८१९

४३९३०६ ५३०९९२ ६११८७१ ४३८३८२

२०२०५०१

०
५०००००
१००००००
१५०००००
२००००००
२५०००००
३००००००
३५०००००
४००००००
४५०००००
५००००००

२०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ जम्मा

१ चालु खचच २ प ाँजीगत खचच २ जम्मा
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२.६ आवथचक कायचप्रणाली सम्बन्धमा नगिपावलकाको संस्थागत ि संिचनागत 

व्यिस्था 

नगिपावलकािा प्रचवलत कानून अनजसािका आवथिक कायिप्रणालीिा योगदान गने नगि प्रिजखको संयोजकत्विा श्रोत 

अनजिान तथा बजेट वसिा वनधाििण सविवत, उपप्रिजखको संयोजकत्विा िाजवास पिािशि सविवत ि बजेट तथा कायिक्रि 

तजजििा सविवत ि िडा अध्यिको संयोजकत्विा लेखा सविवत िहेका छन् । त्यसका अवतरिि नगिपावलकािा देहाय 

अनजसािका १५ िटा शाखा, उपशखा ि र्काईहरु िहेका छन् । यी  समू्पणि शाखा उपशाखा ि र्काईहरुले कज नै न कज नै 

रुपिा आवथिक कायिप्रणालीिा योगदान गरििहेका छन् भने सािान्य प्रशासन शाखा ि िाजवास तथा आवथिक प्रशासन 

शाखा प्रत्यि रुपिा संलग्न भै िहेका छन् ।  

 प्रशासन,योजना तथा अनजगिनशाखा, 

 पूिािधाि विकास शाखा, 

 वशिा, यजिा तथा खेलकज द विकास शाखा,  

 आवथिक विकास शाखा, 

 आवथिक प्रशासन शाखा 

 स्वास्थ्य तथा सािावजक विकास शाखा, 

 कृवर् विकास शाखा 

 प्रशासन उपशाखा 

  िाजस्व उपशाखा, 

  योजना तथा अनजगिन उपशाखा, 

 सािावजक सजििा तथा पंवजकिण उपशाखा, 

 िवहला, बालिावलका तथा सिाज कल्याण उपशाखा 

 कानजन र्काई 

 िाताििण तथा विपद व्यिस्थापन र्काई 

 आन्तरिक लेखापरििण र्काई 

नगिपावलकाले वदघिकावलन योजना तयाि गनजिपनेिा  तयाि भएको छैन । संविप्त आन्तरिक वनयन्त्रण प्रणाली तयाि 

गिी कायािन्वयन गिेको छ  । 

२.७ नगिपावलकाको सम्पत्ती व्यिस्थापन 

नगिपावलकाका िजख्य भौवतक सम्पवत्तिा शजक्लाफााँटा िडा नं.१० ि ४ िा िहेका व्यापारिक सटि, 

िडानं.१,४,५,७,८,१०,११,१२िा िहेका िडा कायािलय भिन,िडानं.१०िा नगिपावलका भिन,कृवर् भिन,आयजिेद 

अस्पताल भिन,िडा नं.४ िा पशज स्वास्थ्य केि भिन तथा िडा नं. १,३,४,७,१०ि११िा स्वास्थ्य केि भिन िहेका 

छन्।नगिपावलकाको स्वावित्विा िहेका िेवसन, औजाि तथा अन्य उपकिणतफि  एम्बजलेन्स एक िटा, व्याकहोलोडि 

एक िटा, वटप्पि दजई िटा, वजप वतन िटा, िारुण यन्त्र एक िटा तथा िोटिसाईकल २७ िटा िहेका छन्।साििजवनक 

सम्पत्ती व्यिस्थापन प्रणाली (PAMs) िा उले्लक्तखत सम्पत्तीका अवभलेखहरु अद्यािवधक हुने क्रििा िहेका छन् । 

२.८ नगिपावलकािाट परिचालन गिेका िाह्य स्रोत ि संसाधन व्यिस्थापन 

नगिपावलकाको विवनयोवजत बजेटको व्यिस्थाकोलावग संविधान ि कानून अनजसाि वनवित श्रोतहरु िहेका छन् । यस्ता 

श्रोतहरु  आन्तरिक श्रोत, अनजदान, िाजवास बाडफााँट ि ऋण हुन । यस नगिपावलकाको वबगत  २०७४।७५ देक्तख 

२०७७।७८ को आयका श्रोतहरु तावलका ११ वदर्एको छ । वबत्तीय श्रोतिा  सबैभन्दा बढी योगदान अनजदानबाट प्राप्त 

भएको देक्तखन्छ । 

नगिपावलकाले यो वबत्तीय पिीचालन योजनािा सिाबेस गिेका आवथिक बर्ििा वबत्तीय सिानीकिण अनजदान तथा 

िाजवास बाडफााँटबाट वनयवित प्राप्त हुने श्रोतबाहेक वबत्तीय वबबिण अनजसाि  देहायको कायिक्रििा पवन पटके वनकासा 

भएको िकि खचि भएको छ । 
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तावलका:   ११ िाह्य श्रोतको विििण                                                  रु हजािमा 
वस. न. आम्दानी शीषचक २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ िृम्भद्धदि 

1 
११४१० राजश्व िाडफााँट संघ 
सरकार 

० ७६,७९२.१० ७१,०५०.१९ ९१,३५२.९२ 0.09 

2 
११४१० राजश्व िाडफााँट संघ 
सरकार(गत आ.ि.को प्राप्त) 

० ० ५,१३.८२ ५,४५५.९१ 0.06 

3 
११४५१ राजश्व िाडफााँट प्रदेश 
सरकार 

० ४,३९२.९२ ४,५५५.०३ ५,५४८.३९ 0.12 

4 २६३३१ समानीकरण अनदुान २४७,१६९.०० १३३,९००.०० १४२,७००.०० १४०,४००.०० -0.17 

5 २६३३२ शशतश अनदुान १०८,२६७.७२ १६८,७९१.०० २१४,९४८.५० २३५,१७८.५४ 0.30 

6 २६३३४ समपरुक अनदुान ० २४,९७५.०० २,५८०.३६ ०.०० -1.00 

7 २६३३१ समानीकरण अनदुान ० ७,५४१.०० ७,३९७.०० ७,४७१.०० 0.00 

8 २६३३२ शशतश अनदुान ३२८.०० १,१४३.९६ १३,४५७.०० ५,०१४.०० 1.48 

9 २६३३३ लििशे अनदुान ० ४,२००.०० १,५४२.३६ ३,९०१.८५ -0.04 

10 २६३३४ समपरुक अनदुान ० ० १,१६९.०८ ५,३२८.४० 3.56 

11 NNSWA ३००.०० ४००.०० ७००.०० ७००.०० 0.33 

12 
२६३३५ सडक िोडश नेपाल(गत 
आ.ि.को) 

० ० २,४४८.७८ २,२४०.०० -0.09 

13 
२६३३५ न्जल्ला समन्िय 
सलमलत 

० ० ५,९५०.०० ०.०० -1.00 

14 
२६३३५ प्रदेश आलथशक 
मालमला मन्त्रालय 

० ० १,११०.०० ०.०० -1.00 

15 
२६३३५  विकास लनदेन्शका 
ददपायल 

० ० ५०.०० २५.५० -0.49 

16 
२६३३५ तराई मिेस सम्रदद 
कायशक्रम 

० ५,०००.०० ० ०.०० 0.00 

17 
२६३३५ प्रिानमन्त्री रोजगार 
कायशक्रम 

० ५,०४१.०० ० ०.०० 0.00 

18 लनडस नेपाल ० ० ० ०.०० 0.00 

19 
२६३३५ खानेपानी तथा 
सरसफाई लडलिजन 

० ० ० ०.०० 0.00 

20 २६३३५ न्जल्ला िन कायाशलय ० ० ० ०.०० 0.00 

21 
२६३३५ नेपाल सरकार नगर 
क्षेत्र पिुाशिार 

० ० ० ०.०० 0.00 

22 २६३३५पयशटन िोडश नेपाल ० १,०००.०० ० ०.०० 0.00 

23 
२६३३५ क्षेत्रीय शहरी विकास 
आयोजना 

८,६६०.०० २३,१६३.७० १९,३३०.०० १६,५३४.९४ 0.24 

24 २६३३५ सडक िोडश नेपाल ४,३८६.०७ १,०४९.४८ ३,२००.०० २,१५९.७५ -0.21 

25 

२६३३५ प्रदेश तथा स्थालनय 
शासन सहयोग 
कायशक्रम(LGCDP) 

१,१००.३८ ३०५.०० ३६०.९१ ३६०.९१ -0.31 

26 २६३३५ प्रदेश कृवि/पश ु ० ० ९७६.०६ ०.०० -1.00 



वित्तीय परिचालन योजना २०७९ 

 
 शकु्लाफााँटा नगरपाललका, कंचनपरु 22   

वस. न. आम्दानी शीषचक २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ िृम्भद्धदि 

मन्त्रालय 

27 
२६३३५ प्रदेश सामान्जक 
विकास मन्त्रालय(न्शक्षा) 

० ० ३००.०० ०.०० -1.00 

28 

२६३३५ नगरपाललकािाट थप 
सम्पपरुक खचश(ADB र सडक 
िोडश) 

० ० ३,४५०.३७ ०.०० -1.00 

29 २७१११ सामान्जक शरुक्षा ७०,४९५.२० ६९,५४०.०० १२२,५०४.०० १४५,९८०.०० 0.27 

30 
२६३३५ स्थानीय पिुाशिार 
विकास कायशक्रम 

० १४,४३५.०० १९,८८०.०० १८,७२०.०० 0.14 

31 
२६३३५ राविय पररचय पत्र 
पञ्जीकरण वििाग 

० ० १,५१३.०० ०.०० -1.00 

32 
२६३३५ गररि संग विशेश्वर 
कायशक्रम 

६९६.५० ३९४.०० ४९५.०० ५४६.०० -0.08 

  कुल जम्पमा आम्पदानी ४४१,४०२.८६ ५४२,०६४.१६ ६४६,८०५.४५ ६८६,९१८.०९ 0.16 
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परिचे्छद तीनः नगिपावलकाको वित्तीय व्यिस्थापन 

३.१ नगिपावलकाको आवथचक कायच सञ्चालन प्रकृया 

नगिपावलकािा नेपालको संविधानको धािा २२९ बिोवजि स्थानीय सवञ्चत कोर्को व्यिस्था गनजिपनेछ । स्थानीय सवञ्चत 

कोर्िा देहाय बिोवजिका िकिहरू सिािेश गनजिपनेछ ि यस कोर्बाट कानून बिोवजि बाहेक कज नै प्रकािको खचि 

गनि पार्ने छैन । सवञ्चत कोर्बाट िकि खचि गनि छज टै्ट खचि खाता खोली त्यस्तो खातािा स्थानीय सवञ्चत कोर्बाट िकि 

हस्तान्तिण गिी खचि गनजिपनेछ ।नगिपावलकाको आवथिक कािोिाि संचालन प्रकृया तथा कायि प्रिाह वनम्नानजसाि िहेको 

छ । 

 

 
वचत्रः कोष प्रिाह  प्रकृया 

 

संवचत कोर् खाता नेपाल िारि  बैंकबाट र्जाजत प्राप्त ‘क’ िगिको बैंकिा खोल्नज पनेछ । स्थानीय सवञ्चत कोर् खातािा 

जम्मा भएको िकि खचि गनिका लावग छज ट्टाछज टै्ट चालज तथा पूाँजीगत खचि खाता खोल्नजपनेछ । संवचत कोर् खाताको 

विििण सम्वद्ध कोर् तथा लेखा वनयन्त्रक कायािलयलाई उपलध ध गिाउनजपनेछ । यसिा सम्बद्ध कोर् तथा लेखा 

वनयन्त्रक कायािलयले तोवकए बिोवजिको सियिा अनजदान िकि हस्तान्तिण गनेछ ।नगिपावलकाले संवचत कोर् 

