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�व�ीय ��तवेदन पाना नं. 1 

स्थानीय तहको �व�ीय �ववरण 

… … … … … … पा�लका 
�ा�ी भ�ुानी �हसाव 

२०..... �ावण १ देिख २०.... आषाढ ३२ सम्म 

�ववरण 
�टप्प
णी 

यो वषर् -रु=_ गत वषर् -रु=_ 

बजेट 
आफैले गरेको 
भ�ुानी 

वस्तगुत/सोझै 
भ�ुानी 

जम्मा 
आफैले गरेको 
भ�ुानी 

वस्तगुत/सोझै 
भ�ुानी 

जम्मा 

1 2 3 4 5 6= 4 +5 7 8 9= 7 +8 
�ा�ी (क+ख)         

s= �ा�� (संिचतकोषमा आम्दानी बा�ँधने)         
११००० कर राज� 11        
१३००० अनदुान         
संघीय सरकारबाट �ा� 12        
�देश सरकारबाट �ा� 12        

१४००० अन्य राजस्व (गैर कर) 11        
१५००० बरेूज ु         
३११२१ गत वषर्को शसतर् अनदुान �फतार्         
३३००० दा�यत्व         
ऋण तथा अन्य �ोतबाट 13        
�वतरण गनर् बाक� राजस्व 14        

v= अन्य �ा��          
धरौट� तथा कोषहरु 15        
संघीय, �देश सरकार वा अन्य कायर्�म 16        

 
भ�ुानी (ग+घ) 

        

 ग. भ�ुानी (सि�त कोषबाट)         
२१००० पा�र��मक सेवा स�ुवधा 18        
२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग 18        
२४००० ब्याज, सेवा शलु्क, ब�क क�मशन 18        
२५००० सहायता (सिब्सडी) 18        
२६००० अनदुान 18        
२७००० सामािजक सरुक्षा 18        
२८००० अन्य खचर् 18        
३१००० पूजँीगत खचर् 18        
३२००० �वि�य सम्पि� 18        
#= अन्य भ�ूानी          

धरौट� तथा कोषहरुबाट 15        
संघीय, �देश सरकार वा अन्य कायर्�म  16        

ङ= यो वषर्को बचत (न्यनु) [�ा�ी  - भ�ुानी]         
च= गतवषर्को िजम्मेवार� रकम (अ.ल्या)         

वषार्न्तको बाक� रकम (ङ  + च)         
         

ब�क तथा नगद बाक� 24        

द द द द 
(…………….) 
लेखा�मूख 

(…………….) 
कायर्कार� अ�धकृत 

(…………….) 
पा�लका �मूख 

(…………….) 
महालेखापर�क्षकको कायार्लय 

          
पा�लकाबाट �मािणकरण �म�तः  

∗नेपाल सावर्ज�नक क्षे� लेखामानमा आधा�रत  
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लेखा नी�त तथा �टप्पणी 
1 प�रचय 

नेपालको सं�वधान अन्तगर्त २०७३ फाल्गणु २७/ २०७४ जेठ ११/ जेठ १८  को नेपाल राजप�को सूचना अनसुार स्थापना 
भएको ....... पा�लका  ....... �देशको .......  िजल्लामा रहेको छ । पा�लकाको  क्षे�फल .......  वगर् �कमी र  जनसंख्या .......    
रहेको छ । पा�लका सभाबाट ....... मा स्वीकृत भएको आ�थर्क ऐन २०७४,  ....... मा स्वीकृत  �व�नयोजन ऐन २०७४ तथा 
अनदुानका शतर् बमोिजम पा�लकाले �ा�ी तथा भ�ुानी खचर् गरेको छ । यस पा�लकामा ....... वडा रहेका छन ्। पा�लका 
कायार्लय र अन्तगर्त वषार्न्तमा .......  कमर्चार� कायर्रत रहेका छन ्।  

