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रमेश बाबु के सी
िनद�शक

महालेखापरी�कको काया�लय
Office of the Auditor General
लु��बनी �देश लेखापरी�ण िनद�शनालय

काठमाड�

प.सं.:२०७९/८०
च.न :

िमित : २०७९-६-११

िवषयः लेखापरी�णको �ार��भक �ितवेदन ।

�ी काया�लय �मुख �य ु,

मा�डवी गाउँपा�लका, �यठुान ,

मा�डवी गाउँपा�लका , �यूठान

लेखापरी�ण ऐन, २०७५ अनुसार �यस काया�लयको आ�थ�क वष� २०७८।७९ को िविनयोजन/राज�व/धरौटी/अ�य
कारोबारको आ�थ�क िववरण तथा सोसँग स�व��धत कागजातप� र िववरण परी�ण गरी िमित २०७९।०६।०९ मा छलफल
प�चात् तयार ग�रएको पाना २१ (ए�काइस) �ार��भक �ितवेदन यसैसाथ छ ।

काया�लयबाट पेस भएको आ�थ�क िववरण�ितको उ�रदािय�व �च�लत कानुन बमो�जम �ज�मेवार �यि�को हो ।
लेखापरी�कको उ�रदािय�व नेपाल सरकारी लेखापरी�णमान बमो�जम आ�थ�क िववरण परी�ण गरी �ितवेदन गनु� हो ।
�ितवेदनमा उि��खत �यहोराका स�ब�धमा मा�डवी गाउँपा�लकाको आ�थ�क काय�िव�ध िनयिमत तथा �यव��थत गन� बनेको
ऐन, २०७५ को दफा २० बमो�जम ३५ िदनिभ� फ�य�ट गरी स�परी�ण गराउनु ह�नेछ । उ� समयिभ� फ�य�ट गरी
स�प�र�ण नगराएमा वा स�प�र�ण गराई वाँक� रहेका �यहोराह� समावेश गरी लेखाउ�रदायी अ�धकृत/ काय�पा�लका
�मुखलाई जानकारी गराइने �यहोरा िनद�शानुसार अनुरोध गद�छु ।

बोधाथ� तथा काया�थ�ः
�ी संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन
म��ालय, �संहदरवार काठमा�ड� ।,
info@mofaga.gov.np
�ी कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय �यूठान ।,
pyuthan.dtco@fcgo.gov.np
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : मा�डवी गाउँपा�लका, �यठुान , मा�डवी गाउँपा�लका , �यूठान

काया�लय �मुख Prakash Pandey २०७९-५-२८ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख कमला वली २०७८-९-५

बे�जु रकम २९,९१७,७८३

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २,१०,०९,२१६.७४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २६,६१,८८,०२९.६ चालु खच� २२,२६,७२,७०५

�देश सरकारबाट अनुदान ३,०८,९६,०८४ पँूजीगत खच� १३,७१,९७,४७७

राज�व बाँडफाँट ७,०९,५४,९३०.३ िव�ीय/अ�य �यव�था १०,१४,१०,४६३

आ�त�रक आय ५३,२६,८६०.९८

अ�य आय ११,३२,७१,९२९.७

कुल आय ४८,६६,३७,८३४.५८ कुल खच� ४६,१२,८०,६४५

बाँक� मौ�दात ४,६३,५६,४०६.२८
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१ लेखापरी�ण
उपरो� आ�थ�क कारोवारह�को पेश भएस�मको �े�ता र �ा� आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनको मु�या�न तथा लेखापरी�ण योजना वमो�जम
लेखापरी�णको उ�े�य �ाि�को लािग जो�खम िव�लेषण, नमुना छनौट र �ल�खत �ितिन�ध�व प�को आधारमा लेखापरी�ण नीित, मानद�ड, माग�दश�न, िनद�शन
एवं �यवसायीक लेखापरी�णका असल अ�यासका आधारमा लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�कको �ज�मेवारी लेखापरी�ण िन�कष� सिहतको
�ितवेदन जारी गनु� हो भने आ�थ�क कारोवार र िव�ीय िववरणको स�पूण� �ज�मेवारी �यव�थापन प�मा रहेको छ । लेखापरी�णवाट दे�खएका �यहोरा उपर
काया�लयका पदा�धकारीह�सँग िमित २०७९।०६।०९ मा छलफल भई कायम ह�न आएका �यहोराह� िन�नानुसार छन् ।

२ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िव�ाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस मा�डवी गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारको संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह-अ��त�व र
सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु�
मा�डवी गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त ५ वडा, २९ सभा सद�य, ११३.४१ वग� िकलोिमटर �े�फल रहेको छ भने यस पा�लकाको
जनसं�या १५ हजार ७ सय ७८ रहेको छ ।

३ लेखापरी�णको �ममा असूली
वढी दरको �योग गरी भु�ानी भएको �.१७०५०। लेखापरी�णको �ममा असूली भएको छ ।

