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पािलकाबाट �मािणकरण िमितः

 



म.ले.प.फा.नं. २७२बेनी नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

काया�लयको कोड : ८०४४४४०१३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१

अनुसूची १   प�रचय

प�रचय

नेपालको संिवधान अ�ग�त २०७३ फा�ुण २७ को नेपाल राजप�को सूचना अनुसार �थापना भएको  बेनी नगरपािलका  ग�की �देशको �ा�ी िज�ामा रहेको छ । पािलकाको 

�े�फल ७६.२५ वग� िकमी र जनसं�ा ३३४९८ रहेको छ । पािलका सभाबाट  २०७७ साल असार १८ मा �ीकृत भएको आिथ�क ऐन २०७७ मा �ीकृत िविनयोजन ऐन २०७५ तथा 

अनुदानका शत� बमोिजम पािलकाले �ा�ी तथा भु�ानी खच� गरेको छ । यस पािलकामा १० वटा वडा रहेका छन् । पािलका काया�लय र अ�ग�त वषा��मा.१५० कम�चारी काय�रत 

रहेका छन् ।

 

अनुसूची २    

पािलकाले २०७७ �ावण १ दे�ख २०७८ आषाढ ३१ स� स� गरेका कारोवारह� यो िव�ीय िववरणले नेपाली �प�यामा ��ुत गरेको छ ।

 

अनुसूची ३    

िव�ीय िववरणमा �ा�� भु�ानी िहसाव, बजेट र खच�को तुलना�क िहसाव र स���त लेखानीित तथा लेखा िट�णी समावेश छ ।

 

अनुसूची ४    

िव�ीय िववरण नगदमा आधा�रत नेपाल साव�जिनक �े� लेखामान बमोिजम तयार ग�रएको छ । लेखा�नका लािग नगद �ा�ी वा भु�ानीमा नगद वा ब�कमाफ� त �ा� वा भु�ानी 

भएको रकमलाई समावेश ग�रएको छ ।

 

अनुसूची ५    

कुनै पिन तरीकाले पािलकाको िनय�णमा आएको रकम वा पािलकाले खच� तथा भु�ानी गन� पाउने ग�र �ा� सवै रकमलाई िव�ीय िववरणमा नगद �ा�ीका आधारमा आ�ानीमा 

लेखांकन ग�रएको छ । पािलकाले �ा� गरेको रकम भएता पिन अक� िनकायमा ज�ा ग�रिदनुपन� कत�� रहेको रकमम�े वषा��मा बाकी रहेको रकममा� �ा�ीमा देखाइएको 

छ । य�ा �ा�� र भु�ानीको िववरण िट�णी नं १४ मा दशा�इएको छ ।

 

अनुसूची ६    

पािलकाबाट ग�रएका सवै भु�ानीलाई खच�मा लेखांकन ग�रएको छ ।
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िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१

अनुसूची ७    

पािलकाको कामकालािग िवदेशी दाता वा �देश सरकार वा संघीय सरकारवा अ� कुनै ��� वा सं�था �यंले भु�ानी गरेका (िसधै भु�ानी), व�ुगत सहयोगका सामान वा 

सेवाह�को मू�लाई स���त शीष�कमा ते�ो प�ले ग�रिदएको खच� तथा सो बरावरको रकमलाई छु�ै महलमा �ा�ीमा देखाइएको छ ।

पािलकाबाट सशत� अनुदान िदइ भएका भु�ानीह�लाई िव�ीय िववरणमा भु�ानीमा देखाएको छ । ��ा सशत� अनुदानह�म�े स���त �ापकले अनुदानका शत� बमोिजम 

गरेको खच� कटाई बाकी रहेको अनुदानलाई िट�णी २२ मा िमलान गन� बाकी अनुदानको �पमा खुलाइएको छ ।

 

अनुसूची ८    

पािलकाको िनय�णमा रहेको तर पािलकाले काय��मका लािग खच� गन� नपाउने रकमलाई िव�ीय िववरणमा बाकी रकमको �पमा बुदा नं २४ मा छु�ै दशा�एको छ ।

 
 

अनुसूची ९    

यो िव�ीय िववरण पािलका �मूख काय�कारी अिधकृतबाट िमित २०७८।।०६।०५ मा �ीकृत भएको छ ।

 

अनुसूची १०   सि�त कोषको अव�था

पािलकाको यो वष�को सि�त कोषको अव�था देहाय बमोिजम रहेको छः

यस वष� �. गतवष� �.

१ २ ३

�ा�ी ५८,९७,८८,५३६.२७ ५३,६४,९७,६४९.९०

भु�ानी ५६,२६,२४,१०४.३६ ४८,९१,१४,२०३.२०

यो वष�को बचत (�ुन) २,७१,६४,४३१.९१ ४,७३,८३,४४६.७०

गत वष�बाट िज�ेवारी सरेको ७,१७,८८,४७०.४० ५,२५,५४,०११.९०

यो वषा��स�को बचत (�ुन) ९,८९,५२,९०२.३१ ९,९९,३७,४५८.६०

<<गतवष�को कुनै ग�� यो वष� स�ाउन स���त ठाउँमै िमलाउने र तािलका तल कारण सिहत खुलाउने>> <<गतवष�भ�ा अिघको कुनै ग�� यो वष� स�ाउन यस तािलकाको 

गतवष� कोलमको गत वष�को िज�ेवारीमा स�ाउने र यहाँ कारण सिहत खुलाउने>> << कुनै narrative information िदन पन� भए यहाँ िदने >> यो सि�त कोषको िहसाव हो।

पािलकाको �ा�� भु�ानी िववरण तयार गरे पिछमा� यसमा सारांश �ाउने �नाले पिहला �ा�� भु�ानी िववरण भ�रस�ु पद�छ ।
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काया�लयको कोड : ८०४४४४०१३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१

अनुसूची ११   आ��रक राज�

  पािलकाले यस वष� आ��रक राज� देहाय अनुसार �ा� गरेको छः

राज� उपशीष�क अनुमािनत बजेट �ा� रकम �. गतवष� �ा�ी �.