खाता बाहेक खचि खाता, धिौटी खाता ि अन्य आिश्यक खाताहरू आिश्यकता अनजसाि खोल्नज पनेछ । 

 

 नगिपावलकाको  सवञ्चत कोर्को सञ्चालन प्रिजख प्रशासकीय अवधकृत ि लेखा प्रिजखले गने, खचि खाताको सञ्चालन 

प्रिजख प्रशासकीय अवधकृत िा वनजले तोकेको अवधकृत स्तिको कििचािी ि लेखा प्रिजख िा वनजले तोकेको लेखाको 

कििचािीले गने, प्रिजख प्रशासकीय अवधकृतले स्वीकृत बजेट खचि गदाि वनयवितता, वितव्यवयता, कायिदिता, 

प्रभािकारिता ि औवचत्य कायि गनि आिश्यक व्यिस्था विलाउनज पने, कायिपावलकाले सभाबाट स्वीकृत सीिा ि 

शीर्िक बावहि गई बजेट खचि गनि नपाउने,  नगिपावलकाले साििजवनक खरिद गनजि पदाि सङ्घीय साििजवनक खरिद ऐन 

बिोवजि गनजि पने,  उि ऐनको अधीनिा िही नगिपावलकाले साििजवनक खरिद वनयिािली बनाई लागू गनि सके्न ि 

एक आवथिक िर्ििा खचि हुन नसकी बााँकी िहेको िकि आवथिक िर्िको अन्त्यिा नगिपावलकाको  सवञ्चत कोर्िा 

स्वतः जम्मा (टि ान्सफि) हुने व्यबस्था गिेको छ ।  कायिपावलकाले स्वीकृत िावर्िक बजेटको अधीनिा िही कज नै 

शीर्िकबाट पूाँवजगत शीर्िकिा पच्चीस प्रवतशतिा नबढाई िकिान्ति गनि सके्न व्यबस्था छ  । 
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आवथिक कायिप्रणाली सम्बन्धिा कानजनी व्यबस्था िहेको छ । कानजन बिोवजिबाहेक स्थानीय तहिा कज नै कि 

लगाउन,उठाउन ि ऋण वलन नपाईने  व्यबस्था छ । स्थानीय तहले आफ्नो अवधकाि िेत्र वभत्रको वबर्यिा िावरि य 

आवथिक नीवत, पूाँजी ि श्रि बजाि, वछिेकी प्रदेश िा स्थानीय तहलाई प्रवतकज ल नहुने गिी कानजन बनाई कि लगाउनज पने 

व्यबस्था छ । स्थानीयतहिा एक स्थानीय संवञ्चत कोर् िहने, सो कोर्िा नगिपावलकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकािको 

आय िकि जम्मा हुने ि स्थानीय कानजन बिोवजि खचि हुने व्यबस्था छ ।  नगिपावलकािा प्रते्यक आवथिक बर्िको िाजवास 

ि व्ययको अनजिान कानजन बिोवजि नगिसभाले पारित गिाई श्रोतको व्यबस्था गिेको हुन्छ ।   

नगि सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात वदनवभत्र नगि प्रिजखले प्रिजख प्रशासकीय अवधकृतलाई बजेटको खचि गने 

अक्तियािी प्रदान गनजिपछि  । त्यसिी अक्तियािी प्राप्त भएको पन्ध्रवदनवभत्र प्रिजख प्रशासकीय अवधकृतले सम्बक्तन्धत 

िहाशाखा िा शाखा प्रिजख ि िडा सवचिलाई कायिक्रि ि बजेटसवहत प्रचवलत कानून बिोवजि खचि गने अक्तियािी 

वदनज पने हुन्छ  । अक्तियािी प्राप्त भएको िकि स्वीकृत बजेटको परिवधवभत्र िही प्रचवलत कानून बिोवजि खचि 

गनजिपदिछ ।  

३.२ विवनयोवजतिजेट संचालन गनच स्रोतको व्यिस्था 

स्थानीयसिकाि संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ अनजसाि नगिपावलकािा वनम्न स्रोतहरुिाट स्थावनय संवचतकोर्िा 

िकि प्राप्त हुन सके्न ि विवनयोजन गिी खचि गनि सके्न व्यिस्था िहेको छ : 

 संघीय तथा प्रदेश सिकािबाट प्राप्त अनजदानको िकि  

 नगिपावलकाको आन्तरिक िाजस्व ि अन्य आय, 

 िाजस्व बााँडफााँट सम्बन्धी विभाज्य कोर्बाट प्राप्त हुने िकि 

 अन्य जजनसजकै तरिकाबाट नगिपावलकालाई प्राप्त सहायता अनजदान ि ऋण िकि । 

 

३.३ विवनयोवजत िजेट संचालनमा देम्भखएका समस्याहरू 

नगिपावलकाको आन्तरिक आम्दानीको वहस्सा कि िहेकोले सम्पादन गनजिपने  कायि वजमे्मिािीको प्रकृवत अनजसाि 

श्रोतको किी हुने देक्तखन्छ । हालसम्म वजमे्मिािीको प्रकृवत अनजसाि आवथिक कािोिािको लेखांकन गने पूणि अभ्यास 

निहेकोले नगि कायिपावलका संचालन, सेिा प्रिाह ि विकासको िेत्रिा के कवत खचि भै िहेको छ ि यी खचिका लावग 

कज न कज न श्रोतबाट बजेट व्यिस्था गरिएको छ, आयगत आम्दानी ि खचिको तादत्म्यता कवत छ,  दावयत्व ि प्रवतबद्धता 

पजिा गिे पवछ कवत िकि वदघिकावलन रुपिा उपलध ध हुन्छ भने्न स्पर हुन नसवकएको अिस्था िहेको छ । बजेट 

संचालनिा  देक्तखएका िूख्य सिस्याहरु वनम्न अनजसाि देक्तखएका छनः 

 खरिदप्रकृयािा वढलाई– सियिा खरिद योजना तथा प्रकृया शजरु नहुने 

 उदासीन वजमे्मिाि अवधकािी– वनिािण कायिको सिय सापेि अनजगिन नहुने 

 भजिानीिा सिस्या ि लेखा – खचिको कागजात सियिा पेस नहुने 

 कायि वजमे्मिािी बोधको किी– उवचत वनगिानी ि वनयिन नहुनेआवद 
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परिचे्छद चािः नगिपावलकाको आय प्रिेपण 

नगिपावलकाकोवबगत चाि बर्िको यथाथि आय तथा आय संकलनको अबस्थाको आधाििा  आगािी पााँच बर्िको आय 

प्रिेपण गरिएको छ । हाल लागज भएको एवककृत आवथिक संकेत तथा बवगिकिण ि व्याख्या, २०७४ ले तोवकवदए 

बिोवजि वशर्िक कायि गरिएको छ । यसले नगिपावलकाको आय बजेट तजूििा गनि सहयोग विल्ने वबवासास वलईएको 

छ । 

आय प्रिेपणको वसलवसलािा वनम्न िान्यतालाई अनजसिण गरिएको छः 

 विगतदेक्तख नै नगिपावलकाले संकलन गदै आएको सम्पवत्त कि, िालपोत ि व्यिसाय कि,घि जग्गा बहाल 

कि भविष्यिा अझ बवढ प्रभािकािी ढंगले कायािन्वयन हुने । 

 अन्य कि तथा गैि कि(सेिा शजल्क,दस्तजिहरु) हिेक बर्ि  बावर्िक १० प्रवतशतसम्म बृक्तद्ध हुने। 

 नगिपावलकाको ितििान जनसंख्या, आवथिक गवतविवध, नगिपावलकाले प्रदान गने सेिा, सम्पवत्तको िूल्याङ्कन, 

ि िाजस्व (कि तथा गैि कि) का दिहरु  प्रिेपण अिवधसम्म यथाित िहने। 

आय प्रिेपणका लावग देहाय बिोवजि वबवभन्न वबवधहरु वनधाििण गरिएका छन । ती वबवधहरुिधे्य िाजवासका 

श्रोतको उपलध ध सजचनाको आधाििा उपयजि वबवध प्रयोगिा ल्याईएको छ । 

 तथ्यांवकय आधािः कि दाताको संख्या, किको दि ि दायिा सम्बन्धी सजचना प्राप्त भएको अबस्थिा, जस्तो 

व्यबसाय कि, 

 वबगतको िाजवास बृक्तद्धको आधािः  किदाता सम्बन्धी सजचना प्राप्त नहुने जस्तो सेिा, दस्तजि तथा वसफरिसिा 

वलने शजल्क, 

 संझौताको आधािःवबगतिा भएको आय संझौताको आधाििा, 

 लिसि बृक्तद्धः स्थावनय तहको वनयन्त्रण बावहिको ि संझौता पवन नहुने श्रोत जस्तो केक्तिय अनजदान ि िाजवास 

बााँडफााँटबाट प्राप्त हुने आय । जसलाई िूल्यबृक्तद्ध ि जनसंख्या बृक्तद्धको आधाििा गतको आयिा एकिजर १० 

प्रवतशत, 

 शजन्य प्रिेपणः आयको संभाबना नभएका तथा िाजवास प्राप्त हुने एवकन नभएका श्रोतहरु ।   

विगतको प्रिृवत्त ि किदाताहरुको संभावित संख्या ि बतििान किको दिलाई आधाि िानी आन्तिीक आयको कज ल 

संभावित आय  िधे्य आगािी पााँच बर्ििा संकलन हुनसके्न िाजवासको प्रिेवपत िकि वनम्न तावलकािा प्रस्तजत गरिएको 

छ । नगिपावलकाको आन्तरिक आयको औसत िावर्िक िृक्तद्ध दि १० प्रवतशत प्रिेपण िहेको छ । कज ल आय प्रिेपणिा  

सबैभन्दा बढी वबत्तीय हस्तान्तिणबाट प्राप्त हुने अनजदानतफि  िहेको छ । 

           तावलका:  १२आगामी पाूँच िषचको कुल आय प्रिेपण 

िाजस्वशीषचक 

प्रस्तावित आगामी पाूँच िषचको आय प्रिेपणरु हजाि िावषचक िृवद 

प्रवतशत 
2078.79 2079.8 2080.81 2081.82 2082.83 2083.84 

कर राजश्व तफश   12,741 14,015 15,417 16,958 18,657 20,521 
१०% 

अन्य राजश्व तफश  9,197 10,117 11,128 12,241 13,462 14,810 
१०% 

आन्तररकआय 21,938 24,132 26,545 29,199 32,119 35,331 १०% 
राजस्ििााँडफााँटिाट 
प्राप्तआय 108,814 119,695 131,665 144,831 159,314 175,246 

१०% 

संघसरकार 10,8814 119,695 131,665 144,831 159,314 175,246 १०% 

प्रदेशसरकार 42,505 46,756 51,431 56,574 62,231 68,455 १०% 

कुलआय 349,157 386,073 424,680 467,147 513,861 565,248 १०% 
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४.१ िाजस्व सुधाि कायच योजनाका आधािमा आन्तरिक िाजस्विाट प्राप्त हुने 

िकम 

नगिपावलको अवधकाि िेत्र अन्तगितको आन्तरिक रुपिा संकलनको प्रिेपण गरिएको  कि तथा गैि कि िाजवासको वबसृ्तत 

वबबिण देहाय बिोवजि िहेकोछ । 

तावलका:  १३ आगामी पाूँच िषचको आन्तरिक िाजश्व  प्रिेपण 

वशषचक िाजश्व वशषचक 

प्रस्तावित खचच 

चालु आ.ि. 