४ �थानीय संिचत कोष
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम यस मा�डवी गाउँपा�लकाले िव��य ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान तथा सहायता,
आ�त�रक आ�दानी र �थानीय सरकारवाट स�ालन भएको आयोजनाह� समेतको आय-�यय िहसावको आ�थ�क वष� २०७८।७९ को सम� संिचत कोषको
संि�� अव�था िन�न वमो�जम रहेको छ ।

�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ गत वष�को �ज�मेवारी २१००९२१६.७४ १ चालु खच� २२२६७२७०५

२ राज�व (आ�त�रक आय) ७६२८१७९१.२४ २ पँूजीगत खच� १३७१९७४७७

(क) आ�त�रक राज�व ५३२६८६०.९८ ३ धरौटी िफता� ७४६८८८

(ख) राज�व वाँडफाँट ७०९५४९३०.३० ४ कोष खच� २८३२९३

३ िव��य ह�ता�तरण संघ २६६१८८०२९.६० ५ मौ�दात ३८१८६९०७

(क) िव��य समानीकरण
अनुदान

७८६००००० ६ अ�तर �थानीय
तहवाट

(ख) सशत� अनुदान १७७१७९५९३ (क) सामा�जक
सुर�ा

४८७०५९२३

(ग) समपुरक अनुदान २१५४६१३ (ख) �थानीय
पूवा�धार �शासक�य
भवन

२०३५१०९३

(घ) िवशेष अनुदान ८२५३८२४ (ग) एिककृत
�वा��य पूवा�धार

३१३३३२६६

४ �देश सरकारवाट �ा�
अनुदान

३०८९६०८४ ७ धरौटी मौ�दात ७३३५४५०

(क) िव��य समानीकरण
अनुदान

३६२५००० ८ कोष खाताको
मौ�दात

८३४०५०.२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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(ख) सशत� अनुदान ८१५८०६१

(ग) समपुरक अनुदान ७९४५७०७

(घ) िवशेष अनुदान १११६७३१६

५ अ�तर �थानीय तहवाट �ा�

(क) सामा�जक सुर�ा ४८७०५९२३

(ख) �थानीय पूवा�धार
�शासक�य भवन काय��म

२०३५१०९३

(ग) एिककृत �वा��य पूवा�धार ३१३३३२६६

६ िविभ� कोष तफ� को आय ४७९९३०९.७०

७ धरौटी आय ८०८२३३८

ज�माः ५०७६४७०५१ ज�माः ५०७६४७०५१

५ आ�त�रक िनय��ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन� �यव�था छ। गाउँपा�लकामा ऐनमा
भएको �यव�था वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयन नगरेको कारण िन�नानुसार दे�खएको छ ।

• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े� िभ�का िवषयमा �थानीय �तरको िवकासका
लािग रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
• �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
• िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको
दे�खएन ।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर राखी काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी
भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन ।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन ।
• �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद
िनयमावली वनाएको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गरी गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको
उ� �यव�थाअनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन।
• पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो नगरेको र
लागत सहभािगता सिहतको लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय� स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन ।
• पदा�धकारीह�लाई मा�सक अनुगमन �ितवेदन संल� नगरी अनुगमन सुिबधा खच� ले�ने गरेको ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।
• तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा गाउँपा�लकाले तलवी �ितवेदन पा�रत गरेको पाइएन ।

सरकारी घर ज�गाको लगत राखेको पाईएन ।
र�सद िनय��ण खाता राखेको पाईएन ।

तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

६ चौमा�सक खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक
काय� ल�य तथा काय��म बमो�जम स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले पेश गरेको िववरण अनुसार �थम चौमा�सकमा ९.९०
�ितशत, दो�ो चौमा�सकमा १६.७० �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा ७३.४० �ितशत पँूजीगत खच� भएको छ । यसरी ते�ो चौमा�सक अथा�त् वषा��तमा मा�
अ�धक खच� गदा� कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प चौमा�सक वजेटको आधारमा खच� गरी बषा��तमा खच� गन�
प�रपाटीमा िनय��ण गनु� पद�छ ।

वजेट उपिशष�क वजेट र खच� (�.हजारमा) �थम चौमा�सक (�.हजारमा) दो�ो चौमा�सक (�.हजारमा) ते�ो चौमा�सक (�.हजारमा)

वजेट खच� वजेट खच� वजेट खच� वजेट खच�

चालु खच� तफ� २५६९५८ २२२६७२ ६६६९७ ४३९१६ ९३४०८ ५४५१ ९६८५१ १२४२४०

पँूजीगत खच� तफ� १७४७८८ १३७१९७ १११२७ १३५८१ ५७६६५ २२९०६ १०५९९६ १००७०९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np8 of 21

७ ख�रद गु� योजना 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ७ मा साव�जिनक िनकायले एक बष�भ�दा बढी अव�धस�म संचालन ह�ने योजना वा आयोजनाको लािग ख�रद
गदा� वा बािष�क �.१० करोड �पैया भ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� ख�रदको गु� योजना तयार गनु� पन� �यव�ठा छ । पा�लकाले िनयमानुसार ख�रद गु� योजना
तयार गरेको दे�खएन, िनयमको पालना गरी ख�रद काय�लाई �यव��थत वनाउनु पद�छ ।

८ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरी
म�ये गत आ�थ�क वष� स�म फ�य�ट नभएको ५ र यो आ�थ�क वष�मा दता� भएको ३२ गरी ज�मा ३७ फ�य�ट गनु�पन� दे�खएकोमा �याियक सिमितबाट २५
समाधान भएका छन् भने समाधानको �ि�यामा रहेका १२ वटा छन् । सिमितमा परेका उजुरी म�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहना
िभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �याद िभ� फछ�यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनु पद�छ।

९ आ�थ�क सहायता 
सरकारको बािष�क काय��ममा परेका वाहेक कुनैपिन सरकारी तथा गैरसरकारी सं�थालाई आ�थ�क सहायता र अनुदान निदने, तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर
मा� �ितपूित� तथा सं�थाको अिभलेख राखी एउटै �यि� वा सं�थालाई दोहोरो सहायता उपल�ध गराउने नह�ने �यव�था साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र
�ाभावका�रता कायम गन� स�ब��ध नीितगत माग�दश�न, २०७७ मा उ�ेख छ। उपरो� �यव�था �थािनय तहका सबै काया�लयह�ले पालना गनु�पन� समेत उ�ेख
छ। काय�पा�लकाको िनण�य बमो�जम िविभ� ६० जना गाउँपा�लका �े� िभ� बसोबास गन� िवप�, असहाय, वृदवृ�ा तथा िविभ� कारणले आ�थ�क �पले कमजोर
रहेका �यि�ह�लाई िनवेदन �लइ �मुखको तोक आदेशानुसार यो वष� �.३१९८५०। आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको दे�खयो। आ�थ�क सहायता एवं
अनु�पादक चालु �कृितका खच�मा कटौती नगरी पँू�जगत खच�को िह�सा बढाउन स�ने अव�था छैन । उ�पादनिशल �े�मा लगानी नगरी आ�थ�क वृि� हा�सल
गन� नसिकने भएकोले य�ता �कृितका खच�मा कटौती गनु�का साथै तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर मा� आ�थ�क सहायता र औष�ध उपचार खच� गनु�पन� दे�ख�छ
।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० �े�गत वजेट खच� 
�थानीय तहको एिककृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक वजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको आ�थ�क वष�
२०७८।७९ को �े�गत वजेट र खच�को ��थित देहाय अनुसार रहेको दे�ख�छ

�स.नः �े� बजेट खच� खच� �ितशत 

(ज�मा खच�को तुलनामा)

१ आ�थ�क िवकास ५०४०१५६०.०० ३४२५९८५७.०० ९.५२

२ पूवा�धार िवकास ८७६२००००.०० ६७६९१०७७.७० १८.८१

३ सामा�जक िवकास २१४८०८०००.०० १९२५८५४४५.६० ५३.५२

४ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन १४५६२०००.०० ९८७०६८०.०० २.७४

५ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक ६५८५५५५८.७७ ५५४६३१२१.१५ १५.४१

ज�माः ४३३२४७११८.७७ ३५९८७०१८१.४५ १००.००

उपरो� िववरण अनुसार आ�थ�क वष� २०७८।७९ को कुल खच� म�ये सव ैभ�दा वढी सामा�जक िवकासमा ५३.५२ �ितशत र सव ैभ�दा घटी सं�थागत
िवकास सेवा �वाह र सुशासनमा २.७४ �ितशत खच� भएको छ । म�य का�लन खच� संरचना तयार गरी िदगो िवकासका �थानीय ल�य, ग�त�य र सुचकह�
िनधा�रण गरी सोही आधारमा वजेट सांकेतीकरण गरी �थानीय आव�धक योजनाका नीित काया��वयन ह�ने गरी वजेट �यव�थापन गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ योजना छनौट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा २४ मा बमो�जम आव�धक योजना, म�यमका�लन, दीघ�कालीन िवकास योजना, आयोजनाको �ाथिमिककरण
गरी नेपाल सरकार र �देश सरकारको नीित , ल�य र �ि�या तथा िदगो िवकास ल�यको आ�त�रिककरण र सामज�यता गरी योजना तयार ह�नुपन� �यव�था छ
। पा�लकाले आव�धक ,म�यका�लन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना बनाई लागु गरेको दे�खएन र योजनाको �ाथिमिककरण गरेको समेत दे�खदनै । पा�लकाले
आ�थ�क बष� २०७८।७९ मा � ७ करोड ४६ लाख ६८ हजारका २१४ योजना छनौट गरी काया��वयन गरेकाेमा अ�धकांश िन�नानुसार साना आयोजनाह�
छनौट गरी काया��वयन गरेको दे�खयो ।

