
मंगलसेन नगरपाललका 
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

मंगलसेन,अछाम 
 

वित्तीय प्रवििेदन 

आ.व.२०७७/७८ को वालषयक २०७८|०५|०३  
आलथयक वषय २०७७/७८ को लालग मगंलसेन नगरपाललकाको नगर सभामा २०७७/०३/१० गत ेपेश भइ २०७७/०३/२५ 
गत ेस्वीकृत भए पश्चात नगर प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृतलाई खर्य गन ेअलततर्ारी प्रदान गन े कानूनी प्राविान 
रहकेोछ । सोही प्राविान बमवलिम प्रदनगररएको खर्य गन ेअलततर्ारी अनुसार नगर सभाबाट स्वीकृत नीलत तथा 
कार्यक्रमहरुलाई संलतर्कीर्रुप प्रदान गनय वालषयक र्ोिना( बिेट) लाई कार्ायन्वर्न गने क्रममााः लवलभन्न र्ौमालसक रुपमा 
खर्य गन ेलक्ष्र्का साथ अगाडी बढ्दा लवलभन्न बािा अड्र्न िस्तै कोलभड-१९ प्राकृलतक प्रकोप,कानूनी व्र्विानल े
तोकीएको लक्ष्र् परुा गनय नसकेता पलन नगरपाललका आफ्नो वालषयक लक्ष्र्लाई प्रा गनय तत्पर भएर लालग रहकेो छ । पवूयवत 
रुपमा तर् भएका संघीर् अनुदानहरु समानीकरण,सशतय र समपरु त्र्सै गरी सदुरुपलश्चम प्रदशे सरकारबाट प्राप्त अनदुानहरु 
समानीकरण,सशतय,लवशेष र समपरुक,संघीर् रािश्व बााँडफााँड,प्रदशे सरकारबाट प्राप्त सवारी सािन कर तथा आन्तररक स्रोत 
र गत वषयको बैंक मौज्दात अ.ल्र्ा.समेतलाई एकीकृत गद ैनगरको लवकास र सम्बलृिका लालग र्ोिना लनिायरण गररएको 
छ । नगर सभामा पेश भइ स्वीकृलतको समर्मा मालथबाट प्राप्त बिेट लसललङ र आन्तररक स्रोत तथा बैंक मदज्दात अ.ल्र्ा. 
समेत गरर कुल बिेट रु.५८५४४३३९० रहकेो मा नपेाल सरकारबाट पलछ प्राप्त शसतय अनदुान थप रु.५३७५२९२६ र 
प्रदशे सरकारबाट प्राप्त समपरुक अनुदान रु.९८४४०००, शसतय अनुदान रु.५११५००० समेत गरी आलथयक वषयको दोस्रो 
र्ौमालसक सम्म कुल लवलनर्ोलित बिेट समेत बढरे रु.६५४१५५३१६ पगुेको छ र हाल सोही अनुसार कार्ायन्वर्न भइरहकेो 
छ ।  प्रकोप व्यिस्थापन कोष खािा अन्िर्गि यो िषग जम्मा आम्दानी रु.३७५३२९५ रहेकोमा खर्ग रु.३६३९०८० रहेको छ ।  

 

 

 

आ.व.२०७७/७८ मा मंगलसेन नगरपाललकालाई प्राप्त हुने लवलभन्न अनुदानहरु,रािश्व बााँडफााँड बाट प्राप्त हुने रकम र आन्तररक स्रोतबाट संकललत रािश्व समेतलाई आिार ललइ हेदाय असार मशान्तसम्म प्राप्त आम्दानीको लशषयकहरुलाई नगरपाललकाले 
संर्ालन गरेको खाताका आिारमा रालखएको छ । 

वालषयक आम्दानी खर्यको लववरण  

CGAS/TSA तफय  

लस.नं. शीषयक वालषयक बिेट लनकासा खर्य बााँकी  पेश्की 

१ सामालिक सुरक्षा तथा संरक्षण १०४,९७६,००० ९७,४८७,३८९ ९७,४८७,३८९ ७,४८८,६११ 
 

२ स्थानीर् पुवायिार लवकास साझेदारी 

कार्यक्रम 
१८,८८४,०७७ १८,५२०,९९९ १८,५२०,९९९ ३६३,०७८ 

 

३ गररबसंग लवश्वेश्वर कार्यक्रम ७७७,००० ७३०,४०० ७३०,४०० ४६,६०० 
 

४ स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूवााधार 
बिकास कायाक्रम 

१,८००,००० 
८५०००० ८५०००० ९५०००० ८५०००० 

 

 



 