१ २ ३ ४

११३१३ एकीकृत स�ती कर १,०५,००,००० ५८,७६,१९०.७१ ०

११३१४ भुिमकर/मालपोत ० ० ०

११३१५ घरज�ा रिज�ेशन द�ुर ७०,००,००० ६५,८०,१६३.४० ०

११३२१ घरवहाल कर १५,००,००० ४०,०७,६४७.९७ ०

११३२२ वहाल िवटौरी कर २९,००,००० ३८,०४,९६८ ०

११४११ बाँडफाँड भई �ा� �ने मू� अिभबृ�� कर ८,०३,१९,२६० ७,०१,७०,५२८.४७ ०

११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी) २,००,००० ० ०

११४५६ बाँडफाँटबाट �ा� �ने सवारी साधन कर ९६,०४,००० १,४४,३९,६३४ ०

११४७१ बाँडफाँडबाट �ा� �ने मनोर�न कर २,००,००० ० ०

११४७२ बाँडफाँडबाट �ा� �ने िव�ापन कर ५०,००० ३९,००० ०

११४७९ अ� मनोर�न कर ० ० ०

११६९१ अ� कर ३९,००,००० २७,८२,६६५.११ ०

ज�ा कर राज� ११,६१,७३,२६० १०,७७,००,७९७.६६

१४१५३ बाँडफाँड भई �ा� वन रोय�ी ३०,६९७.०३ ३०,६९७.०३ ०

१४१५७ बाँडफाँड भई �ा� दह�र बह�रको िवि�बाट �ा� �ने आय ५०,००,००० २०,२६,५९५ ०

१४१५८ बाँडफाँड भई �ा� पव�तारोहण वापतको रोय�ी ३०,६९२.४३ ३०,६९२.४३ ०

१४२१३ अ� िब�ीबाट �ा� रकम ० ० ०

१४२४२ न�ापास द�ुर ६,६५,००० ५,८९,९१० ०

१४२४३ िसफा�रश द�ुर ४८,९५,००० २७,५५,४१४ ०

१४२४९ अ� द�ुर ६,०५,००० ६,२६,७०६.३२ ०

१४२६३ जल�ोत स��ी अ� द�ुर ६,००,००० ० ०

१४२६५ अ� �े�को आय १,७५,००० ० ०

१४३११ �ाियक द�, ज�रवाना र जफत १,६०,००० ९७,१०० ०

१४५२१ �दुषण िनय�ण शु� २४,००,००० ३६,१३,३७४ ०

१४६११ �वसाय कर १९,७५,००० १४,९०,१६५ ०

ज�ा गैर कर राज� १,६५,३६,३८९.४६ १,१२,६०,६५३.७८

ज�ा आ��रक राज� १३,२७,०९,६४९.४६ ११,८९,६१,४५१.४४

िव�ीय �ितवेदन तयार गदा� लेखा नीित तथा िट�णीबाट शु� गन� र कारोवार रकमह� यो तािलकाबाट भन� शु� गदा� सिजलो पद�छ । यो तािलका भनु� अिघ िट�णी १४ को बाँडफाँड 

�नु अिनवाय� ��छ । यो िववरण नगदमा आधा�रत भएकाले पािलकास� यथे� सूचना भएमा अि�म �ा� भएको राज� वा उठाउन बाँकी ब�ौता वा कानूनी िववादमा रहेका 

ब�ौता यो तािलका पिछ narrative �पमा िदन सिक�छ । खासगरी महालेखापरी�कले ब�ौताको िववरणमा �ान के��त गन� गरेको पिन दे�ख�छ ।
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काया�लयको कोड : ८०४४४४०१३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१

अनुसूची १२   संघीय सरकार र �देश सरकारबाट �ा� अनुदान

  यो वष� संघीय सरकार र �देश सरकारबाट िव�ीय ह�ा�रण अ�ग�त देहाय अनुसार िनशत� अनुदान, सशत� अनुदान, िवशेष अनुदान तथा समपुरक अनुदान �ा� भएको छः

िववरण संघीय सरकारबाट �देश सरकारबाट ज�ा �ा� � गतवष� �ा�ी �.

१ २ ३ ४ ५

१३३११ समािनकरण अनुदान १२,०४,००,००० १,१९,९५,००० १३,२३,९५,००० १३,४८,५८,०००

१३३१२ शसत� अनुदान चालु ३०,८४,५६,९५४ ३१,३३,९४४ ३१,१५,९०,८९८ २७,८८,८४,६५६

१३३१४ िवषेश अनुदान चालु १,०८,४७,७२४.८३ ० १,०८,४७,७२४.८३ २,५०,००,०००

१३३१६ समपुरक अनुदान चालु १,१२,००,००० २५,००,००० १,३७,००,००० ०

१३३१८ अ� अनुदान चालु २२,९३,४६२ ० २२,९३,४६२ ९,८२,९१२

ज�ा ४५,३१,९८,१४०.८३ १,७६,२८,९४४ ४७,०८,२७,०८४.८३ ४३,९७,२५,५६८

यस तािलकामा पाएको अनुदान दशा�उनु पद�छ । अनुदानको रकम कम पाएको भए ��ो कारण/िववाद वा बढी पाएको भए �सको कारण/िव�ापन ग�ररहन पद�न । पाएको 

अनुदान सोही वष�िभ�ै िफता� गरेको भए तािलकामा िफता� गरेर बाँकी रहेको रकममा� खुलाउनु पद�छ । िफता� रकम खुलाउन चाहेमा तािलकाभ�ा तल �ा�ा�क िट�णीका 

�पमा वा िट�णी नं २२ मा खुलाउन सिक�छ, तर अिनवाय� चाँही छैन ।

 

अनुसूची १३   ऋण �ा�ी तथा सावाँ एवं �ाज भु�ानी

  पािलकाको यस आिथ�क वष�को ऋण �ा�ी तथा भु�ानी एवं �ाज खच�को अव�था देहाय अनुसार छः

ऋण �. अ� दािय� �. ज�ा �. गतवष� �.