योजना सं�या योजना सं�या रकम

� १लाख स�मका योजना १२६ ८१३४६३१।

� १लाख दे�ख � ५ लाख स�मका योजना ६५ १७१८७००३।

� ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका ५ ३८६५०८६।

� १० लाख दे�ख २० लाख स�मका १२ १७१५६४००।

�२० लाख दे�ख ५० लाख स�मका ५ १४२६३४३३।

� ५० लाख भ�दा मा�थका योजनाह� १ १४०६१६९३।

ज�मा २१४ ७४६६८२४६।

साना योजना छनौट गरेर बजेट िविनयोजन गरी योजना काया��वयन ह�दा योजनाकाे उ�े�य पुरा नह�न स�दछ । योजना छनौट गरी बजेट िविनयोजन गरी योजना
काया��वयन गदा� ठुला योजनालाई �ाथिमकता िदइ योजना छनौट गरेर बजेट िविनयोजन गरी योजनाको िदगोपना र �ितफल �ा� ह�ने गरी योजना छनौट गरी
काया��वयन ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ कोिभड खच� 
कोिभड-१९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापनमा आ�थ�क वष� २०७८।७९ मा कुनै पिन रकम �ा� भएको छैन भने गत वष�को वाँक� �.३९२९६५। वाट यस वष�
�.२८३२९२।८० खच� भै �.१०९६७२।२० मौ�दात रहेको िववरण पेश भएको छ ।

१३ मू�य अिभवृि�कर 
मू�यअिभवृि�कर ऐन िनयम अनुसार समयम मु�य अिभवृि�कर दा�खला ह�नुपन� �यव�था छ । िन�न िनमा�ण �यवसायीआ�त�रक राज�व िवभागको वेभसाइटमा
ननफाइलर दे�खएकोले िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी भएकोमा मुअकर दा�खला भएको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असूल हनुपन� �

ठे�का न�वर िनमा�ण �यवसायीको नाम रिनङ िवल िवल रकम मुअकर रकम मुअकर न�वर ननफाइलर

९।२०७७।७८ महादेव �ख��त आँसु म�रानी जेभी �थम १३१६२८७८।८७ १४४२५२५।८९ ६१६०४५०३५ २०७७।७८

दो�ो ८७६४८७८।९६ २४५०८७४।८०

७।२०७६।७७ आँसु म�रानी िप िप जे भी दो�ो २८०६३९९३।४२ ३२४६५९५। ६१३९७४७३० २०७८

ते�ो १२८५१०९३।२४ १४५३१३४।६२

८।०७७।७८ आँसु म�रानी िप िप जे भी �थम ४५९३२०७।३८ ५१६१८१।१६

दो�ो ३५५२७७१।९८ ४०८७२५।९८

३।२०७७।७८ आँसु म�रानी जे भी दो�ो ७०९९८०६।३७ ८१६७९१।८९ ६१५५१५४५६ २०७८

१०,३३४,८३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ न�सा पास नभएको 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २७ मा कसैले पिन गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाबाट न�सा पास नगराई भवन िनमा�ण गनु� नह�ने �यव�था छ ।
यस गाउँपा�लका अ�तग�त िनमा�ण भएका भवनह�को न�सा पास गरेर भवण िनमा�ण भएको दे�खएन । यस गाउँपा�लकावाट िनमा�ण भएका भवनह�को समेत
न�सा पास नगरी भवन िनमा�ण नभएका केही उदाहरण िन�न रहेका छन ।

�स नं भवनको नाम स�झौता िमित स�झौता रकम भु�ानी रकम

१ १५श�या अ�पताल भवन िनमा�ण २०७८।३।२७ १७६२१६५२१।०४ २२६०३७५७।२६

२ गाउँपा�लका �शासिकय भवन िनमा�ण २०७७।५।२ ५८४२४२८२।५९ ५७७३२३९९।९८

३ माक� बा� �व��य चौक� भवन िनमा�ण २०७८।११।१ १८५४१६०८।८१ ४३२६००२।९१

४ र�दी �व��य चौक� भवन िनमा�ण २०७९।२।१८ १६११५२३८।२२ पे�क� �३२०००००।

गाउँपा�लकाबाट न�सा पा�रत नग�र भवन िनमा�ण ह�दा ऐनमा भएको �यव�थाको काया��वयन नह�नुको साथै भवन िनमा�ण मापद�ड पुरा गरेर िनमा�ण भए नभएको
सुिन��चत ह�न सिकदनै । ऐनमा भएको �यव�थाको काया��वयन गरी गाउँपा�लका अ�तग�त िनमा�ण ह�ने भवन िनमा�णको न�सा पा�रत गरेर भवन िनमा�ण काय�
ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ आयोजना ह�ता�तरण नभएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ (१२) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदाय माफ� त िनमा�ण भएका आयोजनाह� स�प� भएपिछ सो
को रेख देख, मम�त संभार गन� �ज�मेवारी समेत तोक� आयोजनाको �विम�व उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई नै ह�ता�तरण गनु�पन� �यव�था छ ।
उपभो�ा सिमित माफ� त यो बष� �वा��य चौक� भवन िनमा�ण, शप�दशं भवन िनमा�ण, सडक िनमा�ण ज�ता � २ करोड ९१ लाख ९७ हजार रकमका २४४ वटा
योजना उपभो�ा सिमित माफ� त गराएकोमा आयोजनाह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गरेको दे�खएन । उपभो�ा सिमित माफ� त स�प� गरेका
आयोजनाह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण नह�दा आयोजनाको �वािम�व र मम�त संभार गन� �ज�मेवारी �प� नह�नुको साथै िनयममा भएको �यव�थाको
काया��वयन नभएको दे�ख�छ । िनयममा �यव�था भए अनुसार उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण काय� स�प� गराएको आयोजनाह� उपभो�ा सिमितलाई
ह�ता�तरण ह�नुपन� र उपभो�ा सिमतलाई ह�ता�तरण ह�न नस�ने आयोजनाह� उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउन िम�ने नदे�खएकोले उपभो�ा
सिमतलाई ह�ता�तरण ह�न नस�ने आयोजनाह� उपभो�ा सिमित माफ� त गराउने काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