आन्तररक रािश्व खाता 

१.मंगलसेन नगरपाललकाले आ.व.२०७७/७८ मा प्रक्षेपण गरेको आन्तररक अनुमानको लववरण र्स प्रकार रहकेो छ । 
 

वि.नं. राजस्ि िंकेि आम्दानी शीषगक अनुमान  यि मवहना िम्मको 
आम्दानी 

१ ११३१३ एकीकृत सम्पती कर १५,००,००० २०,७६,१०७.२५ 

२ ११३२१ घरवहाल कर ५,५०,००० ४,४६,७१४.५४ 

३ १४१५१ सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आर् ५०,००,००० २०,८०,४५० 

४ १४२४३ लसफाररश दस्तुर ७,५०,००० ६,३३,३४९ 

५ १४२४४ व्र्लिगत घटना दताय दस्तुर २,५०,००० १,९८,१३८ 

६ १४२४९ अन्र् दस्तुर ४,५०,००० ४,६८,९९३.५९ 

७ १४५२९ अन्र् रािस्व ४०,००० ५,५१,०५४.३२ 

८ १४६११ व्र्वसार् कर  ९,६०,००० ८,९४,७५० 

  िम्मा ९५००००० 
७३,४९,५५६.७०  

 

 

२ रािश्व बााँडफाड खाता  

आ.ि. : २०७७/७८ प्रकार : बााँडफााँडबाट प्राप्त राजस्ि खािा मवहना : अिार  

वि.नं. राजस्ि िंकेि आम्दानी शीषगक अनुमान  अिार िम्मको आम्दानी 

१ ११४११ बााँडफााँड भई प्राप्त हुने मलू्र् अलभबलृि कर ९,७९,६२,३९० ८,५७,०३,३३२.६१ 

२ ११४५६ बााँडफााँटबाट प्राप्त हुने सवारी सािन कर ४१,७६,००० ४४,४४,१७८.६१ 

जम्मा १०,२१,३८,३९० ९,०१,४७,५११.२२ 

 

 

 

 

 
३ आन्िररक अनुदान खािा 

 

आ.ि. : २०७७/७८ प्रकार : आन्िररक अनुदान खािा मवहना : अिार  

वि.नं. राजस्ि 
िंकेि 

आम्दानी शीषगक अनुमान  अिार मवहना िम्मको आम्दानी 

१ १३३११ समालनकरण अनुदान ११,९६,९५,००० ११,९६,९५,००० 

२ १३३१२ शसतय अनुदान र्ालु ३१,७९,६७,९२६ ३१,५५,९६,९२४.५० 

३ १३३१४ लवषेश अनुदान र्ालु ६८,००,००० ६८,००,००० 

४ १३३१६ समपुरक अनुदान र्ालु ४,९८,४४,००० ४,९८,४४,००० 

िम्मा ४९,४३,०६,९२६ ४९,१९,३५,९२४.५० 

 

  नगरपाललकाको लवलभन्न रािश्व खाताहरुमा प्राप्त रकमलाई नगरपाललकाको  संलर्त कोष  खातामा ललन ुपने  र तेसै खाताबाट खर्य 

खाताहरुमा रकम ट्रान्सफर गरर खर्य गररन ेहुन्छ । सोही अनुसार  संलर्तकोष खातामा नगरपाललकाको सम्पणुय रकम  रातनै पदयछ  र 



र्सले सम्पणुय आम्दानीको लववरण पलन दखेाउछ । त्र्सैल ेएक आ.व.मा प्राप्त अनदुान,रािश्व बााँडफााँडबाटप्रप्त रकम र आन्तररक रािश्व 

समेतबाट प्राप्त रकम त्र्ो आ.व.को आम्दानी हो । िसलाई लनम्न लववरणमा दखेाईएको छ । 

आ.ि. : २०७७/७८ मवहना : अिार  

  

वि.नं. स्रोि िावषगक अनुमावनि आय कुल आम्दानी 

१ 
नेपाल सरकार - समालनकरण अनुदान : नेपाल सरकार - नगद अनुदान ११,२६,००,००० ११,२६,००,००० 

२ 
नेपाल सरकार - शसतय अनुदान र्ालु : नेपाल सरकार - नगद अनुदान २४,९७,५१,०८० २४,९६,६५,०७९ 

३ 
नेपाल सरकार - शसतय अनुदान र्ालु : आन्तररक ऋण - नगद ऋण १२,००,००० १२,००,००० 

४ 
नेपाल सरकार - शसतय अनुदान र्ालु : ए लड लव/लप लव एल - नगद ऋण (बैदेलशक) १,०५,४७,००० ८२,६२,००० 

५ 
नेपाल सरकार - शसतय अनुदान र्ालु : आई लड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ९३,३३,००० ९३,३२,९९९.५० 

