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उपस्थिि समू्पर्यिा

निस्कार !



आलियक प्रशासन शाखाको

वालषयक प्रगलि लववरर्

आ. व. २०७8।७9



आलियक प्रशासनको संलक्षप्त पररचर्
 जनिाको सवोत्ति लिि, लवकास, सुशासनका सन्दर्यिा लवलिसम्मि िररकाले

आलियक कारोबारको सञ्चालन, व्यवथिापन, लनर्िन गनयका लालग थिालपि

संरचनालाई आलियक प्रशासनका रुपिा ललने गररन्छ ।

 सरकारका लवलर्न्न िन्त्रालर्, लवर्ाग, आर्ोग, संवैिालनक लनकार्, प्रादेलशक ििा

सम्बद्ध थिानीर् कार्ायलर्िरुको आलियक कारोबारसँग सम्बस्िि समू्पर्य गलिलवलि

सञ्चालन गने एक िित्वपूर्य अंगको रुपिा आलियक प्रशासन शाखालाई ललने

गररन्छ ।

 आलियक प्रशासन सावयजलनक प्रशासनको िेरुदण्ड िो । आलियक प्रशासनको

सफलिािा िात्र सिग्र सावयजलनक प्रशासनको सफलिाको कल्पना गनय सलकन्छ ।

 देशको सिग्र आलियक वृस्द्ध र लवकासिा र्सको रु्लिका अग्र थिानिा रिेको हुन्छ

।

 िालको संघीर् शासन व्यवथिािा आलियक प्रशासनलाई पारदशी, जवाफदेलि,

जनिुस्ख ििा पहँुचर्ोग्य बनाउँदै सेवा प्रवाि गनय सके सवयसािारर् नागररकिरुिा

थिानीर् सरकारको साररु्ि उपस्थिलिको बोि हुन सक्छ ।

 देशले अवलम्वन गरेको अियव्यवथिा अनुरुपको आलियक उदे्दश्य िालसल गनय

प्रादेलशक ििा थिानीर् आलियक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रलवलििैत्री, प्रगलिलशल

ज्ञान, सीप, क्षििारु्क्त बनाउन आवश्यक छ ।



नेपाल सरकारको आलियक प्रशासनको के्षत्रिरु

 लवलनर्ोजन /खचय व्यवथिापन लेखालवलि

 राजश्व प्रशासन /व्यवथिापन

 लजन्सी व्यवथिापन

 िरौटी व्यवथिापन

 आर्ोजना व्यवथिापन



बागलुङ नगरपाललकाको आ.

व. २०७8।७9 को आर्-व्यर्

लववरर्



कं्र. 

सं.
स्रोत नेपाल सरकार प्रदेश सरकार

१. सिालनकरर् अनुदान 17,38,00,000.00 2,15,00,000.00

२. शसिय अनुदान 60,96,88,000.00 60,00,000.00

३. लवशेष अनुदान 2,33,00,000.00 -

४. सिपुरक अनुदान 1,71,00,000.00 50,00,000.00

५. राजश्व बाँडफाँट 10,40,21,000.00 3,97,20,000.00

जम्मा 92,79,09,000.00 ७,२२,२०,०००.००

६. सडक बोडय ९२,००,०००.००

७. आन्तररक आर् 8,43,89,000.00

८. गि वषयको बैंक िौज्दाि 13,79,67,822.70

जम्मा आय-व्यय अनुमान 1,23,16,85,822.70

आर्-व्यर् अनुिान २०७8।७9



कं्र. 

सं.
स्रोत नेपाल सरकार प्रदेश सरकार

१. सिालनकरर् अनुदान 17,38,00,000.00 2,14,22,000.00

२. शसिय अनुदान 59,38,08,000.00 50,35,000.00

३. लवशेष अनुदान 1,53,11,027.00 -

४. सिपुरक अनुदान - 13,60,000.00

५. राजश्व बाँडफाँट 11,28,94,862.52
2,77,83,472.60

जम्मा 89,58,13,889.52 5,56,00,472.60

६. सडक बोडय ६४,४०,०००.००

७. आन्तररक आर् 5,85,05,932.13

८. गि वषयको बैंक िौज्दाि 13,79,67,822.70

जम्मा वास्तववक आय 1,15,43,28,116.95

वास्तलवक आर् लववरर् २०७8।७9



कं्र. 