१६ �थायी लेखा न�वर न�लएको 
१ साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट िनमा�ण काय� गराउदा िमत�यियता, गुण�त�रयता वा िदगोपना
अिभवृि� ह�ने भएमा वा रोजगारीको सृजना गन� उ�े�य भएमा तोिकए बमो�जमको काय�िव�ध पुरा गरी उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट काय� गराउन
सिकने र साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १९ मा साव�जिनक िनकायले कुनै ख�रद गदा� आ�त�रक राज�व काया�लयबाट �थायी लेखा न�वर
�लएको ह�नुपन� �यव�था छ । यो बष� २४४ उपभो�ा सिमितबाट � २९१९६८६७। रकमको काय� उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदाय माफ� त गराएकोमा यस
गाउँपा�लकाले उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदाय माफ� त काय� गराउदा िमत�यियता, गुण�त�रयता वा िदगोपना वा रोजगारी सृजना गन� मु�य उ�े�य रहेको
सुिन��चतता ह�ने आधार पु�ी गरेर काय� गराएको दे�खएन र उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले आ�त�रक राज�व काया�लयवाट �थायी लेखा न�वर
�लएको दे�खएन । उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदाय माफ� त काय� गराउदा िनयममा भएको �यव�थाको काया��वयन नह�दा िनयममा भएकाे �यव�थाको
काया��वयनमा असर पनु�को साथै �ित�पधा� नह�ने दे�खयो ।उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदाय माफ� त काय� गराउदा िनयममा भएको �यव�था बमो�जम
िमत�यियता, गुण�त�रयता वा िदगोपना अिभवृि� ह�ने वा रोजगारीको सृजना गन� सुिन��चता ह�नुपन� र उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले �थायी लेखा
न�वर �लएको ह�नुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ िव�ालय भवन िनमा�ण 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७८।७९ को ८.३ मा नमुना िव�ालय सुधार गु�योजना अनु�प भौितक िनमा�ण अनुदान रकम िव�ालयलाई उपल�ध गराउदा
िव�ालयसँग स�झौता भए प��यात �थम िक�ता वापत ५० �ितशत, �ट��चरलको काय� स�प� भएपिछ दो�ो िक�ता वापत ३० �ितशत र काय�स�प�
गरेपिछ नापी िकताव भरी काय�स�प� �ितवेदन तयार गरी अ��तम िक�ता २० �ितशत रकम अनुदान िदने �यव�था रहेको छ । मा�डवी मा�यिमक व�ालयलाई
भौितक िनमा�णको लािग � १ करोड ५० लाख वजेट �यव�था भएकाेमा िव�ालयले भवन िनमा�णको लािग िनमा�ण �यवसायी शुभम िनमा�ण सेवा सँग िमित
२०७८।११।२७ मा � ८९६५९२४।६५ मा स�झौता भएकोमा �थम िक�ता �७४०००००। र अ��तम िक�ता � ७६०००००। समेत � १५००००००।
िव�ालयलाई अनुदान िदएकोमा िव�ालयले भवन िनमा�णको लािग िनमा�ण �यवसायीसँग स�झौता भएको रकम भ�दा बढी रकम िव�ालयलाई िनकासा गएको र
िनमा�ण स�प� भएको काय�स�प� �ितवेदन एवं काय� �गित समेत संल� नगरी पुरै रकम अनुदान िनकासा िदएको दे�खयो । काय��म काया��वयन पु��तकामा
उ�ेख भएअनुसारको स�पुण� �ि�या पुरा गरेर अनुदान िनकासा ह�नुपन� �

१५,०००,०००

१८ �ािव�धक नापजाँच 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१) वमो�जम साव�जिनक िनकायले िवल िवजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा
उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा िदनु पन� �यव�था छ । पा�लकाको जे.�स.िव. िमित २०७८।४।१ दे�ख २०७८।१२।२२ स�म ११६४ घ�टा
िविभ� �थानमा गएको पिहरो हटाउन तथा माटो किट�को काममा �योग भएको भिन इ�धन खच� र चालक सहचालकलाई भ�ा भु�ानी भएको छ । तर उ�
अव�धमा गरेको कामको �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा कित काम भएको हो सो उ�ेख गरेको छैन । यसले गदा� उ� अव�धमा देखाइएको ११६४
घ�टा नै जे.�स.िव. �ारा काम भएको हो भ�े �प� भएन । वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा �ािव�धक नाप जाँच गरी भु�ानी िदने �यव�था िमलाउनु पद�छ ।

