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 माछापचु्छ्रे गाउँपानलका 

गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 

लाहाचोक,कास्की 
Website: https://machhapuchhremun.gov.np/ 

इमेलः mpgaupalika@gmail.com suchanaadhikari@machhapuchhremun.gov.np 

२०७९ बैिाि १४ गते बधुबार  

mailto:mpgaupalika@gmail.com


१. माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको स्वरूप र प्रकृनत 

नब.सं. २०७३ साल फागनु २७ गते साववक माछापचु्छ्रे, सादीिोला, घाचोक, लाहाचोक, ररभान, नधताल, धम्पसु र 
ल्वाङघलेल गा.वव.स. नमनल माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको नामाकरण गरी स्थानीय तहको रूपमा माछापचु्छ्रे 
गाउँपानलकाको स्थापना गररएको हो ।  

२. माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको काम, कतवव्य र अनधकार 

गाउँपानलकाको एकल अनधकार संववधानको अनसूुजच ८ मा उल्लेि गररएको छ । यसैगरी संवैधाननक ममव र 
प्रावधानमा प्रनतकूल असर नपने गरी गाउँपानलकाको काम, कतवव्य र अनधकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
ले ववस्ततृ रुपमा ननधावरण गररएकोछ । ववद्यमान संववधान एवं ऐनले सजुम्पएको काम, कतवव्य र अनधकारको सदपुयोग 
गरी आफ्नो के्षत्रनभत्रका सम्पूणव नागररकहरु मा नछटोछररतो, प्रभावकारी, गरणस्तरयकु्त सेवा सहिरुपमा उपलब्ध गराउन ु
गाउँपानलकाको कतवव्य हो । नेपालको संववधानको धारा ५७ को उपधारा )४( , धारा २१४ को उपधारा )२( , धारा 
२२१ को उपधार (२) र धारा २२६ बमोजिम स्थानीय तहको अनधकार देहाय अनसुार हनुे व्यवस्था गररएको छ । 

क्र .स.  नबषयहरु 

1. नगर/गाउँ प्रहरी 
2. सहकारी संस्था 
3. एफ एम सञ्चालन 

4. स्थानीय कर, घर बहाल कर, घर िग्गा रजिषे्ट्रिन िलु्क, सवारी साधन कर(, सेवा िलु्क दस्तरु, पयवटन 
िलु्क, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भनूमकर, (मालपोत(, दण्ड िररवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन 

5. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

6. स्थानीय तथ्याङ्क र अनभलेि सङ्कलन 

7. स्थानीयस्तरका ववकास आयोिना तथा पररयोिनाहरु 

8. आधारभतू र माध्यनमक जिक्षा 
9. आधारभतू स्वास्थ्य र सरसफाइ 

10. स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र िैववक ववववधता 
11. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, नसचँाइ 

12. गाउँ सभा, गाउँ सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलनमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 
13. स्थानीय अनभलेि व्यवस्थापन 

14. घर िग्गा धनी पिुाव ववतरण 

15. कृवष तथा पिपुालन, कृवष उत्पादन व्यवस्थापन, पि ुस्वास्थ्य, सहकारी 
16. ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजक्त र अिक्तहरुको व्यवस्थापन 

17. बेरोिगारको तथ्याङ्क सङ्कलन 

18. कृवष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयन्त्रण 

19. िानेपानी, सान िलववद्यतु आयोिना, वैकजल्पक ऊिाव 
20. ववपद्वव्यवस्थापन 

21. िलाधार, वन्यिन्त,ु िानी तथा िननि पदाथवको संरक्षण 



क्र .स.  नबषयहरु 

22. भाषा, संस्कृनत र लनलतकलाको संरक्षण र ववकास 

नेपालको संववधानको धारा ५७ को उपधारा )५( , धारा १०९, धारा १६२ को उपधारा )४( , धारा १९७, धारा 
२१४ को उपधारा )२( , धारा २२१ को उपधारा (२) सँग सम्बजन्धत अनसूुची ८ र ९ बमोजिम संघ, प्रदेि र स्थानीय 
तहको अनधकारको साझा सूची ननम्न अनसुार व्यवस्था गररएको छ । 

(क) सहकारी 
(ि) जिक्षा, िेलकूल र पत्रपनत्रका 
(ग) स्वास्थ्य 

(घ) कृवष 

(ङ) ववद्यतु, िानेपानी, नसचँाइ िस्ता सेवाहरु 

(च) सेवा िलु्क, दस्तरु, दण्ड िररवाना तथा प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पयवटन िलु्क 

