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आर्थिक कारोबारको स्थथर्त 

sf]zL गाउँपाविका 
एकीकृत आय – व्ययको धववरण 

गाउँ र्िकास सर्मर्त खचि ( र्िताि समेत ) २०७३ / ४ / १ देस्ख २०७४ अषाढ मसान्तसम्म 
आय व्यय 

सार्िक 

र्िमे्मिारी  

यस िषिको 

आम्दानी  
िम्मा  खचि 

df}Hbft 
वज=वि=स=फिताा 

िम्मा  

            

klZrds'zfxf

 0.09 8258976.00 8258976.09 7696936.00 562040.09 8258976.09 

nf}sXL

 
587360.92 3252213.00 3839573.92 2516729.00 1322844.92 3839573.92 

xl/k'/ 

 
313576.02 8655389.46 8968965.48 8821593.46 147372.02 8968965.48 

>Lk'/ hAbL

 44963.71 7414091.00 7459054.71 7453597.37 5457.34 7459054.71 

  945900.74 27580669.46 28526570.20 26488855.83 2037714.37 28526570.20 
sf]zLufFpkflnsf

 
8556.41 48650850.01 48659406.42 39363040.21 9296366.21 48659406.42 

  कूि जम्मा 1900357.89 103812188.93 105712546.82 92340751.87 13371794.95 105712546.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

१.  sf]zL गाउँपाधलकातर्ा (हालकायमभएको) : 

(२०७३िागुन२८गतेदेस्ख२०७४अषाढमसान्तसम्म) 

आय-व्ययर्ििरण 

आय व्यय 

क्र.सं. र्ििरण रकम s}lkmot क्र.सं.  र्ििरण रकम रकम 

१ अल्याभएमामात्र 8556.41 w/f}^L १ र्ि.र्ि.स.अनुखचि ०.००   

२ र्ि.र्ि.स.अनुदान             

(क) चालुअनुदान 727200.00   (क) चालुखचि ७२७२००.००   

(ख) पँूिीगतअनुदान 12694210.00   (ख) पँूिीगतखचि १२६९४२१०.००   

(ग) सामासुरक्षा भत्ता 
22684000.00 

  (ग) सामार्िकसुरक्षा 

भत्ता २२६३३२००.०० 
  

(घ) अन्य 2014418.01   (घ) अन्य     

३ गाउँपार्लकाअनुदाg 
  

  २ गाउँपार्लकाअनुखचि 
  

  

(क) चालुअनुदान 2000000.00   (क) चालुअनुदान १६२१३६९.३०   

(ख) पँूिीगतअनुदान 8000000.00   (ख) पँूिीगतअनुदान २८१७३५९.९१   

(ग) थथानीयसासन 0.00   (ग) थथानीयसासन     

(घ) बहुके्षत्रीयपोषण 0.00   (घ) बहुके्षत्रीयपोषण     

(ङ) अन्य 161000.00   (ङ) अन्य ३४५३०१.००   

४ आन्तररकआय 370022.00   ३ मौज्जात र्िताि २०१४४१८.०१   

        (क) बैंक ५८०६३४८.२०   

        (ख) नगद ०.००   

  hDdf 48659406.42       ४८६५९४०६.४२   
 

२.१ गाउँ धवकास सधमधत klZrd s'zfxf 
आय ियय 

र्ििरण रकम रकम र्ििरण रकम रकम 

१.        गतिषिको मौ- 0.09   १.        योिषिकोखाचि     

२.        योिषिकोआम 0.00             चालु 363200.00   

चालु 363200.00             पंूर्िगत 3720440.00   

पंूर्िगत 4282480.00   सामावजकसुरक्षf 2976000.00   

सामार्िकसुरक्षा 2976000.00             अन्य 637296.00   

अन्य 637296.00   २ मौज्दात र्ि.र्ि.स. र्िताि 562040.09   

जम्मा 8258976.09   जम्मा 8258976.09   

िेरुिुभएमाऔल्याउने| 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



२.२ nf}sxL गाउँ विकास सवमवत 
आय व्यय 

र्ििरण रकम रकम र्ििरण रकम रकम 

१.        

गतिषिकोमौज्दात 

587360.92   १.        योिषिकोखचि     

२.        योिषिकोआम्दनी               चालु 659039.00   

          चालु 363200.00             पंूर्िगत 644890.00   

          पंूर्िगत 1414890.00             समार्िक 1212800.00   

सामार्िकसुरक्षा 1212800.00             अन्य 0.00   

          अन्य 261323.00   २मौज्दातर्ि.र्ि.स.र्िताि 1322844.92   

जम्मा 3839573.92   जम्मा 3839573.92   

िेरुिुभएमाऔल्याउने| 
     

 
२.३ xl/k'/ गाउँ विकास सवमवत 

    आय व्यय 

र्ििरण रकम रकम र्ििरण रकम रकम 

१.        