[पा�लकाको �व�ीय �ववरण स्वदेशी तथा �वदेशी �नकायले हेन� हनुाले सम्भवभएका प�रचयात्मक �ववरण जस्तै जनसंख्या, भौगो�लक, 
मूख्य आकषर्ण, �मूख उपलव्धी जस्ता �वषय यसमा थप गनर् स�कन्छ ।]   

2 पा�लकाले २०७४ �ावण १ देिख २०७५ आषाढ ३२ सम्म गरेका कारोवारहरु यो �व�ीय �ववरणले नेपाल� रुप�यामा �स्ततु 
गरेको छ । 

3 �व�ीय �ववरणमा �ा�� भ�ुानी �हसाव र सम्बिन्धत लेखानी�त तथा लेखा �टप्पणी समावेश छ । 

आव २०७३।७४ को कारोवार सा�वकको गाउँ�वकास स�म�त तथा नगरपा�लकाको रुपमा भई ती कारोवारहरु यस आव 
२०७४।७५ मा तलुनायोग्य नभएकाले यो वषर्को �व�ीय �ववरणमा तलुनात्मक �ववरण समावेश ग�रएको छैन । [यो वा� 
२०७४।७५ लाई मा� लाग ुहनु]े 

�मूख लेखानी�तहरु  

4 �व�ीय �ववरण नगदमा आधा�रत नेपाल सावर्ज�नक क्षे� लेखामान बमोिजम तयार ग�रएको छ ।  

लेखा�नका ला�ग नगद �ा�ी वा भ�ुानीमा नगद वा ब�कमाफर् त �ा� वा भ�ुानी भएको रकमलाई समावेश ग�रएको छ ।  

5 कुनै प�न तर�काले पा�लकाको �नयन्�णमा आएको रकम वा पा�लकाले खचर् तथा भ�ुानी गनर् पाउने  ग�र �ा� सवै रकमलाई 
�व�ीय �ववरणमा नगद �ा�ीका आधारमा आम्दानीमा लेखांकन ग�रएको छ । 

पा�लकाले �ा� गरेको रकम भएता प�न अक� �नकायमा जम्मा ग�र�दनपुन� कतर्व्य रहेको रकममध्ये वषार्न्तमा बाक� रहेको 
रकममा� �ा�ीमा देखाइएको छ । यस्ता �ा�� र भ�ुानीको �ववरण �टप्पणी नं 14 मा दशार्इएको छ । 

6 पा�लकाबाट ग�रएका सवै भ�ुानीलाई खचर्मा लेखांकन ग�रएको छ । 

7 पा�लकाको कामकाला�ग �वदेशी दाता वा �देश सरकार वा संघीय सरकारवा अन्य कुनै व्यि� वा संस्था स्वयंले भ�ुानी गरेका 
(�सधै भ�ुानी), वस्तगुत सहयोगका सामान वा सेवाहरुको मूल्यलाई सम्विन्धत शीषर्कमा ते�ो पक्षले ग�र�दएको खचर् तथा सो 
बरावरको रकमलाई छु�ै महलमा �ा�ीमा देखाइएको छ । 

पा�लकाबाट सशतर् अनदुान �दइ भएका भ�ुानीहरुलाई �व�ीय �ववरणमा भ�ुानीमा देखाएको छ । त्यस्ता सशतर् अनदुानहरुमध्ये 
सम्बिन्धत �ापकले अनदुानका शतर् बमोिजम गरेको खचर् कटाई बाक� रहेको अनदुानलाई �टप्पणी 22  मा �मलान गनर् बाक� 
अनदुानको रुपमा खलुाइएको छ । 

8 पा�लकाको �नयन्�णमा रहेको तर पा�लकाले कायर्�मका ला�ग खचर् गनर् नपाउने रकमलाई �व�ीय �ववरणमा बाक� रकमको 
रुपमा बदुा नं 24 मा छु�ै दशार्एको छ । 

�व�ीय �ववरणको स्वीकृ�त 

9 यो �व�ीय �ववरण कायर्पा�लकाको �म�त  .......  को बैठकबाट स्वीकृत भएको छ / पा�लका ……… [�मूखको पद] बाट �म�त  
.......  मा स्वीकृत भएको छ । 
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लेखा �टप्पणीहरु 