(छ) वन, िङ्गल, वन्यिन्त,ु चराचरुुङ्गी, िल उपयोग, वातावरण, पयाववरण 

(ि) िानी तथा िननि 

(झ) ववपद्वव्यवस्थापनं 

(ञ) सामाजिक सरुक्षा र गररवी ननवारण 

(ट) व्यजक्तगत घटना, िन्म, मतृ्य,ु वववाह र तथ्याङ्क 

(ठ) परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय 

(ड) सकुुम्बासी व्यवस्थापन 

(ढ) प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी 
(ण) सवारी साधन अनमुनत 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छ्छेद–३ को दफा ११ को उपदफा २ बमोजिम गाउँपानलकाको 
काम कतवव्य र अनधकार देहाय बमोजिम रहेका छन ्। 

(क) नगर/गाउँ प्रहरीको व्यवस्थापन 

(ि) सहकारी संस्था 
(ग) एफ एम सञ्चालन  

(घ) स्थानीय कर, सेवा िलु्क तथा दस्तरु 

(ङ) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

(च) स्थानीय तथ्याङ्क अनभलेि व्यवस्थापन 

(छ) स्थानीयस्तरका ववकास आयोिना तथा पररयोिना 
(ि) आधारभतू र माध्यनमक जिक्षा 
(झ) आधारभतू स्वास्थ्य र सरसफाइ 

(ञ) स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र िैवक ववववधता 
(ट) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक र नसँचाइ 

(ठ) गाउँसभा, मेलनमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

(ड) स्थानीय अनभलेि व्यवस्थापन 



(ढ) िग्गाधनी दताव प्रमाणपिुाव वववरण 

(ण) कृवष तथा पिपुालन, कृवष उत्पादन व्यवस्थापन, पिसु्वास्थ्य र सहकारी 
(त) ज्येष्ठ नगररक, अपाङ्गता भएका व्यजक्त र अिक्तहरुको व्यवस्थापन 

(थ) वेरोिगारको तथ्याङ्क सङ्कलन 

(द) कृवष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयमन 

३. माछापचु्छ्रे गाउँपानलकामा रहन ेकमवचारी संख्या र कायव वववरण 

 यस गाउँपानलकाको स्वीकृत दरबन्दी १२३ िना रहेको िसमा ११३ िना कमवचारीहरू पदपूनतव भएको 
। 

४. गाउँपानलकाबाट प्रदान गररन ेसेवा  

 गाउँपानलका (कायवववभािन) ननयमावली, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोके 
अनसुार  

५. गाउँपानलकामा रहेका िािा र जिम्मेवार कमवचारीहरू वववरण 

माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको कायवके्षत्र नभत्र समावहत भएका ववनभन्न वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गनव गाउँपानलकामा 
ववनभन्न िािा/इकाईहरूको व्यवस्था गररएको तथा उक्त िािा/इकाईका जिम्मेवार कमवचारीहरूको वववरण यस 
प्रकार रहेको छः 

क्र.सं. िािा/ईकाइ/कायवक्रम जिम्मेवार अनधकारीको पद 

जिम्मेवार अनधकारीको 
नाम  

सम्पकव  नम्बर 

1.  कायावलय प्रमिु प्रमिु प्रिासकीय अनधकृत ववष्ण ुप्रसाद पोिरेल ९८५६०१७३१० 

2.  आनथवक प्रिासन िािा लेिा अनधकृत नसता िमाव पौडेल 
९८५६०६८७८४ 

3.  स्वास्थ्य िािा स्वाथ्य संयोिक  गोववन्द प्रसाद आचायव  ९८४६०२२७ 

4.  सामाजिक तथा आनथवक ववकास िािा अनधकृत छैठौं मोहन प्रसाद पौडेल  
९८३७१२४३८२ 

5.  प्रिासन, योिना तथा अनगुमन िािा  अनधकृत छैठौं  यवुराि पौडेल  
९८५६०१७३१४ 

6.  जिक्षा, यवुा तथा िेलकुद िािा जिक्षा अनधकृत  संझना पोख्रले  ९८४६२१८५९१ 

7.  सूचना प्रववनध ईकाइ सूचना प्रववनध अनधकृत ई. िंकर थापा  ९८५६०८८३३३ 

8.  