२०७८।७९ 

प्रिेवपत िाजश्व –आगामी पाूँच आ.ि.को ं औसत 

िृदी दि 

प्रवतशत 
2079.80 2080.81 2081.82 2082.83 2083.84 

11310 अचल सम्पपलतमा लाग्ने कर 0 0 0 0 0 0 0% 

11313 सम्पपलत कर 1100 1210 1331 1464 1611 1772 10% 

11314 मालपोत (िलुमकर) 5500 6050 6655 7321 8053 8858 10% 

11321 घर जग्गा िहाल कर 333 366 403 443 488 536 10% 

11322 िहाल विटौरी कर 1100 
1210 1331 1464 1611 1772 10% 

11451 सिारी सािन कर 560 
616 678 745 820 902 10% 

11479 मनोञ्जन कर 20 22 24 27 29 32 10% 

11472 लिज्ञापन कर 55 61 67 73 81 89 10% 

11691 अन्य कर 1,443 1587 1746 1921 2113 2324 10% 

11611 
व्यिसाथ रन्जषे्टसन कर 

(व्यिसाथ नविकर दस्तरु) 
2620 

2882 3170 3487 3836 4220 10% 

11691 
रेलडयो,एफ.एम संचालन 

दस्तरु 
10 

11 12 13 15 16 10% 

14151 
सरकारी सम्पपलतको 
िहालिाट प्राप्त 

330 363 399 439 483 531 10% 

14171 प्राकृलतक सोत रोयल्टी 636 700 770 847 931 1024 10% 

14177 घर जग्गा रन्जषे्टसन 3,000 3300 3630 3993 4392 4832 10% 

14213 अन्य विक्री 1100 1210 1331 1464 1611 1772 10% 

14219 

अन्य सेिा शलु्क तथा 
विकी 

(सरसफाई,किाडी, 
आयस्रोत प्रमान्णत शलु्क) 

825 
908 998 1098 1208 1329 10% 

14224 परीक्षा शलु्क 55 61 67 73 81 89 10% 

14229 

अन्य प्रशासनीक (व्यिसाय 
प्रमाण पत्र,नविकरण,शैन्क्षक 

प्रमाण पत्र) 
111 122 134 148 163 179 10% 

14241 पाकीङ शलु्क 0 0 0 0 0 0 0% 

14242 नक्सा पास 575 
633 696 765 842 926 10% 

14243 लसफाररस 2200 
2420 2662 2928 3221 3543 10% 

14244 व्यिीगत घटना दस्तरु 110 121 133 146 161 177 10% 

14245 नाता प्रमान्णत 55 61 67 73 81 89 10% 

15111 िेरुज ु 200 220 242 266 293 322 10% 

 
कुल 21938 24132 26545 29199 32119 35331 10% 
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नगिपावलकाको आन्तरिक आय ि िाजस्व बााँडफााँटबाट प्राप्त हुने आय वित्तीय संवघयता तथा वित्तीय स्वयत्तताको 

दृवरले िहत्वपूणि िावनन्छन् । यी दजिै आयबाट िात्र नगिपावलकाले आफ्नो प्रशासवनक खचि गनि सक्छन । 

नगिपावलकाले वदघिकावलन लगानी योजना बनाई  यी  आयको १० प्रवतशत सम्म ऋण वलन सके्नछन ।हाल 

नगिपावलकािा आन्तरिक आयको तजलनािा सशति अनजदानको िकि अवधक िहेको छ । यसबाट  वित्तीय स्वायत्तता 

तथा आमक  वनभििताको  अभ्यासिा नगिपावलकाले वबशेर् ध्यान वदनज पने देक्तखएको छ ।  

४.२ िाजस्व सुधाि कायच योजनाका आधािमा िाजस्व िाडफाूँट ि संघीय 

वनकायहरूिाट प्राप्त हुने िकम 

नगिपावलकाले आगािी पांच िर्िकालावग िाजस्व बााँडफााँटबाट प्राप्त हुने प्रिेपण गिेको आयको प्रिेपण वनम्न अनजसाि 

िहेको छ। 

तावलका:  १४ िाजस्व िाडफाूँट तथा संवघय वनकायहरूिाट प्राप्त हुने िकम 

राजश्व न्शिशक 
प्रस्तावित  k|If]lkt cfo औसत 

िदृी दर 
प्रलतशत 

2078.79 2079.80 2080.81 2081.82 2082.83 2082.83 

14411 संघ सरकार 104,230 114,653 126,118 138,730 152,603 167,863 10% 

14178 प्रदेश सरकार 4,584 5,042 5,547 6,101 6,711 7,383 10% 

    108,814 119,695 131,665 144,831 159,315 175,246 10% 

 

४.३ िाजस्व सुधाि कायच योजनाका आधािमा वित्तीय हस्तान्तिणिाट प्राप्त हुने 

िकम 

संविधान ि प्रचवलत कानून अनजसाि वित्तीय हस्तान्तिणको रुपिा नगिपावलकाले प्राप्त गने प्रिेपण गरिएको 

अनजदानको वबबिण वनम्न अनजसाि िहेको छ । 

   

तावलका:   १५ वित्तीय हस्तान्तिणिाट प्राप्त हुने िकम 

क्र. 

सं.  
िाजश्व वशषचक  

प्रस्तावित प्रिेवपत आय रू. हजािमा औशत 

िृवद 

प्रवतशत 2078.79 2079.8 2080.81 2081.82 2082.83 2083.84 

१ 
संघ सरकार वित्तीय 
समानीकरण अनदुान 

149700 164670 181137 199251 219176 241093 68% 

२ संघ सरकार ससतश अनदुान  22000 24200 26620 29282 32210 35431 68% 

३ संघ सरकार सम्पपरुक अनसुार  4200 4620 5082 5590 6149 6764 68% 

४ संघ सरकार विशेि अनसुार  0 2000 2200 2420 2662 2928   

५ प्रदेश सरकार वित्तीय 
सामानीकरण अनदुान  

10,878 11,966 13,162 14,479 15,926 17,519 68% 

६ प्रदेश सरकार वित्तीय ससतश 
अनदुान  

11,227 12,350 13,585 14,943 16,437 18,081 68% 

७ प्रदेश सरकार वित्तीय सम्पपरुक 
अनदुान  

15,000 16,500 18,150 19,965 21,962 24,158 68% 

८ प्रदेश सरकार वित्तीय विशेि 
अनदुान  

5,400 5,940 6,534 7,187 7,906 8,697 68% 
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क्र. 

सं.  
िाजश्व वशषचक  

प्रस्तावित प्रिेवपत आय रू. हजािमा औशत 

िृवद 

प्रवतशत 2078.79 2079.8 2080.81 2081.82 2082.83 2083.84 

कुल आयमा आन्तररक आयको योगदान 
(प्रलतशत) ५.३४ 

218,405 242,246 266,470 293,117 322,428 354,671 68% 
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परिचे्छद: पाूँच नगिपावलकाको खचच प्रिेपण 

 

सािान्यतया नेपालका स्थानीय तहले खचिको लेखांकन चालज ि पजाँजीगत खचिको रुपिा गने प्रचलन छ । यस्तो अभ्यासले 

नगिपावलकाको वजमे्मिािी पजिा गनि लागे्न लागतको िास्तविक प्रस्तजवत गनि सवकिहेको छैन । तसथि यस परिचे्छदिा 

नगिपावलकाको खचिलाई पजनििगीकिण गिी संचालन खचि , सेिा प्रिाह खचि ि विकास वनिािण खचिको रुपिा प्रस्तजत गरिएको 

छ । 

         तावलका:  १६ आगामी पाूँच आवथचक िषचको कुल खचच प्रिेपण 

वस नं खचिको वबबिण 

२०७८।७९ 

को 

प्रस्तावबत 

आगामीपाूँच िषचको लावग प्रिेपण (रु हजािमा) 

२०७९।८० २०८०।८१ २०८१।८२ २०८२।८३ २०८३।८४ 

१ संचालन खचि 
४४२६३१ ४८६८९४ ५३५५८४ ५८९१४२ ६४८०५६ ७१२८६२ 

२ पूाँजीगत खचि 
२२५४१८ २४७९६० २७२७५६ ३०००३१ ३३००३४ ३६३०३८ 

 जम्मा 
६६८०४९ ७३४८५४ ८०८३३९ ८८९१७३ ९७८०९१ १०७५९०० 

 

५.१ नगिपावलकाको आगामी पाूँच आवथचक िषचकोसंचालन खचच प्रिेपण  

नगिपावलकाको संचालन खचििा नगिपावलकालाई वनयवित रुपिा संचालन गनि, यसका प्रशासवनक कायिहरु सम्पन्न 

गनि, नगिकायापावलका तथा िडा कायिलयहरु संचालन गनि लागे्न खचिलाई सिेवटएको छ । यस नगिपावलकाको 

आगािी पााँच िर्िको संचालन खचिको वबबिण  तावलका १४ िा वदर्एको छ ।  तावलकािा देखाए अनजसाि 

नगिपावलकाको संचालन खचिको िावर्िक िृक्तद्ध दि १०  प्रवतशत  िहेको छ  

तावलका १७ आगामी पाूँच आवथचक िषचको संचालन खचच प्रिेपण 

खचच 

वशषचक 
खचचकोविििण 

                               आवथचकिषच                              (रु.000 ')   

rfn" 

cf=j=sf] 

k|:tfljt 2079।80 2080।81 2081।82 2082।83 2083।84 िृम्भद्ध 

दि 

2078।79 
21111 kfl/>dLs sd{rf/L 159,533.00 175,486.30 193,034.93 212,338.42 233,572.27 256,929.49 10% 

21112 kfl/>dLs kbflwsf/L 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 

21121 kf]iffs sd{rf/L 710.00 781.00 859.10 945.01 1,039.51 1,143.46 10% 

21132 dxªuL etf 1,400.00 1,540.00 1,694.00 1,863.40 2,049.74 2,254.71 10% 

21134 sd{rf/L a}&s etf 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 

21135 sd{rf/Lsf] प्रोत्साहन  6,270.00 6,897.00 7,586.70 8,345.37 9,179.91 10,097.90 10% 

21139 cGo ित्ता  5,017.00 5,518.70 6,070.57 6,677.63 7,345.39 8,079.93 10% 

21141 kbflwsf/L a}&s etf 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 

21142 
kbflwsf/L सेिा 
;'ljwf 

11,500.00 12,650.00 13,915.00 15,306.50 16,837.15 18,520.87 10% 

21149 kbflwsf/L cGo etf  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 

21214 sd{rf/L sNof)f sf]if 1500 1,650.00 1,815.00 1,996.50 2,196.15 2,415.77 10% 

22111 kfgL tyf ljh'nL 1,164.00 1,280.40 1,408.44 1,549.28 1,704.21 1,874.63 10% 

22112 ;+rf/ dx;'n 1,021.00 1,123.10 1,235.41 1,358.95 1,494.85 1,644.33 10% 

22211 O{Gwg kbflwsf/L 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 

22212 
O{Gwg sfof{no 

k|of]hg 
7,225.00 7,947.50 8,742.25 9,616.48 10,578.12 11,635.93 10% 
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खचच 

वशषचक 
खचचकोविििण 

                               आवथचकिषच                              (रु.000 ')   

rfn" 

cf=j=sf] 

k|:tfljt 2079।80 2080।81 2081।82 2082।83 2083।84 िृम्भद्ध 

दि 

2078।79 

22213 
;jf/L ;fwg dd{t 

vr{ 
2,600.00 2,860.00 3,146.00 3,460.60 3,806.66 4,187.33 10% 

22214 
ladf tyf gljs/)f 

vr{ 
700.00 770.00 847.00 931.70 1,024.87 1,127.36 10% 

22221 
d]l;g/L cf}hf/ dd{t 

tyf ;+rfng dd{t 
1,516.00 1,667.60 1,834.36 2,017.80 2,219.58 2,441.53 10% 

22231 

lgdLt ;fj{hlgs 

;DklQsf]dd{t ;Def/ 

vr{ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 

22311 
d;nGb tyf 

sfof{no;dfu|L 
6,258.00 6,883.80 7,572.18 8,329.40 9,162.34 10,078.57 10% 

22312 kz"kIfLx?sf] cfxf/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 

22313 
k":ts tyf ;fdfu|L 

vr{ 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 

22314 O{Gwg cGo k|of]hg  70.00 77.00 84.70 93.17 102.49 112.74 10% 

22315 
kqklqsf,%kfO{,tyf 

;'rgfk|sf;g vr{ 
5,369.00 5,905.90 6,496.49 7,146.14 7,860.75 8,646.83 10% 

22319 
cGo sfof{no 

;+rfngvr{ 
3,691.00 4,060.10 4,466.11 4,912.72 5,403.99 5,944.39 10% 

22411 
;]jf / k/fdz{-
O&M) 