यसमा सि�त कोषमा �ा�ी �ने र िफता� भु�ानी गदा� सि�त कोषबाट भु�ानी �ने ऋण तथा दािय�को रकममा� समावेश गनु� पद�छ ।]यस तािलकामा ऋणको ��प वा शत� 

अवधी खुलाउन सिक�छ । तर को�मा ले�खएका कुरा कािटिदनु पद�छ । अ� दािय�मा ऋण नभिनएका तर ऋण सरहका कुनै कारोवार भए खुलाउनु पद�छ । तािलका सिकए पिछ 

कुनै narrative information िदन पन� भए खुलाउनु पद�छ ।

 

अनुसूची १४   राज� बाँडफाँडको िववरण

  यस पािलकाले िविनयोजन ऐन २०७६ तथा आिथ�क ऐन २०७६ अ�ग�त यस पािलकाले असुली गरेको रकम देहाय अनुसार बाँडफाड ग�रएको छः

शीष�क कुल संकिलत रकम
संघ/�देश/पािलकाको संिचत कोषमा दा�खला

Balance amount
ज�ा

३३३४३ िव�ापन कर ६५,००० २६,००० ० ३९,००० ६५,००० ०

३३३६६ दह�र बह�र शु� ३४,१०,१३७.४० १३,५१,०६२.४० ३२,४८० २०,२६,५९५ ३४,१०,१३७.४० ०

ज�ा ३४,७५,१३७.४० १३,७७,०६२.४० ३२,४८० २०,६५,५९५ ३४,७५,१३७.४० ०

य�ा पािलकाले उठाएर �देश सरकार वा संघीय सरकारलाई िवतरण गन� राज�ह�मा पर�र सम�ा रहेका �न स�छन् । य�ा िववादह� िव�ीय �ितवेदनमा उजगार गदा� अ� 

सम�ा आउन स�छन् । ��ा कुनै िववािदत रकम भएमा भु�ानी गन� बाँकी राज�मा नै छोड्दा कम िववाद ��छ । अनुपात फरक पारी िवतरण गरेको देखाएमा वा पूरै रकम 

पािलकाले आ�ानीमा सारेमा बे�जु पन� स�छ । राज� भु�ानी नभएता पिन वा बे�ै खातामा नरा�खए तापनी यो तािलका बाँडफाडका लािग भएकाले जुन सरकारले जित पाउनु 

पन� हो �ती रकम छु�ाइ िहसाव देखाउनु पद�छ ।

 



म.ले.प.फा.नं. २७२बेनी नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

काया�लयको कोड : ८०४४४४०१३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१

अनुसूची १५   धरौटी तथा कोषह�

  पािलकाले �ा� तथा भु�ानी गरेको धरौटी तथा स�ालन गरेका कोषह�बाट भएको �ा�ी तथा भु�ानी देहाय अनुसार छः

कोष वा �ोत शु� मौ�ात यो वष� थप ज�ा
यो वष�को भु�ानी

बाकी
िफता� / खच� सदर�ाहा

धरौटी २७,४१,३९६.९१ ३६,१२,७८८ ६३,५४,१८४.९१ ३,९२,३३४ ० ५९,६१,८५०.९१

कोष

ग�रवी िनवारण तथा सामािजक प�रचालन कोष ० ६,५०,००० ६,५०,००० ० ० ६,५०,०००

काय� संचालन कोष - िबिबध ० ८२,५०,३५५ ८२,५०,३५५ ५६,७१,२९४ ० २५,७९,०६१

मिहला तथा वाल िवकास कोष ० १९,०१,००० १९,०१,००० ० ० १९,०१,०००

मम�त स�ार कोष ० २१,५०,००० २१,५०,००० ० ० २१,५०,०००

�कोप �व�थापन कोष ० १,२०,३६,९९२ १,२०,३६,९९२ ३२,१३,३३५ ० ३२,२९,९३३

कम�चारी क�ाण कोष ० ७८,६५,०७७.३४ ७८,६५,०७७.३४ ० ० ७८,६५,०७७.३४

वातावरण �व�थापन कोष ० ११,००,००० ११,००,००० ० ० ११,००,०००

िबिबध खच� खाता/कोष- ब�क (ग २-७) ० ९९,७५,५५९.५० ९९,७५,५५९.५० ९९,७५,५५९.५० ० ०

ज�ा ४,३९,२८,९८३.८४ ४,३९,२८,९८३.८४ १,८८,६०,१८८.५० १,९४,७५,०७१.३४

कुल ज�ा २७,४१,३९६.९१ ४,७५,४१,७७१.८४ ५,०२,८३,१६८.७५ १,९२,५२,५२२.५० २,५४,३६,९२२.२५

 

अनुसूची १६   संघीय सरकार, �देश सरकार वा अ� ��� सं�थाका काय��म खच�

  पािलकाले िवतरण गन� गरी �ा� गरेका सामािजक सुर�ा भ�ा, संघ वा �देश सरकारका काय��म स�ालन गन� �ा� भएका बजेट तथा अ� ��� सं�थाबाट भएको �ा�ी तथा
भु�ानी देहाय अनुसार छः

शीष�क बजेट खच�

ज�ा

अ��यारी पाएर खच� भएका काय��मह�को सारांशमा� यस तािलकामा रा�े हो । यसको आिथ�क िववरण भने स���त काया�लयमा नै बुझाउनु पद�छ । यसमा पन� रकम िट�णी 

१२ मा समावेश गन� �दैन, सि�त कोषमा आ�ानी बाँिधसिकएकै भए पिन �ा�ी र भु�ानी दुवै यस िट�णीमा समावेश गनु� पद�छ ।

 

अनुसूची १७   सोझै भु�ानी र व�ुगत सहायता

  पािलकाले यस वष� देहाय अनुसार सोझै भु�ानी माफ� त व�ु वा सेवा �ा� गरेको छः

शीष�क िववरण यस वष� �ा� �. गतवष� �ा� �.