गतिषिकोमौज्दत 

313576.0   १.        योिषिकोखचि     

२.        योिषिकोआम्दा               चालु 828237.46   

          चालु 363200.0             पँूिीगत 5090356.00   

          पँूिीगत 5144150.0   सामार्िकसुरक्षा 2903000.00   

          सामार्िकसुरक्षा 2904800.0             अन्य 0.00   

          अन्य 243239.5   २मौज्दातर्ि.र्ि.स.र्िताि 147372.02   

जम्मा 8968965.5   जम्मा 8968965.48   

 
 
२.३ >Lk'/ hAbL गाउँ विकास सवमवत 

   आय व्यय 

र्ििरण रकम क} र्ििरण रकम s}= 

१ गतिषिकोमौज्दत 44963.71   of] jif{sf] vr{     

२ योिषिकोआम्दा     rfn'  857404.80   
चािु 363200.00   k'+hLut 2323172.00   
पुवजगत 2572075.00   ;f=;' 4128800.00   
सामावजक सुरक्षा 4128800.00   cGo 144220.57   
अन्य 350016.00   df}Hbft 

lh=lj=;=फिताा 
5457.34   

जम्मा 7459054.71   जम्मा 7459054.71   
 

 

 

 

 

 

 

 



श्रोत उपयोग र उपिवधधको वििरण 

(हाि कायम भएको गाउँपाविकामा प्रयोग गने ) 

क्र.सं. श्रोत  मुख्य उपिवधधहरु  

१ यस िर्ाको आम्दानी बजेट खचा स्थानीय तहको आम्दानी  

२ कमाचारी संख्या 33 स्थायी जना 13 धरौटी आम्दानी 161000 

                                जनप्रवतवनवध 42 कायाक्रम उपिवधध 

  भौवतक पूिााधार           पवन्जकरण काया , वसिाररस , नगर स्िास््य 

३    j*F ejg ;+Vof 4   gePsf]          संख्या  नखुल्न े 

           सिारी साधन संख्या   3 ufpkflnsf 1   

 

बेरुजु िगीकरण 

  क्र. सं. बेरुजु िगीकरण दिा नं. रकम  

१ अशुि गनुापने      

२ वनयवमत गनुापन े      

         अवनयवमत भएको      

         प्रमाण कागजात पेस नभएको      

         वजम्मेिारी नसारेको      

         शोधभनाा नविएको      

३ पेश्की      

         कमाचारी      

         मोवबिाइजेसन      

         प्रतीतपत्र     

         संस्थागत      

४ सैद्धावन्तक     

 

द्रस्टव्य 

  

१.       वजल्िा विकास सवमवतबाट सम्िवन्धत गाउँ विकास सवमवतिाई वनकासा भएको रकममध्ये िागुन २७ सम्म खचा नभई बाँफक रहकेो रकम गाउँ 

वबकाश सवमवतिे वजल्िा वबकाश सवमवतमा फिताा गरे नगरेको वििरण माग गरी पररक्षण गने | 

२.       साविकको गाउँ वबकाश सवमवत तिा को गत िर्ाको वजम्मेिारी कायम गदाा गत िर्ाको अवन्तम  िेखापरीक्षण प्रवतिेदनिाई आधार विई गरे 

नगरेको िेखापरीक्षण गनुापनेछ | 

३.       साविकका गाउँ वबकाश सवमवतको सम्पवत धयिस्थापन  , पेश्की , नगद तथा  बैंक मौज्दात रकम हािको गाउँपाविकामा बरबुझारथ भएको छ 

छैन परीक्षण गरर प्रवतिेदनमा औल्याउन े| 

४.       सम्बवन्धत गाउँपाविकाबाट बैक वििरण विदा आर्थथक िर्ा २०७२ /७३ र आर्थथक िर्ा २०७३ /७४ को बैक मौज्जात वििरण  , आय व्यय 

वििरण तथा एकीकृत आर्थथक वििरण  , खचाको िाटबारी , पेश्की बाँकीको वििरण  , वजन्सी तथा सम्पवतको हस्तान्तरण िगायतको वििरण विई 

परीक्षण गने | 

५.       साविकका नगरपाविकाबाट बेग्िै ढाँचामा आय व्यय वििरण तयार गने गरेको भए सो िाई यो िर्ा  समेत सोवह ढाचाको वििरण विने र 

वििरण लिदा िाल्गुन २७ अवघ र िाल्गुन २८ पवछको अिग अिग विई एकीकृत गने | 

६.       प्रत्येक गाउँ वबकाश सवमवतको २०७३ /४/१ दवेख २०७३/११/२७ सम्मको बेग्िा बेग्िै आय व्यय  वििरण तयार गरर सो परीक्षणमा दवेखएका 

व्यहोरा बेग्िा बेग्िै औल्याउने र सो आय व्ययिाई एफककृत आय व्यय वििरणमा एकमुस्ठ रकम ल्याउनु पनेछ | 

साविकगाउँवबकाशसवमवतरहिभएकोगाउँपाविकाकोअन्तररकिेखापररक्षणप्रवतिेदनविईउल्िेवखतव्यहोरासुधारभैनसकेकोभएप्रवतिेदनमासमाबेशग

नेआ. िे.प. नभएको भए सोही व्यहोरा  औल्याउन े| 

 

 