१९ समािनकरणबाट िश�कलाई तलव 

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध
गराउने �यव�था छ । सािवकको �ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका
िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन गन� गरी शैि�क स� २०७६ का लािग सहयोग अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका
एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट यस बष� �.६९,३७,४१७। तलब भ�ा
भु�ानी गरेको पाईयो । यस �कारको खच�ले पा�लकालाई थप �ययभार व�द ैजाने भएकोले िदघ�का�लन समाधान गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० पदा�धकारी यातायात खच� 
लु��वनी �देश, आ�त�रक मािमला तथा कानून म��ालयको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�ले पाउने सुिवधा स�व�धी कानूनमा संशोधन र
एिककरण गन� वनेको ऐन, २०७६ को दफा ४(२) मा �थानीय तहले सवारी साधन उपल�ध नगराएको अव�थामा �य�तो पदा�धकारीले अनुसूची बमो�जम
यातायात खच� पाउने �यव�था छ । गाउँपा�लकामा बा.२ झ. ३९७६ न�वरको गाडी रहेको र सो को �योग पा�लका �मुख वा काया�लयले �योग गरेको यिकन गरी
पा�लका �मुखले �योग गरेको भएमा य�तो सुिवधा नपाउने अव�थामा पा�लका �मुख �ी �ीधर रोकाले अनुसूची बमो�जमको मा�सक �.१२०००। यातायात
खच� वु�झ�लएको दे�खएकोले सवारी साधन �योग गरेको अव�था �प� ह�नु पद�छ । यसरी सवारी साधन उपल�ध भएको अव�थामा पदा�धकारीले यातायात खच�
�लनु कानून स�मत दे�खदनै । उ� काय�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

२१ िश�क दरव�दी र पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । पा�लका अ�तग�त
िविभ� तहका ४१ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

िव�ालय सं�या िश�क दरव�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

२६ १९६ १९६ १३१ ५६८९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ �धानम��ी रोजगार 
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा
सुधार �याउने उ�े�यले �थानीय तह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७५ को
दफा २(१) बमो�जम पा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार कामका
लािग रोजगार काय��ममा संल� गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था वमो�जम नै गरेको पाइयो। कामका लािग रोजगार काय��म काया��वयनका लािग िनद�िशकामा
उ�े�खत �यव�थाह�को पालना नगरी पूवा�धार एवम् अ�य िवकास िनमा�णका लािग अ�धकाँश योजना छनौट नभई अनु�पादनमुलक काय� गराउने वाटो सफा गन�
ज�ता योजना छनौट भएका छन् । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक नाला, मोटर बाटो, पिहरो सफाई लगायतका काय��म स�ालन
गरी यस वष� ४९२ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.१५०६३४५१। खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई ३० िदनदे�ख १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई
�िमक �याला खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना
भएको दे�खंदनै ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ सामा�जक सुर�ा 
सामा�जक सुर�ा स�चालन काय��म अ�तग�त भ�ा िवतरण गदा� सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७७ अनुसार ग�रनु पद�छ । सामा�जक
सुर�ामा यो वष� �.४,८७,०५,९२३। खच� भएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन् ।
• एम.आइ.एस �णा�लमा �ितवेदनः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३० मा �थानीय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको
भ�ाको चौमा�सक तथा वािष�क िववरण अ�ाव�धक गरी िनयमावलीको अनुसूची -६ बमो�जमको ढाँचामा तयार गनु�पन� र सेवा �दायक माफ� त सामा�जक सुर�ा
भ�ा िवतरण गन� �थािनय तहले अनुसूची १२ बमो�जमको ढाँचामा िहसाब िमलानको भु�ानी �ितवेदन �णाली माफ� त िवभागमा उपल�ध गराउनु पन� �यव�था
छ। तर काया�लयको काय�िव�धमा भएको �यव�था अनुसार एम.आइ.एस �णालीमा �ितवेदन गरेको दे�खएन ।अतः काय�िव�धमा भएको �यव�थाको पालना
ह�नुपद�छ।
• पारदिश�ताः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३३ मा �थानीय तहको लाभ�ाहीको नाम दता� तथा नवीकरण �कृया, भ�ाको दर,
�ा� ह�ने ब�क, लाभ�ाहीले पुरा गनु�पन� �कृया ज�ता भ�ा िवतरण स�ब��ध जानकारी �थािनय सामा�जक संघसं�था, गैरसरकारी सं�था, सामा�जक
प�रचालनमा संल� सं�था समेतको सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गनु�पन� छ र �य�ता िवषय स�ब��ध सूचना �थानीय एफ.एम लगायतका स�ार
मा�यमह�बाट �चार �सार गन� �यव�था िमलाउनु पन�, �थािनय तहले भु�ानी गरेको रकम र बु�झ�लने �यि�को नामावली �थािनय तहका काया�लयका
अित�र� स�ब��धत वडा काया�लयमा समेत साव�जिनक गनु�पद�छ । भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको नाम नामावली स�ब��धत �थािनय तहको वेवसाइटमा रा�नुपन�
�यव�था छ। पा�लकाको िनण�य पु��तका तथा वेवसाईट अवलोकन गदा� उि�खत काय�ह� भएको पाइन ।
• भ�ा िवतरणको अनुगमनः सामा�जक सुर�ाभ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २७ मा म��ालय तथा िवभागले सूचक समेत बनाई भ�ा िवतरण
स�ब��ध काय�को िनयिमत अनुगमन तथा िनरी�ण गनु�पन�, �देश सरकारको स�ब��धत म��ालयले भ�ा िवतरण काय� �ि�याको िनरी�ण तथा अनुगमन गनु�पन�,
काय�पा�लकाका �मुखले वा �थानीय तहका �मुख �शासक�य अ�धकृतले भ�ा िवतरण काय� �ि�याको िनरी�ण तथा अनुगमन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले
उ� काय� गरेको दे�खएन । तसथ� काय�िव�धमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ िबषादी र तरकारी िवउ 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाइ �माण र
कागजात संल� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आक��मक बाली संर�ण सहयोग काय��मवाट �.२९८३००। को िवषादी र तरकारी �सड िकट िवतरण
काय��मवाट �.१४९७२५। को तरकारी तथा अ�य िवउ ख�रद गरेको छ । उ� ख�रद भएको साम�ी �ज�सी खातामा आ�दानी वाँधेको दे�खएन भने िवतरणको
भरपाई तथा मौ�दात िववरण पिन पेश नभएकोले सो को �माण पेश गनु�पन� �....