 



म.ले.प.फा.नं. २७२बेनी नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

काया�लयको कोड : ८०४४४४०१३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१

अनुसूची १८   सि�त कोषबाट भएका खच� भु�ानी

  यस पािलका अ�ग�त यो वष� देहाय अनुसारका शीष�कमा सि�तकोषबाट खच� भु�ानी भएको छः

खच� शीष�क न�र शसत� अनुदान बाहेकको खच� शसत� अनुदानतफ� को [िट�णी नं १९] ज�ा खच� गतवष�को खच�

२११०० : पा�र�िमक / सुिवधा ३,९०,९६,७०६ २०,७४,२४,८४३.२० २४,६५,२१,५४९.२० १९,५८,३८,५७१.७०

२१२०० : कम�चारीको सामािजक सुर�ा खच� ४५,००,००० ० ४५,००,००० ३९,००,०००

२२१०० : सेवा महसुल ८,५५,९८५ ७,००० ८,६२,९८५ १०,४३,५३९

२२२०० : पँूजीगत स�ि�को संचालन र स�ार खच� ३२,९६,५६२ ६,०५० ३३,०२,६१२ ३६,२६,८२८

२२३०० : काया�लय सामान तथा सेवाह� ४८,१८,८६३ १,५४,००० ४९,७२,८६३ ३६,८०,६६५

२२४०० : सेवा तथा परामश� खच� १,१५,१०,८८१.५० ० १,१५,१०,८८१.५० १,१७,७६,२८८

२२५०० : काय��म स��ी खच�ह� १,९०,२२,९५४ ३,९२,१०,९६८ ५,८२,३३,९२२ ३,८३,७३,७६०.५०

२२६०० : अनुगमन, मू�ांकनर �मण खच� ४७,४६,१५२ २,४१,१०० ४९,८७,२५२ ३४,९२,८५८

२२७०० : िविवध खच� ४८,११,४६५ ० ४८,११,४६५ ३२,८६,६७६

२५३०० : अ� सहायता ४३,२२,९३५ ३,६८,३३,८५० ४,११,५६,७८५ ८,००,९२,६१३

२६३०० : अ� तहका सरकारह�लाई अनुदान ० ० ० १६,४८,६५६

२७२०० : सामािजक सहायता ३,२९,८०७ ० ३,२९,८०७ १७,३९,२३२

२८१०० : स�ि� स��ी खच� १४,०८,५४९ ० १४,०८,५४९ १३,१३,७२१

३११०० : ��थर स��ी �ा�� खच� १६,४८,६८,०१५.६६ १,५१,५७,४१८ १८,००,२५,४३३.६६ १३,९३,००,७९५

ज�ा २६,३५,८८,८७५.१६ २९,९०,३५,२२९.२० ५६,२६,२४,१०४.३६ ४८,९१,१४,२०३.२०

यस तािलकाका शीष�कह� एिककृत आिथ�क संकेत तथा वग�करण र �ा�ा, २०७४ अनुसारका �न । कुनै शीष�कमा ि�िवधा भएमा सो वग�करणमा िव�ृत �ा�ा ग�रएको ��छ । 

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोगको पङ्ितमा २२१०० दे�ख २२७०० स�को जोड तथा २७००० सामािजक सुर�ाको पङ्ितमा २७१०० दे�ख २७३०० स�को जोड तथा ३१००० 

पँूजीगत खच�को पङ्ितमा सोभ�ा तलका शीषक� को जोड रकम रा�नु पद�छ । सोझै भु�ानीको रकम यसमा समावेश गनु� पद�न, िट�णी नं १७ मा समावेश गरे पु�छ ।

 

अनुसूची १९   आयोजना र काय��म खच�

  यस पािलका अ�ग�त यो वष� िन�ानुसार आयोजना सशत�/िवशेष अनुदानबाट स�ालन रहेका छन् । उ� आयोजनाह�को बजेट तथा खच� देहाय बमोिजम रहेको छः

शीष�क बजेट खच� गतवष�को खच�

३०५०१०१४ : कोष तथा लेखा िनय�क काया�लयह� १,८१,३३,०४६ ९७,३०,०१२ ०

३११५६ : खानेपानी संरचना िनमा�ण १,३०,००,००० ९७,३०,०१२ ०

३११५९ : अ� साव�जिनक िनमा�ण ५१,३३,०४६ ० ०

३०७००१०६ : लधु उ�म िवकास काय��म ३८,००,००० २८,४१,८५२ ०

२२५१२ : सीप िवकास तथा जनचेतना तािलम तथा गो�ी स��ी खच� ३१,६०,००० २३,८१,७०५ ०

२२५२२ : काय��म खच� ६,४०,००० ४,६०,१४७ ०

३०८००१०४ : राि�� य �ामीण तथा नवीकरणीय उजा� काय��म १८,८२,००० २,८३,३३० ८,४४,४४९

२२५२२ : काय��म खच� १८,८२,००० २,८३,३३० ८,४४,४४९

३१२००१०१ : कृिष िवकास रणनीित अनुगमन तथा सम�य काय��म ७,७२,५४० ० ०

२२४१३ : करार सेवा शु� ३,७२,५४० ० ०

२२५२२ : काय��म खच� ४,००,००० ० ०

३१२००१०६ : �धानम�ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना ३९,००,००० ३७,९०,६१७ ०

२२५२२ : काय��म खच� ३९,००,००० ३७,९०,६१७ ०



म.ले.प.फा.नं. २७२बेनी नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

काया�लयको कोड : ८०४४४४०१३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१
३१२०१०११ : कृिष िवभाग ५,००,००० ० ५,००,०००

२२५२२ : काय��म खच� ५,००,००० ० ५,००,०००

३१२०११०५ : के��य कृिष �योगशाला काय��म ५,००,००० ० ०

२२५२२ : काय��म खच� ५,००,००० ० ०

३१२०२०११ : पशु सेवा िवभाग ११,००,००० ३,६४,९५६ ०

२२५२२ : काय��म खच� ११,००,००० ३,६४,९५६ ०

३१२०२१०२ : पशु �ा�, रोग अ�ेशण सेवा तथा �ारे�ाईन काय��म ४,०५,००० ० २,४२,७२०

२२५२२ : काय��म खच� ४,०५,००० ० २,४२,७२०

३१२०२१०३ : पशुप�छी �ोत �व�थापन तथा �व��न काय��म २,४०,००० ० ७९,५४२

२२५२२ : काय��म खच� २,४०,००० ० ७९,५४२

३१४०१०११ : राि�� य प�रचयप� तथा प�ीकरण िवभाग २९,००,००० २४,८६,०३६ ०

२११११ : पा�र�िमक कम�चारी ११,३२,००० ११,०९,९३० ०

२२११२ : संचार महसुल ७,००० ७,००० ०

२२२२१ : मेिशनरी तथा औजार मम�त स�ार तथा स�ालन खच� ४२,००० ६,०५० ०
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अनुसूची २०   भु�ानी िदन बाकीको िववरण

  यस पािलका अ�ग�त खच� ग�रएका रकमम�े यो वष�को अ�मा िन�ानुसार भु�ानी िदन बाकी रहेको छः