10 सि�त कोषको अवस्था 

पा�लकाको यो वषर्को सि�त कोषको अवस्था देहाय बमोिजम रहेको छः  

 यस वषर् रु. गतवषर् रु 
1 2 4 

�ा�ी [मा�थ क को रकम]  
भ�ुानी [मा�थ ग को रकम]  
यो वषर्को बचत (न्यनु) [मा�थको क - ग को रकम]  

गत वषर्बाट िजम्मेवार� सरेको   

यो वषार्न्तसम्मको बचत (न्यनु)   

 

11 आन्त�रक राजस्व 

पा�लकाले यस वषर् आन्त�रक राजस्व देहाय अनसुार �ा� गरेको छः 

राजस्व शीषर्क 
[लेखामा भएको शीषर्क अनसुार रा�]े 

अनमुा�नत बजेट �ा� रकम रु गतवषर् �ा�ी रु 

1 2 3 4 
ए�ककृत सम्प�त कर    
घर बहाल कर    
व्यापार व्यवसाय कर    

मालपोत भ�ूमकर    

ज�डबटु�, कवाडी र जीवजन्त ुकर    

सवार� साधन कर     

मनोर�न कर    

�वज्ञापन कर    

जम्मा कर राजस्व    
पयर्टन दस्तरु    
सेवा शलु्क दस्तरु    
दण्ड ज�रवाना    
………..    
……….    
गैर कर राजस्वतफर्     
जम्मा आन्त�रक राजस्व    

 

12 संघीय सरकार र �देश सरकारबाट �ा� अनदुान 

यो वषर् संघीय सरकार र �देश सरकारबाट देहाय अनसुार �नशतर् अनदुान, सशतर् अनदुान, �वशेष अनदुान तथा राजस्व बाँडफाँड 

�ा� भएको छः  

�ववरण 
संघीय 

सरकारबाट 
�देश 

सरकारबाट 
जम्मा �ा� ? गतवषर् ? 
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१ २ ३ ४ ५ 
   १३३११ समानीकरण अनदुान     
   १३३१२ सशतर् अनदुान     
   १३३१३ �वशेष अनदुान     
   १३३१४ समपरुक अनदुान     

अन्य     
जम्मा     

 
13 ऋण �ा�ी तथा सावा ँएवं व्याज भ�ुानी 

पा�लकाको यस आ�थर्क वषर्को ऋण �ा�ी तथा भ�ुानी एवं व्याज खचर्को अवस्था देहाय अनसुार छः  
 ऋण रु. अन्य दा�यत्व रु. जम्मा रु. गतवषर् रु. 
ऋण दा�यत्वको �कार     
शरुु मौज्दात     
यो वषर् �ा�      
 जम्मा      

सावाँ �फतार्     

बाक�     

व्याज भ�ुानी     

�तनर् बाक� व्याज     

[यसमा सि�त कोषमा �ा�ी हनुे र �फतार् भ�ुानी गदार् सि�त कोषबाट भ�ुानी हनुे ऋण तथा दा�यत्वको रकममा� समावेश गनुर् पदर्छ ।] 

14 �वतरण गनर् बाक� राजस्वको �ववरण 

यस पा�लकाले ====== ऐन 2074 तथा ====== ऐन २०७४ अन्तगर्त यस पा�लकाले असलु� गरेको रकम देहाय अनसुार 
बाँडफाड ग�रएको छः 

 रिजस्�ेसन  �वज्ञापन मनोर�न …… …… जम्मा 
अिघल्लो वषर् असलु� गर� यो वषर् िजम्मेवार� सरेको 
भ�ुानी गनर् बाक� रकम 

      

यो वषर् असलु�       

जम्मा       

यो वषर् �वत�रत       

- संघीय सरकार 

- �देश सरकार 

- आम्दानीमा स्थानान्तरण 

      