1,871.00 2,058.10 2,263.91 2,490.30 2,739.33 3,013.26 10% 

22412 

;'rgf k|)ffnL tyf 

:fkm^j]o/ ;+rfng 

vr{ 

900.00 990.00 1,089.00 1,197.90 1,317.69 1,449.46 10% 

22413 s/f/ ;]jf z'Ns 41,080.00 45,188.00 49,706.80 54,677.48 60,145.23 66,159.75 10% 

22419 cGo ;]jf z'Ns 10,863.00 11,949.30 13,144.23 14,458.65 15,904.52 17,494.97 10% 

22511 sd{rf/L tflnd vr{ 100.00 110.00 121.00 133.10 146.41 161.05 10% 

22512 

;Lk ljsf; tyf 

hgr]tgf tflnd tyf 

uf]i&L  

1,300.00 1,430.00 1,573.00 1,730.30 1,903.33 2,093.66 10% 

22521 
pTkfbg,;fdfu|L,;]jf 

vr{ 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 

22522 
j*f sfof{nodf 

OG^/g]^ h*fg 
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 

22522 sfo{qmd vr{ 46,633.00 51,296.30 56,425.93 62,068.52 68,275.38 75,102.91 10% 

22529 ljljw sfo{qmd 100.00 110.00 121.00 133.10 146.41 161.05 10% 

22611 
cg'ud d'Nofªsg 

vr{ 
1,626.00 1,788.60 1,967.46 2,164.21 2,380.63 2,618.69 10% 

22612 e|d)f vr{  100.00 110.00 121.00 133.10 146.41 161.05 10% 

22711 ljljw vr{ 5,031.00 5,534.10 6,087.51 6,696.26 7,365.89 8,102.48 10% 

22721 ;ef ;+rfng 500.00 550.00 605.00 665.50 732.05 805.26 10% 

23111 :yL/ ;Dkltdf xf; 295.00 324.50 356.95 392.65 431.91 475.10 10% 

25311 
z}IfLs ;+:yfx?nfO{ 

;xfotf 
68,032.00 74,835.20 82,318.72 90,550.59 99,605.65 109,566.22 10% 

25312 
:jf:Yo ;+:yfx?nfO{ 

;xfot 
20,374.00 22,411.40 24,652.54 27,117.79 29,829.57 32,812.53 10% 

25313 
pkef]Qmf ;ldlt tyf 

u}/ 
550.00 605.00 665.50 732.05 805.26 885.78 10% 

25314 

wfld{s tyf 

;f+:s[lts ;+:yf 

;xfotf 

75.00 82.50 90.75 99.83 109.81 120.79 10% 

25219 cGo ;xfot cg'bfg 4,700.00 5,170.00 5,687.00 6,255.70 6,881.27 7,569.40 10% 
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खचच 

वशषचक 
खचचकोविििण 

                               आवथचकिषच                              (रु.000 ')   

rfn" 

cf=j=sf] 

k|:tfljt 2079।80 2080।81 2081।82 2082।83 2083।84 िृम्भद्ध 

दि 

2078।79 

26413 
cGo ;+:yfnfO{ ;z{t 

cg'bfg 
1,174.00 1,291.40 1,420.54 1,562.59 1,718.85 1,890.74 10% 

27111 ;fdflhs ;'/Iff 8,090.00 8,899.00 9,788.90 10,767.79 11,844.57 13,029.03 10% 

27211 %fqa[lQ 3,099.00 3,408.90 3,749.79 4,124.77 4,537.25 4,990.97 10% 

27212 
p¢f/,/fxt tyf 

k'g:yfkgf vr{ 
5,389.00 5,927.90 6,520.69 7,172.76 7,890.03 8,679.04 10% 

27213 cf}ifWfL vl/b vr{ 3,590.00 3,949.00 4,343.90 4,778.29 5,256.12 5,781.73 10% 

27312 pkbfg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 

27219 cGo ;xfot 455.00 500.50 550.55 605.61 666.17 732.78 10% 

28142 #/ ef*f 800.00 880.00 968.00 1,064.80 1,171.28 1,288.41 10% 

28143 

;jf/L ;fwg tyf 

d]l;g/L cf}hf/ ef*f  

vr{ 

259.00 284.90 313.39 344.73 379.20 417.12 10% 

28149 cGo ef*f 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 

28211 /fhZj lkmtf{ 100.00 110.00 121.00 133.10 146.41 161.05 10% 

  hDdf 442,630.00 379,577,720.30 416,119,028.26 457,056,784.94 502,387,533.05 552,617,541 10% 

 

नगिपावलकाको आगामी पाूँच आवथचक िषचको सेिा प्रिाह खचचको प्रिेपण 

आफ्ना नागरिकहरुलाई जनसहभावगता, उत्तिदावयत्व, पािदवशिता, सजवनवित गिी सहज, शजलभ ि गजणस्तरिय सेिा 

प्रदान गने प्रिजख दावयत्व नगिपावलकािा नै िहेको छ । पयािप्त पजिािधािको अभाि ि भौगोवलक कवठनाईले गदाि 

नगिपावलकाले प्रदान गनजिपने सेिा प्रभािकािी हुन सकेको छैन । 

नगिपावलकाले प्रिाह गनजिपने सेिाहरु जसै्त सिसफाई, फोहोििैला व्यिस्थापन, वशिा, स्वास्थ्य तथा पोर्ण, विकास, 

घिको नक्सापास, कृवर् तथा पशजसम्बन्धी कायि, िवहला तथा बालबावलका विकासका लागी गरिने कायि,सहकािी तथा 

वित्तीय िेत्रसाँग सम्बक्तन्धत कायि ि भजिी व्यिस्थापन सम्बक्तन्ध कायिहरु, लैविक सिानता तथा सािावजक 

सिािेशीकिणिा गरिने खचिलाई सेिा प्रिाह खचिको सिजहिा सिािेश गरिन्छ । SUTRA Softwareिा यसलार्ि 

सिािेश नगरिएको हुाँदा नगिपावलकाले आफ्नो नीवत, कायिक्रि तथा बजेटिा सेिा प्रिाह खचि छज ट्याए तापवन खचि 

लेखाङ्कन गनि सवकएको छैन् । नगिपावलकाले आगािी ५ (पााँच) बर्ििा वय सेिा प्रिाह गनिको लावग प्रिेवपत खचिलाई 

तलको तावलका नं. १८ िा प्रस्तजत गरिएको छ । तावलकािा प्रस्तजत गरिए अनजसाि यस नगिपावलकाको सेिा प्रिाहिा 

हुने खचिको और्त बृक्तद्धदि १० प्रवतशत िहेको छ । नगिपावलकाले नागरिकहरुलाई प्रिाह गनजि पने वबर्यगत सेिाहरु 

जसै्त वशिा, स्वास्थ्य, आवदका लावग नगिपावलकाबाट गने खचिलाई यस सिजहिा सिािेस गरिन्छ ।   

 नगिपावलकाले उपिोि सेिा प्रिाह खचिलार्ि  आफैले गने, वनवज िेत्रले गने, साझेदािीिा गने िा नागरिक सिाज 

िाफि त गिाउने भनी पजनिािलोकन गिी व्यिक्तस्थत गिेि प्रभािकािी बनाउनज पदिछ । 

आफ्ना  

 

तावलका : १८ आगामी पाूँच आवथचक िषचको सेिा प्रिाह खचचको प्रिेपण 

वस.नं. 

कायचक्रमको 

विििण 

प्रस्तावित 

(आ.ि.) 
प्रिेवपत (आ.ि.) 

औषत 

िावषचक 

िृम्भद्धदि   २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

1 कृवर् विकास तथा प्रिद्धिन १००० 1100 1210 1331 1464 1611 10% 

2 पशजपंिी विकास ि प्रिद्धिन 500 5500 6050 6655 7321 8053 10% 

3 वशिा 11250 12375 13613 14974 16471 18118 10% 

(रू.हजािमा) 
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वस.नं. 

कायचक्रमको 

विििण 

प्रस्तावित 

(आ.ि.) 
प्रिेवपत (आ.ि.) 

औषत 

िावषचक 

िृम्भद्धदि   २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

4 स्वास्थ्यतथा पोर्ण 25746 28321 31153 34268 37695 41464 10% 

5 संसृ्कवत प्रिद्धिन  २०० 220 242 266 293 322 10% 

6 खेलकज द तथा िनोिंजन ५६५६ 6222 6844 7528 8281 9109 10% 

7 
लैंवगक सिानता तथा 

सािावजक सिािेशीकिण 
३८५० 4235 4659 5124 5637 6200 10% 

8 
िन, िाताििण तथा विपद 

व्यिस्थापन 
२२५० 2475 2723 2995 3294 3624 10% 

9 
आवथिक विकास तथा िाजस्व 

परिचालन 
१००० 1100 1210 1331 1464 1611 10% 

10 न्यावयक सविवत  ३०० 330 363 399 439 483 10% 

11 पयिटन ि शहिी योजना ७९३२३ 87255 95981 105579 116137 127750 10% 

12 उजाि सविवत १००० 1100 1210 1331 1464 1611 10% 

  जम्मा 136575.00 150233 165256 181781 199959 219955 10% 

पजनिः सेिा प्रिाह खचिको उपयजिि िकि कज ल चालज तथा पजाँजीगत खचििा सिाबेस भैसकेको छ । यहााँ थप स्परताको 

वनवित्त प्रस्तजत गरिएको हो । 

 

विषय िेत्रगत िाूँडफाूँटः 

नगिपावलकाको िध्यकालीन खचि संिचना, २०७८ बिोवजि   विर्य िेत्रगत रुपिा आगािी तीन आवथिक िर्िको बजेट 

अनजिान तथा प्रिेपण प्रस्तजत गरिएको देक्तखन्छ  । सो िा विर्य िेत्रगत आधाििा तीन आवथिक िर्िको बजेट, खचि तथा 

स्रोतको अनजिान तथा प्रिेपण सम्बन्धी वदएको  विििण वनम्न अनजसाि देक्तखन्छ ।    

तावलका:  १९ आगामी पाूँच आ.ि.को विषय िेत्रगत खचचको िाूँडफाूँटको प्रिेपण                     ( रु. हजािमा) 

लस.नं न्शिशक 

rfn" cf=j=sf] 

k|:tfljt 2079।80 2080।81 2081।82 2082।83 2083।84 
2078।79 

१ आलथशक विकास 29823 32805 36086 39695 43664 48030 

१ कृवि 8721 9593 10553 11608 12769 14045 

२ उद्योग 3200 3520 3872 4259 4685 5154 

३ पयशटन 1700 1870 2057 2263 2489 2738 

४ जलश्रोत तथा लसंचाई 6125 6738 7411 8152 8968 9864 

५ िन 400 440 484 532 586 644 

६ पशपुन्छी विकास 7075 7783 8561 9417 10359 11394 

७ िलूम व्यिस्था 2502 2752 3027 3330 3663 4029 

८ िान्णज्य 100 110 121 133 146 161 

२ सामान्जक विकास 294148 323562 355919 391511 430662 473728 

१ न्शक्षा 177577 195335 214868 236355 259990 285990 

२ स्िास््य 75816 83398 91737 100911 111002 122102 

३ खानेपानी तथा सरसफाई 3825 4208 4628 5091 5600 6160 

४ िािा तथा संस्कृलत 10167 11184 12302 13532 14886 16374 

५ 
लैंलगक समानता तथा 
सामान्जक समािेशीकरण 8687 9556 10511 11562 12718 13990 
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लस.नं न्शिशक 

rfn" cf=j=sf] 

k|:tfljt 2079।80 2080।81 2081।82 2082।83 2083।84 
2078।79 

६ यिुा तथा खेलकुद 5656 6222 6844 7529 8282 9110 

७ 
सामान्जक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 12419 13661 15027 16530 18183 20001 