भु�ानी पाउनु पन�को नाम �योजन िवलको िमित रकम �

िट�णी २० मा वष� व�ु वा सेवा �ा� भैसकेको तर भु�ानी नभएको �मािणत खच�को िववरण उ�ेख गनु� पद�छ ।
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१३३१२ : शसत� अनुदान चालु २,४५,७९,१४२.८० ० ० २,४५,७९,१४२.८०

१३३१४ : िवषेश अनुदान चालु ११,१७,७१२.८३ ० ० ११,१७,७१२.८३

१३३१६ : समपुरक अनुदान चालु ३२,१४,१५७ ३,२८,६०४ ० ३५,४२,७६१

१३३१८ : अ� अनुदान चालु ० ० ० ०

ज�ा २,८९,११,०१२.६३ ३,२८,६०४ २,९२,३९,६१६.६३

 

अनुसूची २२   िफता� िलन बाकी अनुदान

  यस पािलकाले संघीय सरकार, �देश सरकार वा आ��रक �ोतबाट भु�ानी गरेको सशत� अनुदानम�ेबाट खच� �न नसकी बाकी रहेकाले समायोजन वा िफता� गनु� पन� रकम
देहायका िनकायह�का िववरण अनुसार िन�ानुसार रहेको छः

िफता� गनु�पन� िनकायको नाम संघीय �ोतको � �देश �ोतको � पािलका �ोतको � ज�ा

 

अनुसूची २३   पे�ी बाकी

  यस पािलका अ�ग�त यो वष�को अ�मा िन�ानुसार पे�ी बाकी छः

शीष�क �ाद ननाघेको �ाद नाघेको ज�ा

कम�चारी ० १,४८,२५० १,४८,२५०

ज�ा १,४८,२५० १,४८,२५०
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आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१

अनुसूची २४   ब�क तथा नगद बाकी

  यस पािलका अ�ग�त यो वष�को अ�मा िन�ानुसार ब�क तथा नगद बाकी छः

ब�कको नाम खाता नं खाताको �कार खाता अनुसार बाकी
�

ब�क अनुसार बाकी
�

नेपाल ब�क िलिमटेड ०६३०३०००००१००१०००००१ ग १.१, आ��रक राज� खाता ०

नेपाल ब�क िलिमटेड ०६३०३०००००१००२०००००१ ग १.२, बाँडफाँडबाट �ा� राज� खाता ०

नेपाल ब�क िलिमटेड ०६३०३०००००१००३०००००१ ग १.३, आ��रक अनुदान खाता ०

नेपाल ब�क िलिमटेड ०६३०३०००००२००२०००००१ ग २.२, चालू खच� खाता- जोर वष� ०

नेपाल ब�क िलिमटेड ०६३०३०००००२००४०००००१ ग २.४, पँुजीगत खच� खाता- जोर वष� ०

नेपाल ब�क िलिमटेड ०६३०३०००००२००७००००००१ ग २.७, िविवध खच� खाता ०

नेपाल ब�क िलिमटेड ०६३०३०००००३००००००००१ ग ३.१, �धानीय तह धरौटी खाता ५९,६१,८५०.९१

नेपाल ब�क िलिमटेड ०६३०३०००००४००१०००००१ ग ४.१, �थानीय तह सि�त कोष खाता ६,९७,१३,२८५.६८

नेपाल ब�क िलिमटेड ०६३०३०००००५००१०००००१ ग ५.१, �थानीय तह िविवध कोष खाता १,६२,४५,१३८.३४

नेपाल ब�क िलिमटेड ०६३०३०००००६००१०००००१ ग ६.१, �थानीय तह िवभा� कोष खाता ०

नेपाल ब�क िलिमटेड ०६३०३०००००७००२०००००१ ग ७.२, �थानीय तह �कोप �व�थापन कोष
खाता

३२,२९,९३३

ब�क कारोबारमा िभ�ता [सि�त कोष खाता र खच�
खाता]

२,९२,३९,६१६.६३

ज�ा १२,४३,८९,८२४.५६

 

अनुसूची २५   अ� स�ितह�

  यस पािलका काया�लय तथा वडा काया�लयह�मा रहेका स�ितह�को िववरण देहाय अनुसार छः

खच� भएर नजाने स�ितको नाम िववरण मू� रकम �
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१३३१८ अ� अनुदान चालु ० २२,९३,४६२ २२,९३,४६२

ज�ा �ा�� ५८,९७,८८,५३६.२७ ५८,९७,८८,५३६.२७
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२२३१२ पशुपं�ीह�को आहार ० १,२०,००० १,२०,०००
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घ. गतअवधीको िज�ेवारी रकम (अ.�ा) ७,१७,८८,४७०.४० ७,१७,८८,४७०.४०

ङ. संिचतकोषको अ��म मौ�ात (ग + घ) ७,१७,८८,४७०.४० २,७१,६४,४३१.९१ ९,८९,५२,९०२.३१

च. अ� �ा�� (खुद)

कोषह� ५ २,५०,६८,७९५.३४ २,५०,६८,७९५.३४

धरौटी ५ २७,४१,३९६.९१ ५९,६१,८५०.९१ ५९,६१,८५०.९१

बाँडफाँड गनु�पन� राज� ६
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िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१
संघीय, �देश सरकार वा अ� काय��म ६

ब�क कारोबारमा िभ�ता (२,९२,३९,६१६.६३) (२,९२,३९,६१६.६३)

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन� बाकी

यो अवधीको बाकी रकम (ङ + च) ७,४५,२९,८६७.३१ २,८९,५५,४६१.५३ १०,०७,४३,९३१.९३

नगद बाकी

ब�क बाकी ९ ९,५१,५०,२०७.९३ ९,५१,५०,२०७.९३

ज�ा ९,५१,५०,२०७.९३ ९,५१,५०,२०७.९३

 