पूवावधार ववकास तथा वातावरण 
व्यवस्थापन िािा 

ईजञ्जननयर  ई. िैलेन्र क्षेत्री  
९८५६०३३७१० 

9.  प्रधानमन्त्री रोिगार कायवक्रम रोिगार संयोिक  अननल काकी ९८६०२०५९५० 

10.  कृवष िािा  कृवष ववकास अनधकृत  नववन के.सी. ९८०६५५५८५८ 

11.  
मवहला बालबानलका तथा समाि 
कल्याण ईकाइ  

सहायक मवहला ववकास 

ननररक्षक  ररता थापा  
९८४६२८१८१५ 

12.  
रािश्व तथा आन्तररक लेिा पररक्षण 
ईकाइ आ.ले.प पाँचौ कृष्ण प्रसाद गौतम 

९८४७७४९२७६ 

13.  भवन तथा मापदण्ड कायावन्वयन ईकाइ  सब ईजन्िननयर  सिुवन नतवारी  ९८४६६०२४४५ 

14.  सडक तथा अन्य पूवावधार ईकाइ सब ईजन्िननयर  रािेन्र गौतम 
९८६५०३६३२८ 

15.  पि ुसेवा िािा  पि ुसेवा प्राववनधक  रामचन्र पौडेल  
९८५६०३४४१३ 



16.  पनुननमावण ईकाइ सब ईजञ्जननयर  सजुिल राना  ९८४६०३२५२९ 

17.  कानूनी मानमला ईकाइ  सहायक चौथो  ववष्ण ुकुमारी रिाल 
९८४६२६४२५१ 

18.  
रावष्ट्रय पररचय पत्र सेवा ईकाइ तथा 
पजञ्जकरण ईकाइ एम आइ एस अपरेटर ववष्ण ुप्रसाद भण्डारी 

९८४६३८५१३८ 

 

 गाउँपानलकालानग स्वीकृत दरबन्दी र पदपूनतवको वववरण यस प्रकार रहेको छ । 

क्र.स. स्वीकृत पद तह सेवा समहु स्वीकृत 
दरवन्दी 

पदपूनतव ररक्तपद 
(िना ) 

कैवफय
त 

1. प्रमिु प्रिासकीय 
अनधकृत 

आठौ प्रिासन सामान्य- 
प्रिासन 

१ 1 0   

2. अनधकृत   सातौं/आठौं प्रिासन लेिा 1 1 0   

3.  अनधकृत  सातौं/आठौं जिक्षा जिक्षा प्रिासन 1 0 1   

4. अनधकृत  छैठौं प्रिासन सामान्य-
प्रिासन 

2 2 0   

5. मे.अनधकृत  आठौं स्वास्थ्य  1 1 0   

6. ईजन्िननयर  सातौं/आठौं ईजन्िननयररङ् नसनभल 1 1 0   

7. पि ु जचवकत्सक  सातौं/आठौं कृषी पिसेुवा 1 0 1   

8. अनधकृत   सातौं/आठौं कृषी  कृषी 1 1 0  करार 

9. सूचना प्रववनध अनधकृत छैठौं ववववध आइ.टी. 1 1 0 करार 

10. अनधकृत छैठौ  छैठौं स्वास्थ्य हे.ई. 9 4 5   

11. नस.अ.न.मी. ननररक्षक  छैठौं स्वास्थ्य ननसवङ् 2 2 0  
12.  लेिा सहायक  पाँचौ प्रिासन लेिा 1 1 0   

13. प्रववनधक सहायक  पाँचौ जिक्षा जिक्षा प्रिासन 1 1 0   

14. आन्तररक लेिा पररक्षक पाँचौ प्रिासन लेिा 1 1 0   

15. सहायक  पाँचौ प्रिासन सामान्य 
प्रिासन 

4 ४ 0   

16 हेल्थ अनसस्टेन्ट पाँचौ स्वास्थ्य हे.ई 1 १ 0   

17. कम््यटुर अपरेटर 
ववववध) 

पाचँौ नबनबध  1 1 0   

18. सहायक वडा कायावलय-
प्रिासन) 

पाँचौ प्रिासन सामान्य 
प्रसासन 

४ ४ 0  

19. सव ईजन्िननयर  पाँचौ ईजन्िननयररङ् नसनभल १ 1 0   

 सव ईजन्िननयर ( वडा ) पाँचौ ईजन्िननयररङ् नसनभल ४ 4 0  

20. *स.म.नब.ननररक्षक पाँचौ ववववध   1 1 0   

२१. नस.अ.ह्.व./हेल्थ पाँचौ स्वास्थ्य हे.ई. 8 8 0  



क्र.स. स्वीकृत पद तह सेवा समहु स्वीकृत 
दरवन्दी 

पदपूनतव ररक्तपद 
(िना ) 

कैवफय
त 

असस्टेन्ट (पाँचौ) 