६ 
नेपाल सरकार - शसतय अनुदान र्ालु : आई लड ए/लड लप लस - नगद ऋण (बैदेलशक) १,३०,७४,००० १,३०,७४,००० 

७ 
नेपाल सरकार - शसतय अनुदान र्ालु : आई एम एफ / आर लस एफ - नगद ऋण 
(बैदेलशक) 

५४,९०,८४६ ५४,९०,८४६ 

८ 
नेपाल सरकार - शसतय अनुदान र्ालु : एस.एस. लड. लप. - सोिभनाय अनुदान (बैदेलशक) ८३,५१,००० ८३,५१,००० 

९ 
नेपाल सरकार - शसतय अनुदान र्ालु : एस.एस. लड. लप. - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) १,१८,४१,००० १,१८,४१,००० 

१० 
नेपाल सरकार - शसतय अनुदान र्ालु : रु्रोलपर्न रु्लनर्न - नगद अनुदान (बैदेलशक) ३२,६५,००० ३२,६५,००० 

११ 
नेपाल सरकार - समपुरक अनुदान र्ालु : आन्तररक ऋण - नगद ऋण ४,००,००,००० ४,००,००,००० 

१२ 
सुदरु पलश्चम प्रदेश - समालनकरण अनुदान : सुदरु पलश्चम प्रदेश - नगद अनुदान ७०,९५,००० ७०,९५,००० 

१३ 
सुदरु पलश्चम प्रदेश - शसतय अनुदान र्ालु : सुदरु पलश्चम प्रदेश - नगद अनुदान ५१,१५,००० ५१,१५,००० 

१४ 
सुदरु पलश्चम प्रदेश - लवषेश अनुदान र्ालु : सुदरु पलश्चम प्रदेश - नगद अनुदान ६८,००,००० ६८,००,००० 

१५ 
सुदरु पलश्चम प्रदेश - समपुरक अनुदान र्ालु : सुदरु पलश्चम प्रदेश - नगद अनुदान ९८,४४,००० ९८,४४,००० 

१६ 
रािस्व बााँडफााँड - प्रदेश सरकार - रािस्व बााँडफााँड : रािस्व बााँडफााँड - प्रदेश सरकार 

– नगद 

४१,७६,००० ४४,४४,१७८.६१ 

१७ 
रािस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार - रािस्व बााँडफााँड : रािस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
– नगद 

९,७९,६२,३९० ७,८१,५१,०१२.४० 

१८ 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत : आन्तररक श्रोत - नगद ९५,००,००० ८६,६७,४२०.७० 

१९ 
आन्तररक श्रोत - बैंक मौज्दात : आन्तररक श्रोत - नगद ४,८२,१०,००० ४,३०,३८,८७६.३१ 

िम्मा ६५,४१,५५,३१६ ६२,६२,३७,४१२.५२ 

 

 

उपरु्यि स्रोत अनुसार प्राप्त आम्दानीलाई नगरसभाबाट लवलनर्वलित बिेट लाई मंगलसने नगरपाललकाको आलथयक ऐन,लवलनर्ोिन ऐन र बिेट संर्ालन तथा कार्ायन्वर्न 
संबलन्ि कार्यलवलि अनसुार बिेट कार्ायन्वर्न गदाय आलथयक वषय भरर भएगरेको खर्यको लववरणलाई तपलशल बमोलिम देखाइएको  

हाल सम्मको कुल बिेटलाई र्ाल ुर पुलिगत बिेटमा लवलनर्ोिनलाई हदेायाः 

बजेट िावषगक विवनयिजन िावषगक खर्ग  प्रविशि 

र्ालु ४४२२८२४७० ३८१८८७७९१.७२  ८६.३४ 
पुवजर्ि २११८७२८४६ १८३४१२५२२.९९  ८६.५७ 
जम्मा ६५४१५५३१६ ५६५३००३१४.७१  ८६.४१ 



        
          

 

 

मालथको ताललका र पाई र्ाटयमा देखाइए अनुसार मंगलसेन नगरपाललकाको आ.व.२०७७/७८ मा कुल बिेट रु. ६५४१५५३१६ लाई र्ालु 
तफय रु.३८१८८७७९१.७२ र पुलिगत तफय रु.१८३४१२५२२.९९ रकम खर्य भएको  छ । 

वालषयक लवलनर्ोलित बिटेको खर्यको आ.व.२०७७/७८ को असार मशान्त सम्म भएको खर्यको र्थाथय अवस्था 

बजेट िावषगक विवनयिजन िावषगक खर्ग  
र्ालु ४४२२८२४७० ३८१८८७७९१.७२  
पुवजर्ि २११८७२८४६ १८३४१२५२२.९९  
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