३ पूिाशिार विकास 184502 202952 223248 245572 270130 297143 

१ यातयात पूिाशिार 90626 99689 109658 120623 132686 145954 

२ 
ििन, आिास तथा सहरी 
विकास 79323 87256 95981 105579 116137 127751 

३ उजाश 6570 7227 7950 8745 9619 10581 

४ सम्पपदा पूिाशिार 2850 3135 3449 3793 4173 4590 

५ पनुलनमाशण 5133 5646 6211 6832 7515 8266 

४ 
सशुासन तथा 
अन्तरसम्पिन्न्ित क्षेत्र 5370 5907 6498 7147 7862 8648 

  जम्पमा 513843 565227 621750 683925 752317 827549 

 

  

५.२ नगिपावलकाको आगामी पाूँच आवथचक िषचकोपूूँजीगत खचच प्रिेपण 

नेपालको संविधानको प्रािाधान ि प्रचवलत कानून अनजसाि स्थानीय तहको वजमे्मिािी उपिोि दजई सिजहका वजमे्मिािीको 

अवतरिि स्थानीय विकास वनिािण गनजिका साथै आवथिक विकास गनजि पवन िहेको छ । यस नगिपावलकाले आगािी पांच 

बर्ििा विकासका लागी गने प्रिेवपत खचिलाई तावलका २० िा प्रस्तजत गरिएकोछ । नगिपावलकाको पूाँजीगत  खचिको बृक्तद्धदि 

१० प्रवतशत  प्रिेपण गिेकोछ । 

तावलका:  20 आगामी पाूँच आवथचक िषचको पूूँजीगत खचच प्रिेपण 

वस.नं. विििण 

                               आवथचकिषच                              (रु.000 ')   

rfn" 

cf=j=sf] 

k|:tfljt 
2079।80 2080।81 2081।82 2082।83 2083।84 िृम्भद्ध 

दि 
2078।79 

31111 
आिासीय 
ििनलनमाशण/खररद  

57,909.00 63,699.90 70,069.89 77,076.88 84,784.57 93,263.02 10% 

31112 
गैर आिासीय ििन 
लनमाशण/खररद 

8,304.00 9,134.40 10,047.84 11,052.62 12,157.89 13,373.68 10% 

31121 सिारीसािन 2,507.00 2,757.70 3,033.47 3,336.82 3,670.50 4,037.55 10% 

31122 मेन्शनरीतथा औजार 1,992.00 2,191.20 2,410.32 2,651.35 2,916.49 3,208.14 10% 

31123 फलनशचरतथा वफक्चसश 1,035.00 1,138.50 1,252.35 1,377.59 1,515.34 1,666.88 10% 

31131 
पशिुनतथा िागिानी 
विकास खचश 

371.00 408.10 448.91 493.80 543.18 597.50 10% 

31151 सडकतथा पूल लनमाशण 50,812.00 55,893.20 61,482.52 67,630.77 74,393.85 81,833.23 10% 

31153 विद्यतुसंरचना लनमाशण 5,453.00 5,998.30 6,598.13 7,257.94 7,983.74 8,782.11 10% 

31154 तटिन्ितथा िााँि लनमाशण 5,402.00 5,942.20 6,536.42 7,190.06 7,909.07 8,699.98 10% 

31155 लसंचाइशसंरचना लनमाशण 2,275.00 2,502.50 2,752.75 3,028.03 3,330.83 3,663.91 10% 

31156 खानेपानीसंरचना लनमाशण 4,050.00 4,455.00 4,900.50 5,390.55 5,929.61 6,522.57 10% 
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वस.नं. विििण 

                               आवथचकिषच                              (रु.000 ')   

rfn" 

cf=j=sf] 

k|:tfljt 
2079।80 2080।81 2081।82 2082।83 2083।84 िृम्भद्ध 

दि 
2078।79 

31158 सरसफाइशसंरचना लनमाशण 425.00 467.50 514.25 565.68 622.24 684.47 10% 

31159 अन्यसािशजलनक लनमाशण 77,733.00 85,506.30 94,056.93 103,462.62 113,808.89 125,189.77 10% 

31161 
लनलमशत ििनको 
संरचनात्मक सिुार 

6,499.00 7,148.90 7,863.79 8,650.17 9,515.19 10,466.70 10% 

31171 
पूाँजीगतसिुार खचश 
सािशजलनक लनमाशण 

650.00 715.00 786.50 865.15 951.67 1,046.83 10% 

  जम्पमा 225,417.00 247,958.70 272,754.57 300,030.03 330,033.03 363,036.33 10% 

 

५.२ श्रोत व्यिस्थापन ि परिचालन योजना 

नेपालको संविधान ि प्रचवलत कानूनहरुले परिकल्पना गिे अनजसाि स्थानीय तह एक तहको सिकाि हो। 

नागरिकहरुको सबै भन्दा नवजकको सिकाि भएकोले यी सिकािहरुको सेिा प्रिाहिा वबशेर्  वजमे्मिािी िहेको हुन्छ। 

यसको आफ्नै आवथिक प्रणाली कायि िहेको छ । आफज संग उपलि श्रोतको बतििान उपयोग बािेिा जानकािी िाख्नज 

ि भविष्यिा कसिी प्रभािकािी ि सिि रुपिा उपयोग गनि सवकन्छ भने्न सोच बनाउनज स्थानीय तहका लावग अवनिायि 

वबर्य िहेकोछ ।  

यसका लागी स्थानीय तहले आफ्नो वनयवित संचालनका लावग आिश्यक प्रशासवनक लगायत संचालन खचि, 

नागरिकहरुलाई सेिा प्रिाह गनिलागे्न खचि ि विकास खचिको बािेिा स्पस्ट हुनज पछि  । साथै उपलि श्रोतको प्रते्यक 

सिजहको खचिका लावग कवत वहस्सा उपयोग भै िहेको छ‚सेिा प्रिाह खचि धाने्न अिस्था के छ‚विकास खचिको लावग 

श्रोत कवत उपलि हुन्छ‚यी सिालिा पवन स्थानीय तह स्पर हुनज पदिछ । ति हालसम्म अवधकांश स्थानीय तहहरुले  

अभ्यास गरििहेका आवथिक कािोिािको लेखांकन ि वतनीहरुको विििणले चालज, पजाँजीगत ि वित्तीय व्यिस्थाको 

खचिकोिात्र विििण तयाि गने प्रचलन छ । यस्तो प्रचलनले स्थानीय तहलाई योजना बनाउन ि वनणिय वलन सहज नहुने 

अबस्था िहेको देक्तखन्छ । अतः ितििान अभ्यासिा िहेको कविलाई पजिा गनिका लावग वित्तीय परिचालन योजना तयाि 

गनजि पने हुन्छ । यो योजना सोही उदे्दश्य प्राप्त गनि तयाि गरिएको हो । 

नगिपावलकाको प्रशासवनक तथा संचालन खचि, सेिा प्रिाह खचि ि विकास खचि स्पस्ट देखाउने गिी प्रिेपण गरिएको 

यस नगिपावलकाको वित्तीय परिचालन योजना तावलका २१ िा प्रस्तजत् गरिएको छ ।  

 

तावलका:  २१ नगिपावलकाको वित्तीय परिचालन                                                                     (रु हजािमा) 

अन्ति सिकािी विवत्तय हस्तान्तिणः (रु.000 ')   

 वस.नं.  विििण 

rfn" cf=j=sf] 

k|:tfljt 2079।80 
  

2080।81 
  

2081।82 
  

2082।83 
  

2083।84 
  

2078।79 
(क) नेपालसिकािबाटः   

१.१ 
२६३३१ विवत्तय सिानीकिण 

अनजदान 
19,700 21,670 23,837 26,221 28,843 31,727 

१.२ २६३३२ सःशति अनजदान 220,000 242,000 266,200 292,820 322,102 354,312 

१.३ २६३३४ सिपजिक अनजदान 4,200 4,620 5,082 5,590 6,149 6,764 

१.४ २६३३३विशेि अनदुान 0 0 0 0 0 0 

  जम्पमा 243,900 268,290 295,119 324,631 357,094 392,803 

(ख) प्रदेश सरकारिाटः             

१.१ २६३३१विन्त्तय समानीकरण 10,878 11,966 13,162 14,479 15,926 17,519 
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अन्ति सिकािी विवत्तय हस्तान्तिणः (रु.000 ')   

 वस.नं.  विििण 

rfn" cf=j=sf] 

k|:tfljt 2079।80 
  

2080।81 
  

2081।82 
  

2082।83 
  

2083।84 
  

2078।79 
अनदुान 

१.२ २६३३२सःशतश अनदुान 11,227 12,350 13,585 14,943 16,437 18,081 

१.३ २६३३४समपरुक अनदुान 15,000 16,500 18,150 19,965 21,962 24,158 

१.४ २६३३३विशेि अनदुान 5,400 5,940 6,534 7,187 7,906 8,697 

  जम्पमा 42,505 46,756 51,431 56,574 62,232 68,455 

  कुल जम्पमा 286,405 315,046 346,550 381,205 419,326 461,258 

 

पजनिः सेिा प्रिाह खचिको उपयजिि िकि संचालन  तथा पजाँजीगत दजबै प्रकृवतको सिािेस भएकोले यसिा सिािेस 

भएको िकि नगिपावलकाको कज ल संचालन ि पजाँजीगत खचििा घटाएि  देखाएको छ  ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



वित्तीय परिचालन योजना २०७९ 

 
 शकु्लाफााँटा नगरपाललका, कंचनपरु 36   

परिचे्छद छः नगिपावलकाको आम्दानी ि खचचको लेखा पिीिण 

६.१ आन्तरिक लेखापिीिण 

स्थावनय सिकाि संचालन ऐन,२०७४ को दफा ७७ बिोवजि स्थानीय तहले कानजन बिोवजि  आफ्नो आय ि व्ययको 

आन्तरिक लेखापिीिण गिाउनज पने ि दफा ७८ बिोवजि सम्पादन गने कायिको लावग आन्तरिक वनयन्त्रण प्रणाली 

तयाि गिी कायािन्वयन गने व्यबस्था छ । सो को अनजगिनको लावग नगिपावलकाको  प्रिजख आफैले िा वजमे्मिाि 

अवधकािी तोक्न सवकनेछ  । अनजगिनबाट देक्तखएका त्रजवटलाई सजधाि गिी आन्तरिक वनयन्त्रण प्रणालीलाई  सजदृढ 

बनाउने वजमे्मिािी नगि प्रिजखको हुनेछ ।  

नगिपावलकाले व्ययतफि  पजजीगत खचिको आन्तरिक लेखापिीिकबाट पूिि लेखापिीिण गिाउने, आन्तिीक 

लेखापिीिणको प्रवतबेदन चौिावसक रुपिा वलने नीवत वलएको छ । 

६.२ आन्तरिक लेखापिीिकको कायच वजमे्मिािी 

आन्तरिक लेखा परििकले वनयवितता, वितव्यवयता, प्रभािकारिता ि औवचत्य सिेत विचाि गिी देहायका कज िाहरु 

परििण गनजिपनेछ । 

१. क्तस्वकृत िजेट तथा कायिक्रिका लावग क्तस्वकृत भएका िकिहरु तोवकएका सेिा तथा कायिक्रिहरुिा 

क्तस्वकृत वसिावभत्र िही तोवकएकै प्रयोजनको लावग खचि गरिएको छछैन,  

२. आवथिक कािोबाि गदाि प्रचवलत कानूनको अनजसिण गरिएको छ छैन ि आम्दानी खचि भएका 

कलिहरुको प्रिाण यथेर छ छैन,  

३. तोवकएको ढाचााँ अनजरुप लेखा िाक्तखएको छ छैन, 

४. संस्थाका सम्पवतको लगत दजरुस्त ि अद्यािवधक छ छैन, संस्थाका सम्पवतको संििणका लावग पयािप्त 