अनुसूची १

कर/गैर कर राज�

राज� शीष�क गत अवधीस�को �ा� यो अवधीको �ा�ी ज�ा �ा�ी

कर राज�

११३१३ एकीकृत स�ती कर ० ५८,७६,१९०.७१ ५८,७६,१९०.७१

११३१५ घरज�ा रिज�ेशन द�ुर ० ६५,८०,१६३.४० ६५,८०,१६३.४०

११३२१ घरवहाल कर ० ४०,०७,६४७.९७ ४०,०७,६४७.९७

११३२२ वहाल िवटौरी कर ० ३८,०४,९६८ ३८,०४,९६८

११४११ बाँडफाँड भई �ा� �ने मू� अिभबृ�� कर ० ७,०१,७०,५२८.४७ ७,०१,७०,५२८.४७

११४५६ बाँडफाँटबाट �ा� �ने सवारी साधन कर ० १,४४,३९,६३४ १,४४,३९,६३४

११४७२ बाँडफाँडबाट �ा� �ने िव�ापन कर ० ३९,००० ३९,०००

११६९१ अ� कर ० २७,८२,६६५.११ २७,८२,६६५.११

ज�ा कर राज� १०,७७,००,७९७.६६ १०,७७,००,७९७.६६

गैर कर राज�

१४१५३ बाँडफाँड भई �ा� वन रोय�ी ० ३०,६९७.०३ ३०,६९७.०३

१४१५७ बाँडफाँड भई �ा� दह�र बह�रको िवि�बाट �ा� �ने आय ० २०,२६,५९५ २०,२६,५९५

१४१५८ बाँडफाँड भई �ा� पव�तारोहण वापतको रोय�ी ० ३०,६९२.४३ ३०,६९२.४३

१४२४२ न�ापास द�ुर ० ५,८९,९१० ५,८९,९१०

१४२४३ िसफा�रश द�ुर ० २७,५५,४१४ २७,५५,४१४

१४२४९ अ� द�ुर ० ६,२६,७०६.३२ ६,२६,७०६.३२

१४३११ �ाियक द�, ज�रवाना र जफत ० ९७,१०० ९७,१००

१४५२१ �दुषण िनय�ण शु� ० ३६,१३,३७४ ३६,१३,३७४

१४६११ �वसाय कर ० १४,९०,१६५ १४,९०,१६५

ज�ा गैर कर राज� १,१२,६०,६५३.७८ १,१२,६०,६५३.७८

कुल ज�ा ११,८९,६१,४५१.४४ ११,८९,६१,४५१.४४
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िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१

अनुसूची २

संघीय सरकारबाट �ा� (िव�ीय ह�ा�रण)

राज� शीष�क गत अवधीस�को �ा� यो अवधीको �ा�ी ज�ा �ा�ी

१३३११ समािनकरण अनुदान ० १२,०४,००,००० १२,०४,००,०००

१३३१२ शसत� अनुदान चालु ० ३०,८४,५६,९५४ ३०,८४,५६,९५४

१३३१४ िवषेश अनुदान चालु ० १,०८,४७,७२४.८३ १,०८,४७,७२४.८३

१३३१६ समपुरक अनुदान चालु ० १,१२,००,००० १,१२,००,०००

१३३१८ अ� अनुदान चालु ० २२,९३,४६२ २२,९३,४६२

ज�ा ४५,३१,९८,१४०.८३ ४५,३१,९८,१४०.८३

 

अनुसूची ३

�देश सरकारबाट �ा� (िव�ीय ह�ा�रण)

राज� शीष�क गत अवधीस�को �ा� यो अवधीको �ा�ी ज�ा �ा�ी

१३३११ समािनकरण अनुदान ० १,१९,९५,००० १,१९,९५,०००

१३३१२ शसत� अनुदान चालु ० ३१,३३,९४४ ३१,३३,९४४

१३३१६ समपुरक अनुदान चालु ० २५,००,००० २५,००,०००

ज�ा १,७६,२८,९४४ १,७६,२८,९४४

 

अनुसूची ४

ऋण �ा��, भु�ानी तथा �ाज)

ऋण १ ऋण २ ऋण ३ ज�ा

िज�ेबारी सरेको

यो अवधीमा �ा�

ज�ा

यो अवधीमा िफता�/भु�ानी

बाकी

अवधीको �ाज खच�

शु�को ितन�बाँकी �ाज

यो अवधीको �ाज खच�

यो अवधीको भु�ानी

अवधीको अ�मा ितन�बाँकी
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िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१

अनुसूची ५

कोषको िववरण

कोष िज�ेबारी सरेको यो अवधीमा �ा� ज�ा यो अवधीमा िफता�/भु�ानी बाकी

कम�चारी क�ाण कोष ० ७८,६५,०७७.३४ ७८,६५,०७७.३४ ० ७८,६५,०७७.३४

काय� संचालन कोष - िबिबध ० ८३,८०,३५५ ८३,८०,३५५ ५८,०१,२९४ २५,७९,०६१

ग�रवी िनवारण तथा सामािजक प�रचालन कोष ० ६,५०,००० ६,५०,००० ० ६,५०,०००

�कोप �व�थापन कोष ० १,२१,३६,९९२ १,२१,३६,९९२ ८९,०७,०५९ ३२,२९,९३३

िबिबध खच� खाता/कोष- ब�क (ग २-७) ० ९९,७५,५५९.५० ९९,७५,५५९.५० ९९,७५,५५९.५० ०

मम�त स�ार कोष ० २१,५०,००० २१,५०,००० ० २१,५०,०००

मिहला तथा वाल िवकास कोष ० १९,०१,००० १९,०१,००० ० १९,०१,०००

वातावरण �व�थापन कोष ० ११,००,००० ११,००,००० ० ११,००,०००

ज�ा ४,४१,५८,९८३.८४ ४,४१,५८,९८३.८४ २,४६,८३,९१२.५० १,९४,७५,०७१.३४

 

अनुसूची ५ क

धरौटीको िववरण

शीष�क ज�ा

िज�ेबारी सरेको २७,४१,३९६.९१

यो अवधीमा �ा� ३६,१२,७८८

ज�ा ६३,५४,१८४.९१

यो अवधीमा िफता�/भु�ानी (३,९२,३३४)

यो अवधीमा सदर�ाहा ०

बाकी ५९,६१,८५०.९१

 

अनुसूची ६

बाँडफांड गन� बाँकी राज�

शीष�क ज�ा

िज�ेबारी सरेको ० ० ०

यो अवधीमा असुली ६५,००० ३४,१०,१३७.४० ३४,७५,१३७.४०

ज�ा ६५,००० ३४,१०,१३७.४० ३४,७५,१३७.४०

यो अवधीमा िवतरण

ग�की �देश २६,००० १३,५१,०६२.४० १३,७७,०६२.४०

नेपाल सरकार ० ३२,४८० ३२,४८०

बेनी नगरपािलका ३९,००० २०,२६,५९५ २०,६५,५९५

बाँडफाँड गन� बाकी राज� ० ० ०

 