४४८,०२५

२५ आ�त�रक लेखापरी�णवाट कायम

२५.१ ४० २०७९-३-२१ �स�थान �यवसाियक बा�ा फम� मा�डवी २ पुक�कलाई �.५०००००। वरावरको अनुदान काय��ममा �िव�धकबाट िनमा�ण काय�को लािग ढुवानीमा
�.२४०००। राखेर ��टमेट गरेको छ । काय� स�प� �ितबेदनमा पिन ��टमेट वमो�जम नै राखी भु�ानी िदएको तर ढुवानी बापतको कुनै पिन िवल भरपाई संल�
गरेको नदे�खएकोले ढुवानी बपत भु�ानी भएको �.२४०००। असूल गरी दा�खला गनु�पन� �...

२४,०००

२५.२ १३६ २०७९-१-२६ गाउँपा�लका काया�लय जो�ने सडक कालोप�े गन� काय�को �सलब�दी दरभाउ प�को मा�यमबाट िबजय िनमा�ण सेवा �ारा काय� भएकोमा PS Items मा
�.२२000। हजार रहेको सो रकम िवल वमो�जम भु�ानी िदनुपन�मा �.१५६५२। को मा� िवल पेश गदा� स�झौता वमो�जम स�पूण� रकम भु�ानी भएको छ ।
यसरी PS Items मा िवल भ�दा बढी भु�ानी ह�न भएको रकम �.६३४८। िनमा�ण �यवसायीबाट अशुल गनु� पन� �...

६,३४८

२५.३ मा�डवी गाउँपा�लकका अ�तग�त रहेका ��येक मा�यिमक िव�ालयह�मा ह��कडो �ितयोिगता र अ�य� कप �ितयोिगता तथा �देश �तरीय �ितयोिगता �.९
लाख मा स�प� भएको दे�ख�छ । �देश �तरीय खेलकुद काय��ममा �देश �तरीय आयोजना भएको भएता पिन, कहाँ कुन �देशका कुन कुन �ज�ाबाट कुन
कुन खेल समुहमा कित कित जना खेलाडीले सहभागीता जनाएको हो र सो खेलाडीह� खेलमा सहभागी ह�न आएको सहभागीको �माण प� दे�खएन तसथ�
सहभागी खेलाडीह�को कुन कुन सं�था/ खेल समुह बाट सहभािगता जनाएको हो सो को �माण सो काय��मका संयोजक नेपाल माश�ल आट�स हा��कडो संघ
�यूठानले पेश गनु� पन�......

५००,०००

�म भौचर
न�बर
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२६ पे�क� वाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ बमो�जम आ�थ�क वष�को अ�तमा फ�य�ट गन� वाँक� ठे�काको �याद रहेको र
�याद नाघेको देहायका पे�क� कानून वमो�जम फ�य�ट गनु�पन� �...

�स.नः व.उ.िश.नः पे�क� �लने सं�था/कम�चारी पे�क� वाँक� ज�मा पे�क�

�याद ननाघेको �याद नाघेको

१ गा.पा.चालु वुटवल पावर क�पनी �ल. (िवप� नाग�रक उ�यालो) ० १७९०२३ १७९०२३

२ सशत� पँूजीगत आसु/म�रानी जे.भी. १५०००००० ० १५००००००

३ गा.पा.पँूजीगत �ाईट/जलजला जे.भी. ३७००००० ० ३७०००००

४ गा.पा.पँूजीगत �रिभट/सुवणा�वती जे.भी. ० ३२००००० ३२०००००

ज�माः १८७००००० ३३७९०२३ २२०७९०२३

३,३७९,०२३

२७ सवारी निवकरण 

सरकारी वजेटवाट भु�ानी ह�ने िव�ुत महशुल, स�ार महशुल, निवकरण शु�क लगायतका रकमह� स�व��धत िनकायले तोकेको समायाव�धमा भु�ानी गरी सो
वापत �यव�था ग�रएको छुटको लाभ सव ैसाव�जिनक िनकायले �लनु पद�छ । पा�लकामा रहेको १ िपकअप लगायत १३ सवारी साधनह�को िवगत वष�ह�मा पिन
निवकरण नगरेको कारण यस वष� निवकरण गदा� थप द�तुर �.५४९२०। भु�ानी भएको छ । यसरी पा�लकाले समयमा निवकरण नगरी थप भु�ानी भएको
ज�रवाना अिनयिमत दे�खएको �.....