सं.
स्रोत नेपाल सरकार प्रदेश सरकार

१. सिालनकरर् अनुदान 9,24,81,174.74 1,28,66,778.91

२. शसिय अनुदान 46,06,40,356.67 48,23,890.00

३. लवशेष अनुदान 1,53,11,027.00 -

४. सिपुरक अनुदान - -

५. राजश्व बाँडफाँट 7,95,20,111.71
2,56,04,297.98

जम्मा 64,79,52,670.12 4,32,94,966.89

६. सडक बोडय ६४,४०,०००.००

७. आन्तररक आर् 5,63,97,333.49

८. गि वषयको बैंक िौज्दाि 6,57,18,474.91

जम्मा वास्तववक व्यय 81,98,03,445.41

वास्तलवक व्यर् लववरर् २०७8।७9



खचयको प्रकृलिका आिारिा खचय अनुिान र वास्तलवक खचयको िुलना

/लवशे्लषर्

०

१००००००००

२००००००००

३००००००००

४००००००००

५००००००००

६००००००००

७००००००००

८००००००००

चालु खचय पँुजीगि खचय लवत्तीर् व्यवथिा खचय

खचय अनुिान वास्तलवक खचय

खर्च बजेट खर्च खर्च %

चालु ७३,९०,८७,९४२.७० ६०,५२,०४,४५०.६२ ८१.८९%

पँुलजगि ४८,५५,९७,८८०.०० २१,११,०६,०५६.४० ४३.४७%

लवत्तीर् ७०,००,०००.०० ३४,९२,९३८.४४ ४९.९०%

जम्मा १,२३,१६,८५,८२२.७० ८१,९८,०३,४४५.४१ ६६.५५%



नगरपाललकाको आर् सम्बििा रिेका केिी सन्दर्यिरु

 बागलुङ नगरपाललकाको लालग संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारका लवलर्न्न

श्रोििरुबाट बजेट रकि लवलनर्ोजन र्ई लनकासा हँुदै आएको ।

 सलिक्षा वषयिा प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँडिा अनुिालनि बजेट रकि

रु. ३,९७,२०,०००.00 रिेको र वास्तलवक आर् रु. २,७७,८३,४७२.६०

रिेकोले अनुिान र्न्दा रु. १,१९,३६,५२७.४० रकि कि प्राप्त हुन आएको

।

 सलिक्षा वषयिा आन्तररक आम्दानी िफय गि वषयको नगद िौज्दाि रु.

१3,७९,६७,८२२.७० र चालु वषयको अनुिालनि आम्दानी

८,४३,८९,000.00 गरी रु. २२,२३,५६,८२२.७0 अनुिान गरेकोिा जम्मा

रु. १९,६४,७३,७५४.८३ (गि वषयको िौज्दाि रु. १३,७९,६७,८२२.७० र

चालु वषयको आम्दानी रु. ५,८५,०५,९३२.१३) र्एकोले अनुिान र्न्दा रु.

२,५८,८३,०६७.८७ रकि अनुिान र्न्दा कि हुन आएको ।

 राजश्व संकलनका लालग समू्पर्य वडा कार्ायलर्िरुले संकलन र्एको राजश्व

सिर्िै बैंक दास्खला गनुयपने सािै चासो र लजमे्मवारीका साि राजश्व

संकलनिा ध्यान लदनुपने देस्खन्छ ।



के्षत्रगि व्यर् अनुिान ििा वास्तलवक व्यर् २०७८।७९
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आलियक लवकास सािालजक लवकास पूवायिार लवकास सुशासन ििा