वषार्न्तमा भ�ुानी गनर् बाकँ� राजस्वको रकम       

 

15 धरौट� तथा कोषहरु 

पा�लकाले �ा� तथा भ�ुानी गरेको धरौट� तथा स�ालन गरेका कोषहरुबाट भएको �ा�ी तथा भ�ुानी देहाय अनसुार छः  

कोष वा �ोत धरौट� आकिस्मक 
कोष 

�वपद् व्यवस्थापन 
कोष 

..... जम्मा रु गत वषर् रु 

शरुु मौज्दात       

यो वषर् थप       

जम्मा        

यो वषर् खचर्/सदरस्याहा       

बाँक�       
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16 संघीय सरकार, �देश सरकार वा अन्य व्यि� संस्थाका कायर्�म खचर्  

पा�लकाले �वतरण गन� गर� �ा� गरेका सामािजक सरुक्षा भ�ा, ;घ वा �देश सरकारका कायर्�म स�ालन गनर् �ा� भएका 
बजेट तथा अन्य व्यि� संस्थाबाट भएको �ा�ी तथा भ�ुानी देहाय अनसुार छः  

कायर्�मको नाम 
खचर् शीषर्क 

मूख्य कायर् र 
उपलव्धी 

बजेट संशो�धत बजेट खचर् 

सामािजक सरुक्षा भ�ा     

व�ृ भ�ा     

अपा� भ�ा     

एकल म�हला भ�ा     
………….     

संघीय कायर्�म     

कायर्�म १ [नाम �दन]े     

कायर्�म २ [नाम �दन]े     

कायर्�म ३ [नाम �दन]े     

�देश कायर्�म     

कायर्�म १ [नाम �दन]े     

कायर्�म २ [नाम �दन]े     

कायर्�म ३ [नाम �दन]े     

अन्य व्यि� वा दाताका कायर्�म     

कायर्�म १ [नाम �दन]े     

कायर्�म २ [नाम �दन]े     

कायर्�म ३ [नाम �दन]े     

कूल जम्मा     
 

17 सोझै भ�ुानी र वस्तगुत सहायता 

पा�लकाले यस वषर् देहाय अनसुार सोझै भ�ुानी माफर् त वस्त ुवा सेवा �ा� गरेको  छः 

शीषर्क �ववरण यस वषर् �ा� रु. गतवषर् �ा� रु 
    
 [ यसमा भएसम्मका �वस्ततृ �ववरण रा� े। यसमा 

खचर् भएको शीषर्क अनसुार भ�ुानीमा र �ा�ीको 
�कृ�त अनसुार �ा�ी रकम दवैुतफर्  रा� ुपदर्छ ।] 

  

    
जम्मा    

 
18 सि�त कोषबाट भएका खचर् भ�ुानी  

यस पा�लका अन्तगर्त यो वषर् देहाय अनसुारका शीषर्कमा सि�तकोषबाट खचर् भ�ुानी भएको छः 

खचर् शीषर्क नम्बर शसतर् अनदुान 
बाहेकको खचर् 

शसतर् अनदुानतफर् को 
[�टप्पणी नं 19] 

जम्मा खचर् गतवषर्को खचर् 

१ २ ३ ४=२+३ ५ 

२१००० पा�र��मक / स�ुवधा     

२१११० नगद पा�र��मक र स�ुवधा     

२११२० िजन्सी पा�र��मक र स�ुवधा     

२११३० कमर्चार� भ�ा     
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२११४० पदा�धकार� भ�ा र अन्य स�ुवधा     

२१२०० कमर्चार� सामािजक सरुक्षा     

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग     

२२१०० सेवा महशलु     

२२२०० स�ालन र ममर्त सम्भार     

२२३०० कायार्लय सामान र सेवा     

२२४०० सेवा तथा परामशर्     

२२५०० कायर्�म सम्बन्धी खचर्     

२२६०० अनगुमन मूल्या�न �मण     

२२७०० �व�वध खचर्     

२४००० ब्याज, सेवा शलु्क, ब�क क�मशन     

२५००० सहायता (सिब्सडी)     