व्यिस्था छ छैन, 

५. नगदी वजन्सी तथा अन्य सम्पवतको हानी नोक्सानी ि दजरुपयोग हुन नपाउने गिी आन्तरिक वनयन्त्रणको 

पयािप्त व्यिस्था गरिएको छ छैन, आन्तरिक वनयन्त्रणको व्यिस्था भए त्यसको अनजसिण गरिएको छ छैन,  

६. आम्दानी,खचि, लेखा त्यसको वजन्सी नगदी िौज्दात तथा आवथिक कािोिाि सम्बन्धी ब्यिस्था ि वनयिहरु 

पयािप्त छन् छैनन भए वतवनहरुको पालना गरिएको छ छैन,  

७. नगिपावलकाको संगठन, व्यिस्थापन तथा कायि विभाजन यथेर्ट ि सिजवचत छ छैन  ि सो अनजसाि कायि 

संचालन भएको छ छैन,  

८. कूनै काि अनािश्यक रुपिा दोहोिो हुने गिी विवभन्न कििचािी िा वनकायबाट गरिएको िा कज नै 

आिश्यक काि गनि छज टाएको छ छैन, 

९. उपलि स्रोत, साधन तथा सम्पवतको सिजवचत उपयोग भएको छ छैन ि हानी नोकसानी नहुने गिी ििित 

सिाि तथा संििणको उवचत व्यिस्था गिेको छ छैन,  

१०. कायिक्रि अनजसाि वनधािरित सियवभत्र प्रगवत भएको छ छैन तथा कािको गजणस्ति ि परििाण 

सन्तोर्जनक छ छैन,  

११. नगिपावलकाको उदे्दश्य ि वनवत स्पर छ छैन ि  वनवत अनजरुप कायिक्रि तयाि भएको छ छैन, 

१२. क्तस्वकृत लागत खचिको सीिाभीत्र िही कायिक्रि संचालन गरिएको छ छैन ि लागतको तजलनािा प्राप्त 

प्रवतफल िनावसि छ छैन,  

१३. लक्ष्य प्रगवत तथा लागत खचिको आंकडा िाखे्न व्यिस्था पयािप्त छ छैन, 

१४. वनणियानजसाि खचि गिेको भए तापवन बेिजनावसि िा चल अचल संस्थाको धन वहनाविना हुने गिी खचि 

भएको लेखा परििणको वचतले देखेको त्यस्तो खचि ि वनकासा औवचत्यपूणि छ छैन,  

१५. प्रश्नािली, क्रायि प्रिाह तावलका  (Work flow Chart) अिलोकन तथा सोधपजछको िाध्यिबाट लेखा 

व्यिस्था पयािप्त छ ि लेखाङ्कन गनजि पने सबै वकवसिका सूचना तथा जानकािी िास्तििा लेखाङ्कन 

गरिएको छ भने्न कज िािा आवासस्त हुन सवकने नसवकने कज िा वनवित गनि लेखापरििकले संस्थाको 

आन्तरिक वनयन्त्रण प्रणावलको िूल्याङ्कन गनजि पनेछ । यस्तो िजल्याङ्कनको नवतजालाई वबश्र्लेर्ण गिेि 

आन्तरिक  वनयन्त्रण प्रणालीलाई कज न हदसम्म भिपदो िाने्न ि कज न हदसम्म परििण गने तथा त्यसको 

लावग कस्तो पद्धवत अपनाउने भने्न कज िाको वनधाििण लेखापिीिक आफैले गनजि पनेछ । 
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१६. आन्तरिक लेखापरििकले लेखापरििण क्रायि वितव्ययीढंगबाट दितापूििक, प्रभािकारि रुपले सियिै 

उच्च गजणस्तियजि वकवसिबाट सपन्न गनि सवकने गिी परििणको योजना बनाउनजपनेछ । 

१७.   वितव्यवयता, कायििेत्र एंि प्रभािकारिता सिेतको उवचत वबचाि गिी उच्च गजणस्तियजि काि हुने कज िा 

सजवनित गनि आन्तरिक लेखापरििण कायिको व्यिस्थापन एंि वनयन्त्रण आफैले गनजि पनेछ । 

१८. आन्तरिक लेखापरििकले वनिीिण, अिलोकन, सोधपजछ, पजष्ट्ट्याई, गणना तथा विशे्लर्ण जस्ता उपायहरू 

िाट आफ्नो िन्तव्य, वनणिय, वनष्कर्ि एंि सजझािहरुको उपयजि आधाि खडा हुने गरि पयािप्त, सिि ि 

सान्दवभिक प्रािाणहरु प्राप्त गनजि पनेछ । 

१९. आन्तरिक लेखापिीिकले आफ्नो िन्तव्य व्यि गनि वििेकपूणि आधाििा वबवतय विििणहरुको विशे्लर्ण 

गनजि पनेछ। 

२०. वबवतय विििणहरुिा सािपूणि असि पने गिी त्रजवट, अवनयवितता तथा गैिकानूनी कायिहरु भए नभएको ि 

प्रचवलत कानून पालना भए नभएको पिीिण गनजि पनेछ । 

२१. आन्तरिक लेखापरििण प्रवतिेदन जािी गनजि अगािै अवनयवितता तथा वटप्पणी सम्बन्धिा व्यिस्थापनको 

उपयजि तह संग छलफल गिी वनवित अिवधवभत्र वलक्तखत प्रतू्यतिका लावग वटप्पणी सवहतको विििण 

उपलि गिाउनज पनेछ।  

२२. आन्तरिक लेखापिीिकले वबत्तीय ि अन्य सम्बक्तन्धत सूचनाहरुका सम्बन्धिा आफ्नो िन्तव्यिा 

पजनिािलोकन ि िूल्याङ्कन प्रवक्रयािा देहायका कज िाहरुका सम्बन्धिा सिवरगत वनष्कर्ि आएको छ छैन 

हेनजि पनेछ । 

 

 क्तस्वकृत लेखा वनवतहरु अनजसिण गिी वितीय विििण तयाि गरिएको छ छैन, ती वनवतहरु 

सिानरुपले प्रिाणिा छन् छैनन् 

 वबत्तीय विििण सान्दवभिक वनयि ि कानूनी आिश्यकता अनजरुप छ छैन, 

 वबत्तीय विििणको उपयजि प्रस्तजवतकिणसंग सान्दवभिक सिै तथ्य प्रयाप्त रुपिा खजलस्त 

गरिएको छ छैन, 

 समू्पणि वबवतय विििणबाट प्रस्तजत भएको तथ्य ि लेखापरििकले संस्थाको कािोबािबाट प्राप्त 

गिेको जानकािी बीच सािन्जस्य छ, छैन । 

 

२३. आन्तरिक लेखापिीिणको नवतजा उले्लख गिी वलक्तखत प्रवतिेदन तयाि गनजि पनेछ। 

२४. आन्तरिक लेखापरििण प्रवतिेदनिा लेखापिीिण गरिएको िर्ि ि त्यस भन्दा अगाडी िर्िको आवथिक 

विििणहरुको तजलना सवहत अन्य कज िाहरुका अवतरिि विवतय विििणहरुको सम्बन्धिा स्पर ि वलक्तखत 

िन्तव्य अवभव्यि गनजि पनेछ ।  

२५. आन्तरिक लेखापिीिण प्रवतिेदनिा सशति िन्तव्य, विपिीत िन्तव्य व्यि गनि असहिवत प्रकट गनजि पने 

अिस्था भएिा त्यसका सबै कािणहरु स्पर ि सूचनािूलक ढंगले उले्लख गनजि पनेछ । 

६.३ अम्भन्तम लेखापिीिण 

संवबधानको धािा २४१ तथा स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ िा स्थानीय तहले आय तथा व्ययको 

अक्तन्ति लेखापिीिण िहालेखापिीिकबाट गिाउनज पने व्यबस्था छ । आवथिक कायिवबवध तथा वबत्तीय उत्तिदावयत्व ऐन, 

२०७६ को दफा ३५ बिोवजि लेखापिीिण सम्पन्न गिी प्राप्त प्रािक्तिक प्रवतबेदन  सम्बन्धिा  दफा ३७ बिोवजि ३५ 

वदनवभत्र फछि यौट गिी सम्पिीिणकोलावग िहालेखा पिीिक सिि पेश गनजि पनेछ । पेस भए बिोवजि फछि यौट 

िनावसब नदेक्तखएिा तथा सम्पिीिण नगिाएिा सो को जानकािी सम्बक्तन्धत वबभागीय िन्त्री सिेतलाई गिाई बाकी 

िकिको वबबिण िहालेखापिीिकले आफ्नो बावर्िक प्रवतबेदनिा सिाबेस गनेछ ।      

६.४ नगिपावलकाको िेरुजु विििण 

आवथिक कायिवबवध तथा वबत्तीय उत्तिदावयत्व, ऐन, २०७६ को दफा २(त) िा प्रचवलत कानजन बिोवजि पजयािउनज पने िीत 

नपजयािई कािोिाि गिेको िा िाख्नज पने लेखा निाखेको तथा अवनयवित िा बेिनावसब तरिकाले आवथिक कािोिाि 

गिेकोलाई  लेखापिीिण गदाि बेरुजज ठहयािएको हुन्छ । आन्तरिक लेखापिीिणले औल्याएका कैवफयत सम्बक्तन्धत 

अवधकािीले अक्तन्ति लेखापिीिण हुनजभन्दा अगािै फस््रयौट गिाई सक्नज पनेछ ।  दफा ३९ बिोवजि औल्याईएका 

बेरुजजका सम्बन्धिा प्रिाण पेस गिी िा वनयवित गिी िा गिाई िा असजल उपि गिी गिाई बेरुजज फस््रयौट गनजि पने 
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व्यबस्था छ । यसिी फस््रयौछ बेरुजज िहालेखा पिीिकको कायािलयबाट  सम्पिीिण गनजि पने व्यबस्था छ । फस््रयौट 

िनावसब देक्तखएको अबस्थािा िहालेखा पिीिकको कायािलयले लगत कट्टा गनि सजवचत गदिछ  । दफा ३८ (१)  

बिोवजि  वजमे्मिाि व्यक्तिले दफा ३७ बिोवजि औल्याईएको वनयवित तथा असजल उपि गनजिपने भनी ठहयािईएका  

बेरुजजको लगत कायािलयिा  िाख्नज पनेछ । 

नगिपावलकाको अक्तन्ति लेखापिीिण प्रवतबेदन बिोवजि गत चाि आवथिकबर्िको कायि बेरुजजको वनम्न बिोवजि 

बवगिकिण गरिएको छ ।  

          तावलका: २२  िेरुजु  िवगकिण            (रु हजािमा)                   

आवथिक बर्ि 

बेरुजज 

असजल 

गनजि पने 

वनयवित गनजि पने पेश्की बाकी 

अवनयवित 

भएको 

प्रिाणका 

कागजात 

पेस 

नभएको 

िाजवासकोलगत 

वजमे्मिािी 

नसािेको 

सोधभनाि 

नवलएको 

जम्मा 

 
कििचािी अन्य  जम्मा 
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२०७७।७८ प्रवतिेदन 

प्राप्त हुन 

बााँकी 

        

जम्मा          
  

६.५ िेरुजू फस्यौट 

असजल उपि गनजिपने बेरुजजः  आवथिक कायिवबवध तथा वबत्तीय उत्तिदावयत्व, ऐन, २०७६ को दफा ३९ बिोवजि 

लेखापिीिणबाट औल्यार्एका बेरुजूका सम्बन्धिा प्रिाण पेस गिी िा गिाई िा असजल उपि गिी फस्यौट गने पवहलो 

वजमे्मिािी तथा दावयत्व बेरुजूसंग सम्बक्तन्धत वजमे्मिाि तथा आवथिक कािोिाििा संलग्न पदावधकािी हुने तोकेको छ । 