अन्तरसम्बस्िि के्षत्र

कार्ायलर् ििा प्रशासलनक

बजेट लवलनर्ोजन खचय

वास्तलवक व्यर्
८१,९८,०३,४४५.४१



उप-के्षत्रगि लवलनर्ोलजि

ििा वास्तलवक व्यर्

२०७९।८०



लस.नं. के्षत्र/उप के्षत्र लवलनर्ोजन खचय खचय (%)

१ कृलष २,०६,२९,००० १,४७,७५,२६८.३२ ७१.६२

२ उद्योग ३६,००,००० २५,११,२२० ६९.७६

३ पर्यटन १,४५,३०,००० ८०,७०,६२७.१५ ५५.५४

४ सिकारी १०,००,००० ४,०३,७१७ ४०.३६

५ जलश्रोि ििा लसंचाई ६४,९५,००० २९,७९,९०६.५० ४५.८८

६ बन ९३,५०,००० ५०,००० ०.५३

७ पशुपन्छी लवकास ६१,५५,००० ४२,७३,४४२ ६९.४३

जम्मा आवथचक ववकास ६,१७,५९,००० ३,३०,६४,१८०.९७ ५३.५४

१. आलियक लवकास



२. सािालजक लवकास

लस.नं. के्षत्र/उप के्षत्र लवलनर्ोजन खचय खचय (%)

१ लशक्षा ४३,१९,६०,००० ३८,६०,३१,२८८.३० ८९.३७

२ स्वास्थ्य ८,९६,०२,००० ६,४७,९२,८२४.६६ ७२.३१

३ खानेपानी ििा सरसफाई १,६२,८५,००० १,०४,७८,३२०.१८ ६४.३४

४ र्ाषा ििा संसृ्कलि ९२,७५,००० ६२,०२,३६५ ६६.८७

५
लैंलगक सिानिा ििा

सािालजक सिावेशीकरर्
७८,०५,००० ५२,३२,२०२ ६७.०४

६ रु्वा ििा खेलकुद २,८८,२०,००० ८१,९५,६६९ २८.४४

७ जनसंख्या ििा बसाईसराई ५०,००० ५०,००० १००

८
सािालजक सुरक्षा ििा

संरक्षर्
३,३२,१२,००० २,२३,३२,६६१.५० ६७.२३

जम्मा सामावजक ववकास ६१,७०,०९,००० ५०,३३,१५,३३०.६४ ८१.५६



लस.नं. के्षत्र/उप के्षत्र लवलनर्ोजन खचय खचय (%)

१ र्ािर्ाि पूवायिार १८,१५,९८,५४६ ८,२०,७६,७३५.६७ ४५.२

२
र्वन, आवास ििा सिरी

लवकास
१२,५९,४२,९६० ३,९५,४९,३०८.०७ ३१.४

३ उजाय १९,५०,००० ९,३३,६५५.८२ ४७.८८

४ संचार ििा सूचना प्रलबलि ७५,००० ७५,००० १००

५ सम्पदा पूवायिार १,१३,००,००० ८६,८५,४३० ७६.८६

६ पुनलनिायर् २०,००,००० ० ०

जम्मा पूवाचधार ववकास ३२,२८,६६,५०६ १३,१३,२०,१२९.५६ ४०.६७

३. पूवायिार लवकास



४. सुशासन ििा अन्तसयम्बस्िि के्षत्र

लस.नं. के्षत्र/उप के्षत्र लवलनर्ोजन खचय खचय (%)