२६००० अनदुान     

२७००० सामािजक सरुक्षा     

२७१०० सामािजक सरुक्षा     

२७२०० सामािजक सहायता     

२७३०० कमर्चार� सामािजक लाभ     

२८००० अन्य खचर्     

३१००० पूजँीगत खचर्     

   ३१११० भवन तथा संरचना     

   ३११२० सवार� साधन मेिशनर� औजार     

   ३११३० पशधुन वागवानी र कम्प्यटुर      

   ३११५० सावर्ज�नक �नमार्ण     

   ३१४१० जग्गा �ा��     

   अन्य पूजँीगत खचर्     
३२००० �वि�य सम्पि�     

  ऋण लगानी     

  शेयर लगानी     

जम्मा     

 [यस ता�लकाका शीषर्कहरु ए�ककृत आ�थर्क संकेत तथा वग�करण र व्याख्या, २०७४ अनसुारका हनु । कुनै शीषर्कमा 
���वधा भएमा सो वग�करणमा �वस्ततृ व्याख्या ग�रएको हनु्छ । २२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोगको पिङ्तमा 
२२१०० देिख २२७०० सम्मको जोड तथा २७००० सामािजक सरुक्षाको पिङ्तमा २७१०० देिख २७३०० सम्मको 
जोड तथा ३१००० पूजँीगत खचर्को पिङ्तमा सोभन्दा तलका शीषकर् को जोड रकम रा� ुपदर्छ । सोझै भ�ुानीको रकम 
यसमा समावेश गनुर् पद�न, �टप्पणी नं 17 मा समावेश गरे पगु्दछ ।] 

19 आयोजना र कायर्�म खचर् (सशतर् अनदुान) 

यस पा�लका अन्तगर्त यो वषर् �नम्नानसुार आयोजना सशतर् अनदुानबाट स�ालन रहेका छन ्। उ� आयोजनाहरुको बजेट तथा 
खचर् देहाय बमोिजम रहेको छः 

खचर् शीषर्क नम्बर कायर्�म १ 
[कायर्�मको नाम] 

कायर्�म २ कायर्�म ३ कायर्�म ४ कायर्�म ५ जम्मा 

       

२१००० पा�र��मक सेवा स�ुवधा       

२१११० नगद पा�र��मक र स�ुवधा       

२११२० िजन्सी पा�र��मक र स�ुवधा       

२११३० कमर्चार� भ�ा       

२११४० पदा�धकार� भ�ा र अन्य स�ुवधा       

२१२०० कमर्चार� सामािजक सरुक्षा       

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग       
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२२१०० सेवा महशलु       

२२२०० स�ालन र ममर्त सम्भार       

२२३०० कायार्लय सामान र सेवा       

२२४०० सेवा तथा परामशर्       

२२५०० कायर्�म सम्बन्धी खचर्       

२२६०० अनगुमन मूल्या�न �मण          

२२७०० �व�वध खचर्       

२४००० ब्याज, सेवा शलु्क, ब�क क�मशन       

२५००० सहायता (सिब्सडी)       

२६००० अनदुान       

२७००० सामािजक सरुक्षा       
२७१०० सामािजक सरुक्षा       

२७२०० सामािजक सहायता       

२७३०० कमर्चार� सामािजक लाभ       

२८००० अन्य खचर्       

३१००० पूजँीगत खचर्       

   ३१११० भवन तथा संरचना       

   ३११२० सवार� साधन मेिशनर� औजार       

   ३११३० पशधुन वागवानी र कम्प्यटुर        

   ३११५० सावर्ज�नक �नमार्ण       

   ३१४१० जग्गा �ा��       

   अन्य पूजँीगत खचर्       

३२००० �वि�य सम्पि�       

  ऋण लगानी       

  शेयर लगानी       

[शसतर् अनदुानका �त्येक कायर्�मका ला�ग एक महलमा नाम स�हत यो �ववरण बनाउन ुपदर्छ ।एउटै ता�लकामा नपगुमेा यसभन्दा तल 
अरु ता�लकाहरु थप्न ुपदर्छ । पा�लका अन्तगर्तका �व�ालयमा भएको शसतर् अनदुान खचर् प�न मा�थका शीषर्क अनसुार नै रा� ुपदर्छ, जस्तै 
िशक्षक तलवलाई २१००० पा�र��मक स�ुवधामा नै समावशे गनुर् पदर्छ । यसको पिङ्तगत जोड �टप्पणी नं 18 मा शसतर् अनदुान महलमा लैजान े।] 