सोही ऐनको दफा ४० बिोवजि बेरुजू असजल गिी फस्यौट तथा वनयवित गने उत्तिदावयत्व लेखाउत्तिदायी 

अवधकृतलाई तोकेकोछ ।  

वनयवित गनजिपने बेरुजजः असजल उपि गनजि पने िा वतनि बजझाउनज पने भनी औल्याएको  बेरुजू बाहेक अन्य बेरुजूको 

हकिा प्रचवलत कानून बिोवजि  पजयािउनज पने िीत नपजगेको ति सिकािी नगदी वजन्सीको हावन नोक्सानी नभएको 

पजष्ट्ट्यार्ाँ गने कािणसवहतको प्रिाण प्रात भएिा तोवकए बिोवजिको कायिवबवध अपनाई सम्बक्तन्धत लेखाउत्तिदायी 

अवधकृतले  वनयवित गिी फस्यौट गनेछ । प्रिाण नपजगेको, िाजवासको वजमे्मिािी नसािेका तथा सोधभनाि नवलएका 

बेरुजूको हकिा बेरुजू िहल बिोवजि प्रिाण तथा पजरयािई संलग्न गिी फस्यौट गनजि पदिछ ।  

पेश्की बााँकीः  जजन काि बा उदेश्यकोलावग पेश्की वलएको हो सो काि सवकएपवछ आबश्यक कागजात सवहत 

कानूनले तोकेको म्यादवभत्र फस्यौट गनजि गिाउनज पदिछ । फस्यौट नगिे नगिाएिा असजल उपि गने तफि  कािबाही 

गरिनेछ । 

सोही ऐनको दफा ४१ बिोवजि िहालेखापिीिकको बावर्िक प्रवतबेदनिा सिाबेस प्रिजख व्यहोिाहरु प्रवतवनवधसभा 

साबिजवनक लेखा सविवतिा छलफल भई  भएको वनणिय एिं सजझाब बिोवजिको प्रवतबेदन  कायािन्वयनिाल्याईनेछ । 

साबिजवनक लेखासविवतको क्तस्वकृत प्रवतबेदन बिोवजि बेरुजूको लागतबाट हटाउनज पने  वनणिय भएको आधाििा  

लगत कट्टा हुनेछ ।  

नगिपावलकाको हकिा लेखापिीिण ऐन, २०७५ को दफा २० बिोवजि लेखापिीिण प्रवतबेदन नगिसभािा छलफल 

गिी फस्यौट गिी वदन सके्नछ। 

सािान्य प्रकृयाबाट फस्यौटं हुननसकेका बेरुजूको सम्बन्धिा नेपाल सिकािले साबिजवनक लेखासविवत ि 

िहालेखापिीिकको िाय वलई देहाय बिोवजि गठन गिेको बेरुजू फस्यौट सविवतिा तोवकएको प्रकृया तथा प्रिाण  

पजयािई  फस्यौट गिाउने व्यबस्था िहेकोछ ।  
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१. साबिजवनक लेखा सविवतले तोकेको सविवत सदस्य                                                            - अध्यि 

२  िहालेखा पिीिकले तोकेको उपिहालेखापिीिक िा नायब िहालेखापिीिक              - सदस्य  

३  सवचब अथि िन्त्रालय िा वनजले तोकेको िा.प. प्रथि शे्रणी अवधकृत                              - सदस्य 

४  िहालेखा वनयन्त्रक िा वनजले तोकेको लेखातफि को िा.प.प्रथि शे्रणी अवधकृत                          - सदस्य 

५  नेपाल चाटिडि एकाउणे्टण््टस संघले िनोनयन गिेको चाटिडि एकाउणे्टण््ट एक जना                - सदस्य 

६  नेपाल सिकािले तोकेको व्यक्ति                                                                                 - सदस्य सवचब 

नगिपावलकाको अक्तन्ति लेखापिीिण प्रवतबेदन बिोवजि गत चाि आवथिकबर्िको कायि बेरुजूको फस्यौटं व्यहोिा 

वनम्न बिोवजि देक्तखएकोछ । 

 

   तावलका : २३ िेरुजूको लगत                                                                                            (रु हजािमा) 

आवथिकबर्ि 

गत 

बर्िसम्मकोबाकी 

बेरुजू 

सं प को 

लावग 

अनजिोध  

िकि 

सं प  िकि 
गतबर्िसम्मको 

बाकी िकि 

 

यो बर्िको  

थप िकि 

हालसम्मको  

बाकी बेरुजू 

पेश्की 

बााँकी    
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२०७७।७८ 
 बााँकी बााँकी बााँवक बााँकी बााँकी बााँकी 

आवथिक बर्ि २०७७।७८ को िहालेखा पिीिकको बावर्िक प्रवतिेदन साििजवनक हुन बााँकी भएकोले यस बर्ि थप तथा 

फछौटको व्यहोिा सिाबेस भएको छैन । 

 

६.६ िेरुजू फर्छ्यौट कायचयोजना 

नगिपावलकाले बेरुजू फस्यौटं गने सम्बन्धिा कायि योजना नबनाएको भएता पवन लेखापिीिण डोि िजकाि तथा 

आबश्यकता अनजसाि केििा सम्पकि  गिी सम्पिीिण गिाउने गिेको छ ।  

नगिपावलककको बेरुजू अंक बढ्दै गएको अबस्थािा नगिपावलकाको लेखा सविवतलाई सवक्रय बनाई वबवभन्न आवथिक 

बर्ििा कायि भएका बेरुजूहरुलाई बेरुजूको प्रकृवत अनजसाि फस्यौट प्रकृयािा लवग बेरुजू परििाण कि गदै िा 

सम्पिीिण  गिाउाँ दै जाने प्रकृया अगाडी  बढाउनज पने देक्तखन्छ ।  

नगिपावलकाले िेरूजू फछयौटगनिका लावग कायि योजना तयाि गिी लागज गनजिपदिछ ।िेरूजू फछयौट कायि योजना 

तयाि गदाि यसको कायािन्वयनको लावग िेरूजू प्रवत वजमे्मिाि वनकायहरूलार्ि पवन सम्बोवधत गनजिपदिछ । जजन 

वनम्नानजसाि छन । 

१) खचि गने िडा कायािलयहरू 

२) आम्दानी तथा खचि गने  र्काई  जस्तो शाखा उपशाखा  

३) आन्तरिक लेखापिीिण र्काई 

४) कायिपावलका 

५) लेखा सविवत 

६) नगि सभा 

िेरूजज फछयौट कायि योजना तयाि गनजि अवघ नगिपावलकाले िेरूजज फछयौटको िणनीवत ि कायिनीवत पवन तयाि 

गिेिा िेरूजज फछयौट कायि सिल ि सहज हुने गदिछ । जजन वनम्नानजसाि छन । 

१) िेरूजज वसजिना हुने अिस्था नू्यनीकिण गने 

२) िेरूजजको क्तस्थवतको अवभलेक्तखकिण, विशे्लर्ण ि सम्पिीिण गने 

३) नगिपावलकाको संस्थागत ििता सजदृढ गने 
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नगिपावलकाले िेरूजज फछयौट कायिलार्ि  कायािन्वयन गनि ि वजमे्मिािी प्रदान गनिको लावग बावर्िक कायि योजना तयाि 

गनजि पदिछ। जजन वनम्नानजसािको ढााँचािा तयाि गनि सवकन्छ । 

 

          तावलका: २४ िेरूजु फछयौट कायच योजना 

क्र .सं.  िेरूजज दफा ि विवत िेरूजज व्यहोिा 
फछयौटका लावग 

गरिने कायि 

फछयौटको 

अिवध 
वजमे्मिािी शाखा 

       

       

       

       

       

 

          तावलका: २५ सम्पिीिणका समय तावलका 

क्र .सं.  विििण 
प्रथम 

चौमावसक 

दोस्रो 

चौमावसक 

तेस्रो 

चौमावसक 

१. 
सैद्धाक्तन्तक िेरूजजको प्रवतक्रया 

वदने    

२. 
असजल उपि गने िेरूजज 

फछयौट गने    

३. वनयवित गनजिपने    

४. पेश्की िेरूजज फछयौट गने    

५. 
कायिपावलकािा फछयौट 

सम्बन्धी छलफलको पटक 
   

६. प्रगवत प्रवतिेदन तयाि गने    

७. अनजगिन गने वजमे्मिािी    
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परिचे्छद सातः अपेवित उपलम्भि ि वनष्कषच 

नगिपावलकाको यस वित्तीय परिचालन योजनालाई सिय सापेि रूपिा पजनिािलोकन गिी अध्यबवधक गरिएको छ । 

विवत्तय परिचालन योजनालाईसही तरिकाले प्रभािकािी रूपिा कायािन्वयन गनि सवकएिा यसले नगिपावलकाको 

अपेवित वित्तीय नीवत, िणनीवत, कायिनीवतलार्ि  िागि प्रशस्त गनेछ । नगिपावलकाको आन्तरिक आयको िृक्तद्धका लावग 

गनजिपने कज िा, वित्तीय हस्तान्तिण अन्तिगतसंघ, प्रदेश ि अन्य अनजदानको क्तस्थवत ि गनजिपने कायि, अन्तिसिकािी 

विर्यगत वनकायबाट प्राप्त िकिको क्तस्थवत सिेत यथासिि विशे्लर्ण गने प्रयास गरिएको छ । 

७.१ अपेवित उपलिी 

यस वित्तीयपरिचालन योजनाले नगिपावलकाको दीघिकालीन सोच, आिवधक योजना, िावर्िक बजेट, नीवत तथा 

कायिक्रिको बीचिातादात्म्यता ि सािन्जस्यता कायि गिी वित्तीय अनजशासनलाई प्रभािकािी व्यिस्थापन गनि सहयोग 

गने विवासास वलर्एको छ ।साथै यस वित्तीय परिचालन योजनाले आगािी िर्ििा तयाि गरिने नीवत, बजेट तथा 

कायिक्रिलाई सघाउ पजयािउनेछ । 

नगिपावलकाको आन्तरिक आय िृक्तद्धका गनिका लावग आवथिक ऐन तयाि गदाि नै सम्पवत्तिा प्रगवतशील कि प्रणालीको 

व्यिस्था गिी दायिािा िृक्तद्ध गनजिपने ि नगिपावलकाको स्थायी सम्पवत्तिा सियानजकूल कायिविवध बनार् बहाल कि 

वनधाििण गनजि पने अिस्था स्पर पारिएको छ जसबाट आन्तरिक आयले बढ्दो चालू खचि धानी “चालू बचत आय” िा 

बजक्तद्ध भएि पजाँजीगत लगानीिा बृक्तद्ध हुन जान्छ । 

यस वित्तीय परिचालन योजनाले वनम्न विर्यिा सहयोग पजगे्न विवासास वलर्एको छ  

१) बजेट तजजििाको लावग तोवकएको सियािवधवभतै्र बजेट तजजििा गनि । 

२) सङ्घीय तथा प्रदेश सिकािले वित्तीय िेत्रको अनजिान ि प्रगवत बािे सिन्वय तथा सहवजकिण गनि ।  

३) स्थानीय जनताको आिश्यकता ि चाहना अनजसाि प्राथविकताको आधाििा बजेट तजजििा गनि । 

४) आन्तरिक स्रोतको खोजी गिी वदगो ि आमक वनभिि हुने वकवसिले आवथिक गवतविवध सञ्चालन गनि ।  

५) बजेट खचि गदाि वनयवितता, वितव्यवयता, कायिदिता, प्रभािकारिता ि औवचत्यताको आधाििा खचि गने 

प्रणालीको विकास गनि। 

६) लेखा प्रणालीलाई व्यिक्तस्थत गनि िसङ्घीय सिकािले तोकीवदएको िापदण्ड बिोवजि लेखा िाखे्न प्रणालीको 