१ वािावरर् ििा जलवारु् ८४,३५,००० ६५,२५,२९५.५७ ७७.३६

२ लवपद व्यवथिापन ८७,५५,००० ५२,००,९२५.९३ ५९.४१

३ िानब संशािन लवकास २५,००० २५,००० १००

४ शास्न्त ििा सुव्यवथिा ५,२५,००० ५,२५,००० १००

५ कानुन ििा न्यार् ५,००,००० ९२,३५४ १८.४७

६ शासन प्रर्ाली २,३५,६३,४९४ २,०२,९९,४४४.७८ ८६.१५

७ िथ्ांक प्रर्ाली २३,०४,००० १३,८७,८५९.९६ ६०.२४

८ श्रि ििा रोजगारी २६,००० २६,००० १००

९ र्ोजना िजुयिा र कार्यन्वर्न ३०,००,००० ० ०

१० अनुगिन ििा िूल्ांकन १,५०,००० ० ०

११ प्रशासकीर् सुशासन ५,००,००० १,५५,४०४ ३१.०८

१२ लवत्तीर् सुशासन ५,००,००० २५,००० ५

जम्मा सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित के्षत्र ४,८२,८३,४९४ ३,४२,६२,२८४.२४ ७०.९५



लस.नं. के्षत्र/उप के्षत्र लवलनर्ोजन खचय खचय (%)

१
कार्ायलर् सञ्चालन ििा

प्रशासलनक
१५,१६,००,००० ११,५५,६५,९३७.५० ७६.२३

जम्मा कायाचलय सञ्चालन तथा

प्रशासवनक
१५,१६,००,००० ११,५५,६५,९३७.५० ७६.२३

५. कार्ायलर् सञ्चालन ििा प्रशासलनक



उप-के्षत्रगि व्यर्का रुपिा रिेका केलि सन्दर्यिरु

सलिक्षा वषयिा नगरपाललकाको अलिकांश बजेट

सािालजक लवकास िफय लवलनर्ोजन र्एको

देस्खन्छ जुन सिग्र बजेटको लगर्ग ५०%

लवलनर्ोजन िो।



बजेट ििा खचय सम्बििा अन्य उपलस्ििरु

बजेट ििा खचय सम्बस्ि समू्पर्य कारोबार थिानीर् सलञ्चि

कोष व्यवथिापन प्रर्ाली (Sub-national Treasury

Regulatory Application - SuTRA) िाफय ि गररएको ।

कार्ायलर् र िािििका शाखा उपशाखािरुको लिसाब लर्डान

ििा आर् व्यर्को लिसाब लछटो, छररिो र सिज िररकाले

गनय सलकएको ।

आलियक प्रशासन शाखाबाट हुने कार्यिरुलाई चुस्त, दुरुस्त,

पारदशी र नागररकिैत्री बनाउन पिल गररएको ।

 लवपद व्यवथिापन ििा कोरोना र्ाइरस (कोलर्ड -१९) सँग

सम्बस्िि खचयिरुको व्यवथिापन प्रकोप व्यवथिापन कोषबाट

हँुदै आएको ।



ि.ले.प.फा.नं. ६०७

बागलुङ नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्, बागलुङ

कार्ायलर्को कोड : ८०४४५४०४३००

िरौटीको आलियक लववरर्

आ.व. : २०७८/७९ िलिना : असार
१ आम्दानी रकि रु.

क गि िलिना/ आ.ब.को िरौटी िौज्दाि १६,८७३,३५३.४२
ख चालु िलिना/ आ.ब.को प्राप्त र्एको िरौटी ४२२८९७७.३८

जम्मा २१,१०२,३३०.८०
२ खचय
क चालु िलिना/ आ.ब.को लफिाय र्एको िरौटी २६९०३०३.१४
ख चालु िलिना/ आ.ब.को सदर स्यािा र्एको िरौटी ०

जम्मा २६९०३०३.१४
३ से्रस्ता अनुसारको बाँकी (१-२)

क नगद ०
ख बैंक १८,४१२,०२७.६६

जम्मा १८,४१२,०२७.६६
४ बैंक अनुसारको िरौटी िौज्दाि
५ फरक (३-४)

६ फरक पनायको कारर्



बागलुङ नगरपाललका प्रकोप व्यवथिापन कोष

२०७८।७९ को आर्-व्यर् लववरर्

क्र .  सं. खर्च रकम रु.