उ� कायर्�महरुको �मूख उपलव्धी देहाय अनसुार रहेको छः 
• कायर्�म १ [कायर्�मको दाता, �नकासा �वधी, कायर्क्षे�, �मूख उ�ेश्य र �मूख उपलव्धी छोटकर�मा खलुाउने] 
• कायर्�म २  
• ………….. 

20 भ�ुानी �दन बाक�को �ववरण 

यस पा�लका अन्तगर्त खचर् ग�रएका रकममध्ये यो वषर्को अन्तमा �नम्नानसुार भ�ुानी �दन बाक� रहेको छः 
भ�ुानी पाउन ुपन�को नाम �योजन �वलको �म�त रकम रु 

[मलेप फा नं १८ मा कुनै रकम भए यहा ँखलुाउने]    

    
जम्मा    

21 �फतार् गनर् बाक� अनदुान 

यस पा�लकाले संघीय सरकार तथा �देश सरकारबाट �ा� गरेको सशतर् अनदुानमध्येबाट खचर् हनु नसक� पा�लकाको खातामा 
नै बाक� रहेकाले समायोजन गनुर् पन� वा �फतार् गनुर् पन� रकम �नम्नानसुार रहेको छः 

कायर्�मको नाम संघीय रकम रु �देश रकम रु 

संघीय शसतर् अनदुान   

�देश शसतर् अनदुान   

सामािजक सरुक्षा   

…………………   
बदुा नं 22 को जम्मा एकमसु्ट रकम   

जम्मा   



…… पा�लका 
आ. व. २०.../.... को �व�ीय �ववरण 

�व�ीय ��तवेदन पाना नं. 9 

22 �फतार् �लन बाक� अनदुान 

यस पा�लकाले संघीय सरकार, �देश सरकार वा आन्त�रक �ोतबाट भ�ुानी गरेको सशतर् अनदुानमध्येबाट खचर् हनु नसक� 
बाक� रहेकाले समायोजन वा �फतार् गनुर् पन� रकम देहायका �नकायहरुका �ववरण अनसुार �नम्नानसुार रहेको छः 

�फतार् गनुर्पन� �नकायको नाम संघीय �ोतको रु �देश �ोतको रु पा�लका �ोतको रु जम्मा रु 

उदाहरण      

 ……. �व�ालय     

 ……. �व�ालय     

 ……. �वकास स�म�त     

जम्मा     

23 पेश्क� बाक� 

यस पा�लका अन्तगर्त यो वषर्को अन्तमा �नम्नानसुार पेश्क� बाक� छः 
पेश्क� लानेको नाम पेश्क� �योजन �दएको �म�त म्याद नाघकेो रु म्याद ननाघेको रु 
     
     
जम्मा     

24 ब�क तथा नगद बाक� 

यस पा�लका अन्तगर्त यो वषर्को अन्तमा �नम्नानसुार ब�क तथा नगद बाक� छः 
ब�कको नाम खाता नं खाता अनसुार बाक� 

रु 

ब�क अनसुार बाक� रु 

    
    
नगद बाक�    

जम्मा    

उपरो� नगद तथा ब�क मौज्दातमध्ये रु. ….. पा�लकाको खातामा रहेता प�न अन्य व्यि�लाई हस्तान्तरण गनुर्पन� हनुाले 
पा�लकाले खचर् गनर् सक्दैन ।  