अनुसूची ७

संघीय, �देश सरकार वा अ� काय��म

शीष�क ज�ा �ा�ी गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�



म.ले.प.फा.नं. २७५बेनी नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी
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िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१
 

अनुसूची ८

खच� िववरण

शीष�क गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२११११ पा�र�िमक कम�चारी ० २२,७५,१८,९१४.२० २२,७५,१८,९१४.२०

२११२१ पोशाक ० ४,१०,००० ४,१०,०००

२११३१ �थानीय भ�ा ० १४,४१,८७० १४,४१,८७०

२११३२ महंगी भ�ा ० ९,२८,००० ९,२८,०००

२११३४ कम�चारीको बैठक भ�ा ० ६,३६,७२० ६,३६,७२०

२११३५ कम�चारी �ो�ाहन तथा पुर�ार ० २,००,००० २,००,०००

२११३९ अ� भ�ा ० २,७६,२०० २,७६,२००

२११४१ पदािधकारी बैठक भ�ा ० ४,८८,००० ४,८८,०००

२११४२ पदािधकारीअ� सुिबधा ० १,४६,२१,८४५ १,४६,२१,८४५

२१२१४ कम�चारी क�ाण कोष ० १३,००,००० १३,००,०००

२१२१९ अ� सामािजक सुर�ा खच� ० ३२,००,००० ३२,००,०००

२२१११ पानी तथा िबजुली ० ५,७२,१६७ ५,७२,१६७

२२११२ संचार महसुल ० २,९०,८१८ २,९०,८१८

२२२१२ इ�न (काया�लय �योजन) ० ९,४९,३०९ ९,४९,३०९

२२२१३ सवारी साधन मम�त खच� ० ५,४५,७३९ ५,४५,७३९

२२२१४ िबमा तथा नवीकरण खच� ० २,५०,००० २,५०,०००

२२२२१ मेिशनरी तथा औजार मम�त स�ार तथा स�ालन खच� ० ६,५९,३३९ ६,५९,३३९

२२२३१ िनिम�त साव�जिनक स�ि�को मम�त स�ार खच� ० ८,७२,३७५ ८,७२,३७५

२२२९१ अ� स�ि�ह�को संचालन तथा स�ार खच� ० २५,८५० २५,८५०

२२३११ मसल� तथा काया�लय सामा�ी ० २९,२३,२३६ २९,२३,२३६

२२३१२ पशुपं�ीह�को आहार ० १,२०,००० १,२०,०००

२२३१३ पु�क तथा साम�ी खच� ० ६,५९,५२९ ६,५९,५२९

२२३१४ इ�न - अ� �योजन ० ९३,६२५ ९३,६२५

२२३१५ प�पि�का, छपाई तथा सूचना �काशन खच� ० ११,७६,४७३ ११,७६,४७३

२२४११ सेवा र परामश� खच� ० १,००,००० १,००,०००

२२४१२ सूचना �णाली तथा स�वेयर संचालन खच� ० ४४,०७० ४४,०७०

२२४१३ करार सेवा शु� ० ९७,९८,८११.५० ९७,९८,८११.५०
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२२५२२ काय��म खच� ० २,८३,३३० २,८३,३३०

ज�ा २,८३,३३० २,८३,३३०

काय��म/प�रयोजनाको नाम : �धानम�ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना : ३१२००१०६

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२२५२२ काय��म खच� ० ३७,९०,६१७ ३७,९०,६१७

ज�ा ३७,९०,६१७ ३७,९०,६१७

काय��म/प�रयोजनाको नाम : पशु सेवा िवभाग : ३१२०२०११

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२२५२२ काय��म खच� ० ३,६४,९५६ ३,६४,९५६

ज�ा ३,६४,९५६ ३,६४,९५६

काय��म/प�रयोजनाको नाम : राि�� य प�रचयप� तथा प�ीकरण िवभाग : ३१४०१०११



म.ले.प.फा.नं. २७५बेनी नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

काया�लयको कोड : ८०४४४४०१३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२११११ पा�र�िमक कम�चारी ० ११,०९,९३० ११,०९,९३०

२२११२ संचार महसुल ० ७,००० ७,०००

२२२२१ मेिशनरी तथा औजार मम�त स�ार तथा स�ालन खच� ० ६,०५० ६,०५०

२२३११ मसल� तथा काया�लय सामा�ी ० ९०,००० ९०,०००

२२५२२ काय��म खच� ० १०,८४,९५६ १०,८४,९५६

२२६११ अनुगमन, मू�ांकन खच� ० ३८,१०० ३८,१००

२२६१२ �मण खच� ० १,५०,००० १,५०,०००

ज�ा २४,८६,०३६ २४,८६,०३६

काय��म/प�रयोजनाको नाम : सं�ृित �व��न काय��म : ३२५००१०३

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२२५२२ काय��म खच� ० १०,६१,५०० १०,६१,५००

ज�ा १०,६१,५०० १०,६१,५००

काय��म/प�रयोजनाको नाम : पय�टन पूवा�धार िवकास आयोजना : ३२५०११०६

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२२५२२ काय��म खच� ० ४,८२,५०० ४,८२,५००

ज�ा ४,८२,५०० ४,८२,५००

काय��म/प�रयोजनाको नाम : मिहला,बालबािलका तथा जे� नाग�रक म�ालय : ३४००००११

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२२५२२ काय��म खच� ० ५०,००० ५०,०००

ज�ा ५०,००० ५०,०००

काय��म/प�रयोजनाको नाम : आवास �व�था काय��म : ३४७०११०१

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२२५२२ काय��म खच� ० ३,७०,००० ३,७०,०००

ज�ा ३,७०,००० ३,७०,०००

काय��म/प�रयोजनाको नाम : सबैका लािग िश�ा- आधारभूत तह : ३५००००१४

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२११११ पा�र�िमक कम�चारी ० १३,९९,७०,९२७ १३,९९,७०,९२७