१ 3 3 0 0 0 0 .0 0

२ 2 3 9 7 0 5 .0 0

३

४ 1 0 8 1 5 .0 0

५

६

७

5 8 0 5 2 0 .0 0

औषलि एवि् स्वास्थ्य  उपकरर् ििा सािाग्री खररद

स्वास्थ्य  पूवायिार लनिायर्

अन्य लशषयकिा र्एको खचय

जम्मा  खर्च

खर्चको प्रकार

रािि लविरर्

क्वारेस्िन  िोस्िङ्ग सेिर  लनिायर् ििा व्यबथिापन

आइशोलेशन केन्द्र  लनिायर् ििा व्यवथिापन

जनशस्क्त पररचालन (जोस्खि र्त्ता)

आम्दानी
लववरर्

खचय लववरर्

1 3 3 0 3 5 0 7 .1 6

3 3 0 3 5 0 7 .1 6

2 7 2 2 9 8 7 .1 6

जम्मा आय वा मौज्दात

कोषमा बााँकी रकम

अ. ल्ा. २ ० ७७/ ७८



बागलुङ नगरपाललका

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्
बागलुङ

आ. व. २०७8।७9 को एलककृि आर् -व्यर् लववरर्

आय व्यय
वस. नं. वववरण रकम वस. नं. वववरण रकम

1 सलञ्चि कोष बैंक िौज्दाि रकि 137967822.70 1 चालु ििा लवत्तीर् खचय पाललका जम्मा 167988042.51

2 िरौटी िौज्दाि 16873353.42 2 पँुजीगि खचय पाललका जम्मा 164600129.23

3 लवत्तीर् िस्तान्तरर् संघ 782919027.00 3 प्रकोप व्यवथिापन कोष खचय 580520.00

लवत्तीर् सिालनकरर् 173800000.00 4 लवशेष अनुदान संघ खचय 15311027.00

सशिय अनुदान संघ 593808000.00 5 सशिय अनुदान संघ जम्मा खचय 460640356.67

लवशेष अनुदान 15311027.00 सशिय अनुदान चालु खचय 440709346.55

4 प्रदेश अनुदान जम्मा 27817000.00 सशिय अनुदान पँुलजगि खचय 19931010.12

प्रदेश सिालनकरर् 21422000.00 6 प्रदेश सशिय िफय को खचय 4823890.00

सशिय अनुदान प्रदेश 5035000.00 7 सािालजक सुरक्षा खचय 252610869.00

सिपुरक अनुदान प्रदेश 1360000.00 8 गररबसँग लवशे्वश्वर कार्यक्रि खचय 455000.00

5 प्रकोप व्यवथिापन कोष बैंक िौज्दाि 3303507.16 9 एलककृि स्वास्थ्य पूवायिार लवकास कार्यक्रि खचय 23851591.15

6 आन्तररक आर्, िालपोि कार्ायलर्बाट प्राप्त र लवलवि आम्दानी 58505932.13 10 अनुदान बाँकी -प्रदेश सिपुरक 1360000.00

7 राजश्व बाँडफाँड जम्मा 140678335.12 11 िरौटी लफिाय 2690303.14

राजश्व बाँडफाँड संघ 112894862.52 िरौटी िौज्दाि रकि अ. ल्ा. 18412027.66

राजश्व बाँडफाँड प्रदेश 27783472.60 12 सडक बोडय िफय को खचय 6440000.00

8 सडक बोडयबाट प्राप्त आर् 6440000.00 13 बैंक बाँकी रकि सलञ्चि कोष 337809973.60

9 सािालजक सुरक्षा आर् 252610869.00 14 लवलवि कोष खािा व्यर् 6919243.00

10 गररबसँग लवशे्वश्वर कार्यक्रि 455000.00 आ. वा. 2079/80 का लालग लवलवि कोष खािा अ. ल्ा. 2432644.33

11 एलककृि स्वास्थ्य पूवायिार लवकास कार्यक्रि 23851591.15 15 चालु आ. व. को लालग जम्मा बैंक िौज्दाि (एलककृि) 226638877.62