25 अन्य सम्प�तहरु 

यस पा�लका कायार्लय तथा वडा कायार्लयहरुमा रहेका सम्प�तहरुको �ववरण देहाय अनसुार छः  
खचर् भएर नजाने सम्प�तको नाम �ववरण ख�रद रकम रु 

जग्गा   

भवन   

फ�नर्चर   

कम्प्यटुर   

सवार� साधन   

अन्य उपकरणहरु   

……………………..   
जम्मा   

खचर् भएर जान ेसम्प�तको जम्मा   
 
 
 

द द द द 
(…………….) 
लेखा�मूख 

(…………….) 
कायर्कार� अ�धकृत 

(…………….) 
पा�लका �मूख 

(…………….) 
महालेखापर�क्षकको कायार्लय 

 

पा�लकाबाट �मािणकरण �म�तः  

*** *** 
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�व�ीय �ववरण तयार गन� र भन� तर�का 

१. यसका �ववरणहरु नगदमा आधा�रत नेपाल सावर्ज�नक क्षे� लेखामान अनसुारका न्यनुतम �ववरण हनु ्। यसमा आवश्यकता अनसुार 

पा�लकाले आफ्ना सूचना जानकार� तथ्या�हरु उिचत तर�काले थप गर� खलुाउन ुपदर्छ । कुनै ता�लका कुनै वषर्का ला�ग काम नलाग्ने 

भएमा शनु्य रा� ुपदर्छ ।  

२. यस �व�ीय ��तवेदनमा अ�खण्ड र �टप्पणी खण्ड गर� दईु भाग हनु्छन ्। �त्येक प�ृमा '�व�ीय ��तवेदन' र सम्बिन्धत 'अवधी' खलुाउन ु

पदर्छ । य�द पा�लकाले यो �व�ीय ��तवेदन आफ्नो वा�षर्क ��तवेदन वा अन्य कुनै �काशनको कुनै भागको रुपमा समावेश गन� गर� 

�काशन गनर् चाहेमा �व�ीय ��तवेदन पूरै रुपमा �काशन गर� अन्य �ववरणभन्दा छु�ै देिखने व्यवस्था �मलाउन ुपदर्छ । 

३. �व�ीय ��तवेदनको अ�खण्डमा रहेको �ा�ी र भ�ुानी �ववरण �टप्पणी खण्डका ता�लकाहरुबाट भनुर् पदर्छ । अ�खण्डको क, ख, ग र 

घ पिङ्तमा सोभन्दा तलका रकमहरुको जोड रा� ुपदर्छ । अ�खण्डको वषार्न्तको बाक� रकमसँग ब�क तथा नगद रकम समान हनु ु

पदर्छ । �टप्पणी खण्डका �ववरणहरु सूचनामूलक हनु । सम्बिन्धत �नकायको कारोवार तथा वस्तिुस्थ�त अनसुार यहाँ �दइएका सूचना 

र उदाहरणहरु हटाइ उिचत सूचना �दने तर�काले �व�ीय ��तवेदन तयार गनुर् पदर्छ ।  

४. अन्डरलाइन ग�रएका सूचनाहरु वषर् वषर्मा �मलाउँदै �व�ीय ��तवेदन तयार गनुर् पदर्छ । 

५. �टप्पणी १ मा खाल� ठाउँमा उपय�ु सूचना भर� आफ्नो पा�लकासँग सम्बिन्धत अन्य सूचना जानकार� थप गनर् स�कन्छ ।  

६. �टप्पणी २ मा जनु अवधीको �व�ीय ��तवेदन तयार गरेको हो सोह� अवधी उल्लेख गनुर् पदर्छ । 

७. �टप्पणी ३ देिख ८ सम्म कुनै संशोधन गनर् पद�न । 

८. �टप्पणी ९, अ�खण्ड र अिन्तम पेजमा �व�ीय ��तवेदन जनु �म�तमा �मािणकरण ग�रएको हो सोह� �म�त र �मािणत ले� ुपदर्छ । 