विकास गनि। 

७) बजेट तजजििा गदाि सन्तजवलत, सहभावगतािूलक ि िस्तजवनष्ठ ढंगले तजजििा गनि ।  

८) सभाबाट स्वीकृत भएको बजेट कायािन्वयनिा जनप्रवतवनवधले िचनामक क सहयोग गनि । 

९) आिवधक योजना तथा िध्यकालीन खचि संिचना तजजििा गनि ि िावर्िक बजेटलाई सोसाँग तालिेल विलाउन । 

१०) आन्तरिक वनयन्त्रण प्रणाली िजबजत बनाई आन्तरिक ि अक्तन्ति लेखा पिीिण तोवकएको सियिा सम्पन्न गनि 

ि आन्तरिक लेखा पिीिण िाफि त नगिपावलकाको वित्तीय अनजशासन कायि गिाउन ।  

११) स्थानीय जनप्रवतवनवध ि कििचािी बीचिा कायििेत्रको स्पर सीिा िेखा कोिी जनप्रवतवनवध ि कििचािी बीचिा 

सजिधजि सम्बन्धको विकास गनि।  

 

७.२ वनष्कषच 

नगिपावलका िेत्रवभत्रका स्थानीय जनताको सबभन्दा नवजकको सिकाि नगिपावलका नै हो । संविधान, संघीय ऐन, 

कानजन ि स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ ले वदएका अवधकाि प्रयोग गिी कानजन वनिािण गनि, आवथिक स्रोत ि 
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साधनको अनजिान गिी आिवधक योजना, िावर्िक नीवत, कायिक्रि ि बजेट तयाि गनि प्राप्त स्रोत ि साधनको 

प्रभािकािी रूपिा दितापूििक उपयोग गनजि पदिछ । नगिपावलका िेत्रवभत्र विकास वनिािण कायि गदाि प्रत्यि 

सिोकाििाला नागरिकको प्रत्यि सहभावगतािा गिार्ि  वतवनहरूिा स्वावित्व बोध गिाउनज पदिछ । 

नगिपावलका िेत्रवभत्र वशिा, स्वास्थ्य, कृवर्, पशजपालन, िन व्यिस्थापन, साििजवनक जग्गाको संििण, खानेपानी ि 

फोहोि िैला व्यिस्थापन जस्ता सेिा प्रिाहिा के, कवत, कसिी खचि गने भनी सजवनवित गिेि बजेट वनधाििण गिी सोही 

अनजसाि खचि लेखाङ्कन गिेि स्थानीय जनतालार्ि  सेिा प्रिाह गने व्यिस्था विलाउनस्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, 

२०७४ ले नगिपावलकालाई नै वजमे्मिािी तोकेको छ ।  

आफ्नो शासन व्यिस्थालाई प्रभािकािी रूपिा सञ्चालन गनिको लावग योजना तथा बजेट तजजििा ि सञ्चालन व्यिक्तस्थत 

ि जन चाहना अनजसाि गनजिपदिछ । स्थानीय तह िजबजत नभएसम्म लोकतन्त्र बवलयो हुन सकै्दन । स्थानीय तहले 

विकास वनिािणका कृयाकलापहरु सञ्चालन गदाि िैज्ञावनक, िस्तजवनष्ठ ि सहभावगतािूलकढंगले योजना तथा बजेट 

वनिािण गनजि पदिछ । 

नेपालको संविधानको धािा २३० िा संविधानको अधीनिा िही गाउाँ  कायिपावलका ि नगि कायिपावलकाले प्रते्यक 

आवथिक िर्िको िाजस्व ि व्ययको अनजिान स्थानीय कानजन बिोवजि गाउाँ  सभा िा नगि सभािा पेस गिी पारित 

गिाउने व्यिस्था िहेको छ । त्यसै गिी स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ िा बजेट पेस ि पारित 

सम्बन्धी व्यिस्था िहेको छ । स्रोत अनजिान तथा बजेट सीिा वनधाििण सविवतले िावर्िक बजेट सीिा वनधाििण गदाि 

आवथिक िेत्र, सािावजक िेत्र, पूिािधाि िेत्र, िन , िाताििण तथा विपद् व्यिस्थापन ि संस्थागत ििता विकास ि 

सजशासन गिी ५ िेत्रिा सन्तजवलत वकवसिले िकिको सीिा वनधाििण गनजिपनेछ । 

नेपालिा सङ्घीयता पूिि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले सीवित अवधकाि स्थानीय वनकायलाई वदएको वथयो । 

२०७२ सालिा जािी भएको संविधानले स्थानीय तहका काि, कतिव्य ि अवधकाि संविधानिा नै स्पर उले्लख गिी 

प्रदान गिेको छ । पयािप्त अवधकाि हुाँदाहुाँदै पवन केही स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तह शासन व्यिस्था सञ्चालन 

देक्तख बजेट तजजििा तथा कायािन्वयनिा अलिल पिेको अिस्था छ । गत िर्िको तथ्याङ्क हेने हो भने करिब २० प्रवतशत 

स्थानीय तहले तोवकएको सिय तावलका अनजसाि बजेट तजजििा ि पारित गनि सकेका छैनन् भने करिब ८ प्रवतशत 

स्थानीय तहले आवथिक िर्ि सजरु भएको प्रथि चौिावसक सम्मिा पवन बजेट नीवत तथा कायिक्रि प्रस्तजत गनि नसकेको 

तीतो यथाथि हािीसाँग िहेको छ । 

बजेट वनिािण गदाि विकास खचिका शीर्िकहरूिा स्रोतले नपजगे्न गिी बजेट विवनयोजन गने ति खचि गदाि विकास खचि 

भन्दा चालू खचििा जोड वदएको पार्न्छ । स्थानीय तहिा फजजल खचि बढ्दै गई स्थानीय तह बोवझलो बनै्द गएको 

आिोप लाग्न थालेको छ । स्थानीय तहको आिश्यकता ि प्राथविकताको आधाििा बजेट तजजििा नभई हचजिा ि 

शक्तिको आधाििा बजेट विवनयोजन हुनज वनस्चय पवन िाम्रो संकेत होर्न। 

स्थानीय तह बवलयो हुन त्यहााँको आवथिक वक्रयाकलाप वदगो, व्यिक्तस्थत, प्रभािकािी ि पािदशी हुनज पदिछ । जजन देशिा 

स्थानीय तह अब्बल ि आमक वनभिि हुन्छ त्यो देशको शासन व्यिस्था िजबजत ि सजशासनयजि हुन्छ । सङ्घीय संिचनािा 

स्थानीय तहको बवलयो उपक्तस्थवतले त्यहााँको विकास, आिश्यकताको परिपूवति, केििजखी सोचिा पिवनभिि नभएि 

आमक वनभिि हुन सिेत स्थानीय तहको बजेट कज शल ि सिि तििले तजजििा गनजिपदिछ । त्यसैले हाम्रो जस्तो 

अल्पविकवसत देशलाई विकवसत देशको रूपिा रूपान्तिण गनिको लावग स्थानीय तहहरूले परििावजित ि परिषृ्कत 

रूपिा नीवत, योजना, कायिक्रि ि बजेट तजजििा गिी कायािन्वयन गनजिपदिछ ।जसले सिृद्ध नेपाल सजखी नेपालीको 

नािालाई साथिक तजल्याउन िद्दत गनेछ।  

 िाज्य सञ्चालनका लावग आिश्यक पने श्रोतहरूको पवहचान गने, ती श्रोतहरूको प्रभािकािी ढंगबाट छनौट गिी विवध 

ि प्रकृया अनजसाि श्रोतहरूको सृजना गने, शृ्रवजत श्रोतहरूको प्रभािकािी ढंगबाटबााँडफााँट गने, खचि व्यिस्थापनिा 

वितव्यवयतालाई जोड वदने ि वनयवित तिििा अनजगिन ि िूल्याङ्कन गने सम्मको सबै कायिहरूको सिवरका लवग यो 

वित्तीय परिचालन योजना तयाि गरिएकोछ। 
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अनुसुची १ :   संगठन संिचना 

 

 

 

 

   

gu/;ef n]vf, ljwfog, ;'zf;g tyf cGo 

;ldlt 

gu/ 

sfo{kflnsf 

cfly{s ljsf;, ;fdflhs ljsf;, k"jf{wf/ ljsf; / jftfj/0f 

tyf ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt 

k|d'v pk–

k|d'v 

Goflos 

;ldlt 

k|d'v k|zf;sLo 

clws[t 

tx–!), -k|=÷;f=k|_–! 

 

cfGtl/s n]vf 

k/LIf0f O{sfO{ 

cf=n]=k=clws[t, &÷* 

cf}F-k|=÷n]=_–! 

 

k|zf;g, of]hgf tyf 

cg'udg zfvf 

clws[t, &÷* cf}F-

k|=÷;f=k|=_–! 

k|zf;g pkzfvf 

;xfos, %cf}F-k|=÷;f=k|=_–

! 

;xfos rf}yf]-

k|=÷;f=k|=_–! 

/fhZj pkzfvf 

;xfos, %cf}F-k|=÷;f=k|=_–

! 

of]hgf tyf cg'udg 

pkzfvf 

clws[t, ^ cf}F -

k|=÷;f=k|=_–! 

s+=ck|]6/ % cf}F]-ljljw_–! 

sfg"g OsfO 

;xfos rf}yf]-

k|=÷;f=k|=_–! 

 

 

 

 

 

 

 

k"jf{wf/ ljsf; zfvf 

l;=l8=O{=, (÷!) cfF}-

OlGh=÷l;ljn=_–! 

OlGhlgo/=, &÷* cf}F-

OlGh=÷l;ljn=_–! 

;j–OlGhlgo/=, % cf}F-

OlGh=÷l;ljn_–@ 

cldg rf}yf],-OlGh=÷;j]{_–! 

jftfj/0f tyf ljkb\ 

Joj:yfkg OsfO { 

;xfos, kfrf}F-;f=k|=_–! 

 

 

 

lzIff, o'jf tyf v]ns'b 

zfvf 

clws[t, (÷!)cf}F -

lzIff÷lz=k|=_–! 

clws[t, &÷*cf}F -

lzIff÷lz=k|=_–! 

k|f=;=, %cf}F -lzIff÷lz=k|=_–

! 

 

 

cfly{s ljsf; 

zfvf 

clws[t, ^ cf}F-

k|=÷;f=k|=_–! 

;xfos, rf}yf]-

k|=÷;f=k|=_–! 

 

 

cfly{s k|zf;g 

zfvf 

n]vf clws[t, &÷* cf}F-

k|=÷n]=_–! 

n]vf ;xfos, % cf}F-

k|=÷n]=_–! 

n]vf ;xfos, rf}yf]-k|=, 

n]=_–! 

 

:jf:Yo tyf ;fdflhs 

ljsf; zfvf 

h=:jf= clws[t, &÷* cf}F -

:jf=_–! 

k=x]=g=%÷^ cf}F -

:jf=÷s=g+=_–! 

x]=c=%÷^ cf}F -:jf=÷x]=O{=_–! 

;fdflhs ;'/Iff tyf 

kl~hs/0f pkzfvf 

;xfos, % cf}F-k|=÷;f=k|=_–! 

dlxnf, afnaflnsf tyf 

;dfh sNof0f pkzfvf 

dlxnf ljsf; lg/LIfs% 

cf}F-ljljw_–! 

;=d=lj=lgrf}yf]-ljljw_–! 

 

 

 

 

 

:jf:Yo / s[lif÷kz' tk{msf 

lgsfox? 

– k|fylds :jf:Yo s]Gb|, :jf:Yo 

rf}sLx?,  

– s[lif ljsf; zfvf 

– kz' ;]jf s]Gb| 

 

j8f sfof{nox? -!@ 

j6f_ 

;xfos, % cf}F-

k|=÷;f=k|=_–% 

;j–OlGh=, %cf}F÷l;=_–% 

;xfosrf}yf]-k|=÷;f=k|=_–

^ 

c=;j=OlGh=, rf}yf] -

OlGh÷l;=_–& 

 

 

 

 

 

;|f]tM z'SnfkmfF6f gu/kflnsf 

z'SnfkmfF6f,s~rgk'/ 

 

 

 

 