५४,९२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ वडा स�पक�  काया�लय 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ५(३)घ मा सेवा सुिवधा िवतरणको अव�था र सुगमताको आधारमा सभाले पा�रत गरी वडाको के�� तो�ने
�य�था छ । यसरी तोिकएको के�� भ�दा अ�य �थानवाट वडाको दिैनक काय� स�ालन गन� वारेमा कुनै �यव�था रहेको छैन । पा�लकाले िविभ� ३ वडाह�को
तोिकएको के�� भ�दा अ�य �थानमा स�पक�  काया�लय �थापना गरी सेवा िददं ैआएको छ । एकातफ�  कानूनमा �यव�था नभएको दईु �थानवाट सेवा �वाह गन�
िम�ने दे�खदनै भने अक� तफ�  स�पक�  काया�लयह� �थापना गदा� घर भाडामा �लई पा�लकालाई थप �ययभार पन� गएको छ । कानूनमा �यव�था नभएको वडा
स�पक�  काया�लय व�द गरी के��वाट सेवा �वाह गन� �यव�था िमलाउनु पद�छ । वडा स�पक�  काया�लय �थापना गरी पा�लकालाई थप �ययभार पारेको अिनयिमत
दे�खएको �....

१५६,०००

२९ अि�म कर 
आयकर ऐन, २०५८ तथा सालवसाली आ�थ�क ऐन वमो�जम अि�म �पमा कर क�ी गरी स�व��धतको नामबाट स�व��धत राज�व िशष�कमा ज�मा गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाले आँशु/म�रानी जे.भी.लाई भवन िनमा�ण वापत भु�ानी गदा� अ�ीम आयकर क�ी गरेको नदे�खएकोले सो रकम असूल गनु�पन� �...

३,२९९

३० िब�ुत महशुल छुट

३०.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ बमो�जम िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार
िवकास तथा दीघ�कालीन पँूजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । पा�लकाले लि�त वग�को लािग िविनयोजन गरेको रकम लि�त वग�को िदगो पँूजी िनमा�ण तथा
उ�थानमा खच� गनु�पन�मा स�पूण� वडाका नाग�रकले २० यिुनट स�म खपत गरेको िब�ुत महशुल भु�ानी गन� ज�ता घरायसी �योजनमा �योग ह�ने
मा�डवीबासीह�को लािग २० यिुनट स�म िव�ुत महशुल छुट काय��म लागू गरी यस आ�थ�क वष�मा �.१७,२७,११२। खच� गरेको छ । लि�त वग� काय��म
अ�तग�त घरायसी �योजनमा �योग ह�ने साम�ी तथा नाग�रकह�को िव�ुत महशुल भु�ानी गन� ज�ता काय��म गन� िम�ने ऐन िनयम अनुसार नदे�खएकोले यस
�कारको काय��म िनयमस�मत दे�खएन । यस �कारको काय��ममा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

�म भौचर
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३०.२ मा�डवी गाउँपा�लका वा�सह�का लािग २० यिुनट वा �.९० स�म िव�ुत महशुल छुट काय��म काय�िव�ध, २०७८ को महशुल छुटह�ने �हकको �पि�करण
ख�डमा मा�सक २० यिुनट भ�दा मा�थ िव�ुत खपत गन� स�पूण� �ाहकह�को महशुल �वयं �ाहकले ितनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले २०७८ �ावण-भा�को
महशुल भु�ानी गदा� ५ वटै वडाका ९० यिुनट भ�दा वढी खपत गन� िविभ� १७ �ाहकको पिन महशुल भु�ानी िदएको दे�खयो । काय�िव�ध वमो�जम ९० यूिनट
भ�दा वढी खपत गन� �ाहकको कुनै पिन महशुल पा�लकाले ितन� निम�ने दे�खएकोले �य�ता �ाहकह�को भु�ानी ह�न गएको रकम असूल गरी दा�खला गनु�पन�
�...

११,३३८

३१ वे�जूको लगत
यस पा�लकाको २०७८।७९ स�मको फ�य�ट गन� वाँक� वे�जूको ��थित देहाय अनुसार रहेको छ । कुनै पिन वे�जू फ�य�टको लािग पेश भएको छैन ।
(रकम �. हजारमा)

गत वष� स�मको वाँक� वे�जू यो वष� संप�र�ण ग�रएको वे�जू यो वष� कायम वे�जू संप�र�णवाट कायम वे�जू अ�ाव�धक वाँक� वे�जू

३४३२ ० २९९१७ ० ३३३४९

�म भौचर
न�बर
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