९. �टप्पणी नम्बर 10 मा अ�खण्डबाट सि�त कोषमा यो वषर्को �ा�ी र भ�ुानी गणना गर� बाक� रकमको गणना गनुर् पदर्छ ।  

१०. �टप्पणी नम्बर 11 मा संघीय सरकार वा �देश सरकारबाट �ा� गरेको अनदुान उल्लेख गनुर् पदर्छ ।  

११. �टप्पणी 13 मा पा�लकाको सि�त कोषमा दािखला हनेु ऋण तथा अन्य दा�यत्वको �ा�ी, सावाँ �फतार् र व्याजको �ववरण उल्लेख गनुर् 

पदर्छ । 

१२. �टप्पणी 14 मा पा�लकाले असलु गरेको बाँडफाँड हनेु राजस्वको वषर्भर�को �ा�ी, भ�ुानी र बाढ्न बाँक� रहेको रकमको शीषर्कगत 

�ववरण उल्लेख गनुर् पदर्छ । 

१३. �टप्पणी 15 मा पा�लकाको धरौट� एवं आफूले स�ालन गरेका �त्येक कोषहरुको �ववरण उल्लेख गनुर् पदर्छ । 

१४. �टप्पणी 16 मा संघीय वा �देश सरकार वा अन्य कुनै व्यि� वा संस्थाको कुनै कायर्�म स�ालन गनर् पा�लकाले पाएको बजेट तथा 

यी खाताहरुबाट भएको खचर्को �ववरण खलुाउन ुपदर्छ ।  

१५. �टप्पणी 17 मा पा�लकाले यो वषर् �ा� गरेको वस्तगुत सहायता वा सोझै भ�ुानीको सामान वा सेवाको लागतको रकम सम्बन्धीत �ा�ी 

र भ�ुानी दवैु महलमा उल्लेख गनुर् पदर्छ ।  

१६. �टप्पणी 18 मा यो वषर् खचर् गरेको सबै खचर्हरु ए�ककरण गरेर समावेश गनुर् पदर्छ । शसतर् अनदुानको खचर्का ला�ग �टप्पणी 19 

बाट पिङ्तगत रुपमा यस ता�लकामा खचर्को शीषर्क अनसुारको रकम उल्लेख गनुर् पदर्छ ।  

१७. �टप्पणी 19 मा यो वषर् शसतर् अनदुानबाट पा�लकाले गरेको खचर्को कायर्�म वा आयोजनागत खचर् �ववरण उल्लेख गनुर् पदर्छ । 

त्यस्ता हरेक कायर्�मको �मूख उपलव्धीहरु प�न ता�लकाको तल रहेका बलेुटमा खलुाउन ुपदर्छ । 

१८. �टप्पणी 20 मा वषर् वस्त ुवा सेवा �ा� भैसकेको तर भ�ुानी नभएको �मािणत खचर्को �ववरण उल्लेख गनुर् पदर्छ ।  

१९. �टप्पणी 21 मा पा�लकाले �ा� गरेको अनदुानमध्ये खचर् नभइ बाक� रहेको रकम उल्लेख गनुर् पदर्छ ।  

२०. �टप्पणी 22 मा पा�लकाले अन्य �नकायलाई शसतर् अनदुानको रुपमा भ�ुानी गरेको रकममध्ये सो �नकायले खचर् नगर� बाँक� रहेको 

रकम उल्लेख गनुर् पदर्छ ।  

२१. �टप्पणी 23 मा पा�लकाले �दएको पेश्क�मध्ये फ��ट गनर् बाँक� रहेको रकम उल्लेख गनुर् पदर्छ ।  

२२. �टप्पणी 24  मा पा�लकाको �नयन्�णमा रहेका नगद र ब�कको रकम उल्लेख गनुर् पदर्छ ।  

२३. �टप्पणी 25 मा पा�लकाको स्वा�मत्वमा भएका सम्प�तहरुको �ववरण र लागत रकम उल्लेख गनुर् पदर्छ ।  


	लेखा नीति तथा टिप्पणी