ज�ा १३,९९,७०,९२७ १३,९९,७०,९२७

काय��म/प�रयोजनाको नाम : मा�ािमक तह : ३५००००१५

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२११११ पा�र�िमक कम�चारी ० ४,२६,६९,९४५ ४,२६,६९,९४५

ज�ा ४,२६,६९,९४५ ४,२६,६९,९४५

काय��म/प�रयोजनाको नाम : िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ा �र : ३५०००८०१



म.ले.प.फा.नं. २७५बेनी नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

काया�लयको कोड : ८०४४४४०१३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१
शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)

अनुसार
गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२११११ पा�र�िमक कम�चारी ० ३,७८,००० ३,७८,०००

२२५२२ काय��म खच� ० १,०३,६९,३५५ १,०३,६९,३५५

२५३११ शैि�क सं�थाह�लाई सहायता ० ३,६८,३३,८५० ३,६८,३३,८५०

ज�ा ४,७५,८१,२०५ ४,७५,८१,२०५

काय��म/प�रयोजनाको नाम : ब��े�ीय पोषण काय��म : ३६५००१०६

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२२५२२ काय��म खच� ० ४,०६,२४१ ४,०६,२४१

ज�ा ४,०६,२४१ ४,०६,२४१

काय��म/प�रयोजनाको नाम : �ा� सुधार काय��म : ३७०००११४

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२२५२२ काय��म खच� ० ५,७०,६९२ ५,७०,६९२

ज�ा ५,७०,६९२ ५,७०,६९२

काय��म/प�रयोजनाको नाम : �ाथिमक �ा� सेवा : ३७००१०१२

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२११११ पा�र�िमक कम�चारी ० २,२४,२०,४९१.२० २,२४,२०,४९१.२०

ज�ा २,२४,२०,४९१.२० २,२४,२०,४९१.२०

काय��म/प�रयोजनाको नाम : �यरोग िनय�ण : ३७००११०१

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२२५२२ काय��म खच� ० ३७,२०० ३७,२००

ज�ा ३७,२०० ३७,२००

काय��म/प�रयोजनाको नाम : एकीकृत मिहला �ा� तथा �जनन �ा� काय��म : ३७००११०३

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२२५२२ काय��म खच� ० ११,४५,८२३ ११,४५,८२३

ज�ा ११,४५,८२३ ११,४५,८२३

काय��म/प�रयोजनाको नाम : एिककृत बाल �ा� एवं पोषण काय��म : ३७००११०४

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२२५१२ सीप िवकास तथा जनचेतना तािलम तथा गो�ी स��ी
खच�

० १,००,००० १,००,०००

२२५२२ काय��म खच� ० ५,३१,७०० ५,३१,७००

ज�ा ६,३१,७०० ६,३१,७००

काय��म/प�रयोजनाको नाम : महामारी तथा रोग िनय�ण काय��म : ३७००११०५

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२२५१२ सीप िवकास तथा जनचेतना तािलम तथा गो�ी स��ी ० १६,८०० १६,८००



म.ले.प.फा.नं. २७५बेनी नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

काया�लयको कोड : ८०४४४४०१३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१
खच�

२२५२२ काय��म खच� ० १,३०,००० १,३०,०००

ज�ा १,४६,८०० १,४६,८००

काय��म/प�रयोजनाको नाम : अ�ताल िनमा�ण सुधार तथा �व�थापन सूचना �णाली : ३७००११०८

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२२५२२ काय��म खच� ० २,००,००० २,००,०००

ज�ा २,००,००० २,००,०००

काय��म/प�रयोजनाको नाम : राि�� य �ा� िश�ा, सूचना तथा संचार के� : ३७००११०९

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२२५२२ काय��म खच� ० ८९,६०० ८९,६००

ज�ा ८९,६०० ८९,६००

काय��म/प�रयोजनाको नाम : उपचारा�क सेवा काय��म : ३७००१११५

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२२५२२ काय��म खच� ० ३२,९४,१८० ३२,९४,१८०

२२६१२ �मण खच� ० ५३,००० ५३,०००

ज�ा ३३,४७,१८० ३३,४७,१८०

काय��म/प�रयोजनाको नाम : निस�ङ तथा सामाजिक सुर�ा सेवा का�य�म : ३७००१११६

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२२५२२ काय��म खच� ० २३,८३,८४२ २३,८३,८४२

ज�ा २३,८३,८४२ २३,८३,८४२

काय��म/प�रयोजनाको नाम : �धानम�ी रोजगार काय��म : ३७१००१०२

शीष�क ि�याकलाप न�र (LMBIS/SuTRA)
अनुसार

गत अवधीस�को खच� यो अवधीको खच� ज�ा खच�

२११११ पा�र�िमक कम�चारी ० ७,७९,९५० ७,७९,९५०

२११२१ पोशाक ० २०,००० २०,०००

२११३१ �थानीय भ�ा ० ७५,६०० ७५,६००

२२३११ मसल� तथा काया�लय सामा�ी ० ६४,००० ६४,०००

२२५२२ काय��म खच� ० ९६,०५,८२४ ९६,०५,८२४

ज�ा १,०५,४५,३७४ १,०५,४५,३७४

कुल ज�ा २९,३६,०७,८२३.२० २९,३६,०७,८२३.२०

 



म.ले.प.फा.नं. २७५बेनी नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

काया�लयको कोड : ८०४४४४०१३००

िव�ीय �ितवेदन
 

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१

अनुसूची ९

ब�क तथा नगद मौ�ात

खाताको �कार / ब�कको नाम (खाता नं) खाता अनुसार बाकी � ब�क अनुसार बाकी � फरक कैिफयत

ग ३.१ - �धानीय तह धरौटी खाता / नेपाल ब�क िलिमटेड , ०६३०३०००००३००००००००१ ५९,६१,८५०.९१

ग ४.१ - �थानीय तह सि�त कोष खाता / नेपाल ब�क िलिमटेड , ०६३०३०००००४००१०००००१ ६,९७,१३,२८५.६८

ग ५.१ - �थानीय तह िविवध कोष खाता / नेपाल ब�क िलिमटेड , ०६३०३०००००५००१०००००१ १,६२,४५,१३८.३४

ग ७.२ - �थानीय तह �कोप �व�थापन कोष खाता / नेपाल ब�क िलिमटेड , ०६३०३०००००७००२०००००१ ३२,२९,९३३

ज�ा ९,५१,५०,२०७.९३
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