12 िरौटी आर् 4228977.38 अनुदान खचय, लफिाय र बाँकी –सशिय संघ 133167643.33

लवलवि कोष खािा बैंक िौज्दाि 4968227.89 अनुदान लफिाय-सशिय प्रदेश 211110.00

लवलवि कोष खािा चालु आ. व. को आर् 4383659.44 आ. व. 2079/80 का लालग अ. ल्ा. सलञ्चि कोष 203071218.47

13 जम्मा लवलवि कोष खािा 9351887.33 आ. व. 2079/80 का लालग अ. ल्ा. प्रकोप व्य. कोष 2722987.16

लिसाब लिलान (बैंकिा बढी रकि) 3285300.26

कुल जम्मा 1468288602.65 कुल जम्मा 1468288602.65

*नगर लवकास कोषको ऋर् रु्क्तानी बाँकी 10460866.25

*नगर लवकास कोषको ब्याज रु्क्तानी बाँकी 2790832.28



बजेट िजुयिा देस्ख कार्ायन्वर्निा देखा परेका सिस्यािरु

प्रदेश राजश्व बाँडफाँडिा अनुिानर्न्दा कि रकि प्राप्त हुन

आएकोले सिग्र कार्यक्रिलाई प्रर्ावकारी ढंगबाट सञ्चालन गनय

नसलकएको ।

आलियक वषयको अन्त्यिा िात्र रु्क्तानीको लालग फाइलिरु प्रसु्ति

गने पररपाटीले गदाय केलि िित्त्वपूर्य कार्यक्रि ििा खचयिरुको

रु्क्तानी गनय नसलकएको र रु्क्तानी र्एका फाइलिरुिा पलन

वास्तलवकिा सुलनलिि/एलकन गनय कलिनाई उत्पन्न हुने गरेको ।



बजेट कार्ायन्वर्नका सम्बििा केलि

सुझाविरु

 के्षत्रगि रुपिा बजेट लवलनर्ोजन गदाय सबै के्षत्रिा सिानुपालिक

रुपिा बजेट लवलनर्ोजन गने,

नागररकको दैलनक जीवनिा प्रर्ाव पाने अत्यावश्यकीर्

कार्यिरुलाई बढी प्रािलिकिािा राखेर बजेट लवलनर्ोजन गने

ििा कार्ायन्वर्नको वािावरर् बनाउने,

वडा कार्ायलर्िरुबाट सिेि आलियक वषयको सुरुबाट नै

आन्तररक राजश्व संकलन गने कार्यलाई प्रर्ावकारी ढंगबाट

अगाडी बढाउने,

आलियक वषयको अन्त्यिा िात्र रु्क्तानीको लालग फाइलिरु

प्रसु्ति गने कार्य अत्यनै्त गैर लजमे्मवारी कार्य िो । र्ो

पररपाटीलाई सबैले सिर्िै सुिार गरेर अगाडी बढ्ने ।



लनश्कषय
देश संघीर्िािा प्रवेश गरेसँगै} जनिाको सबैर्न्दा नलजकको

सरकारको रुपिा थिालपि थिानीर् ििले आफ्नो अलिकार

के्षत्रको थिानीर् स्रोि र सािनिरुको उच्चिि उपर्ोग

गदै/गराउँदै लवलर्न्न के्षत्रिरुको सिानुपालिक लवकासिा जोड

लदने गरी ऐन, कानून, लनर्ििरु िजुयिा गरी नागररकको

दैलनकीलाई िदैसम्म सिाजीकरर् हुने नीलि ििा कार्यक्रििरु

बनाई वास्तलवक रुपिै लागू गनय सके थिानीर् ििको

वास्तलवक साियकिा रिन्छ । सिग्रिा आ. व. २०७८।७९

का नीलि ििा कार्यक्रििरु सोलि लदशालिर अग्रसर रिेको र

िी कार्यक्रििरु प्रर्ावकारी ढंगले नै सम्पन्न/कार्ायन्वर्न

र्एका छन् र्न्न सलकन्छ ।



कुनै लजज्ञासा ?



िन्यवाद !