22. नस.अ.न.मी.पाँचौं तह पाँचौ स्वास्थ्य ननसवङ् 6 6 0   

23. स्टाफ नसव पाँचौं तह पाँचौ स्वास्थ्य ननसवङ् 1 1 0   

24. पि ुसेवा प्रववनधक पाँचौं पाँचौ कृषी पिूसेवा 2 2 0   

25. पि ुसेवा प्रववनधक 
सहायक पाँचौं 

पाँचौ कृषी पिूसेवा 1 1 0   

26. सहायक पाँचौ (कृषी) पाँचौ कृपी कृषी प्रसार 2 0 2   

27. ल्याव अनसस्टेण्ट चौंथो स्वास्थ्य अस्पताल 1 1 0   

29. सहायक चौंथो 
(वडाकायावलय - 
प्रिासन) 

चौंथो प्रिासन सामान्य 4 4 0   

31. अ.सब ईजन्िननयर  चौंथो ईजन्िननयररङ् नसनभल 1 1 0   

 अ.सब ईजन्िननयर-वडा चौंथो ईजन्िननयररङ् नसनभल 5 5 0  

32. िाने पानी तथा सरसफाई 
टेजनननसयन(चौथो)  

चौंथो ईजन्िननयररङ् स्याननटरी 1 1 0   

33. अ.हे.व.  चौथो/ पाँचौ स्वास्थ्य स्वा.नन. 10 10 0   

34. अ.न.मी चौथो/ पाँचौ स्वास्थ्य ननसवङ् 10 10 0   

35. नायव पि ुस्वास्थ्य 
प्रववनधक  

चौथो कृषी पि ुसेवा 2 2 0   

36. नायव पि ुस्वास्थ्य 
प्रववनधक सहायक  

चौथो कृषी पि ुसेवा 2 2 0   

37. सहायक  चौथो कृषी कृषी प्रसार 1 1 0   

38. फामेसी  सहायक चौथो 
तह -करार 

 स्वास्थ्य औषनध 1 1 0   

39. मजुिया  तेस्रो प्रिासन  1 1 0  

40. हलकुा सवारी चालक तह नबवहन ईजन्िननयररङ् मेकाननकल 2 2 0  

41. कायावलय सहयोगी 
(स्वास्थ्य) 

तह नबवहन प्रिासन सा.प्र. 9 9 0  

42. कायावलय सहयोगी तह नबवहन प्रिासन सा.प्र. 13 13 0  

         123 113 10   

 

६. सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेदस्तरु र अवनध 

 दस्तरु र अवनध नागररक वडापत्रमा उल्लेि गररएको साथै नागररक वडा पत्र र दस्तरुको ववस्ततृ वववरण 
वेवसाइटमा पनन राजिएको । 

 



७. ननणवय गने प्रवक्रया र अनधकारीः 
 वावषवक गाउँ ववकास योिना गाउँपानलकाले स्वीकृत गने गरेको  

 अन्य ननणवयहरू गाउँ कायवपानलकाले गने गरेको 
 अन्य ननयनमत कामहरू िािा प्रमिुको नसफाररसमा अध्यक्ष र प्रमिु प्रिासकीय अनधकृतबाट ननणवय हनु े

। 

८. ननणवय उपर उिरुी सून्न ेअनधकारीः 
 अध्यक्ष र प्रमिु प्रिासकीय अनधकृत 

९. सम्पादन गरेको मखु्य मखु्य कामको वववरणः  

 यस अवनधमा १ वटा गाउँ सभा र ३ वटा कायवपानलकाका बैठक सम्पन्न भएका छन,् 
 यस अवनधमा ६ वटा कमवचारी बैठक सम्पन्न भएका छन ् 

 गररनब ननवारणका लानग लघ ुउद्यम ववकास )मेड्पा ( कायवक्रम अन्तगवत उद्यम ववकासका लानग सामाजिक 
पररचालानको पवहलो चरण अनभमजुिकरण, सहभानगतात्मक ग्रानमण लेिािोिा घरधरुी सवेक्षण कायवक्रम ,दोस्रो 
चरणमा उद्यमजिलता ववकास तानलम  यस माछापचु्छ्रे गाउँपानलका अन्तगवत वडा नं  .४ , ५ र ८ मा सम्पन्न 
भएको छ । 

 नमनत २०७८ चैत ११ देजि १३ गते सम्म तेस्रो गाउँपानलकास्तरीय राष्ट्रपनत रननङ जिल्ड प्रनतयोनगता सम्पन्न 
भएको छ । 

 स्काउट कायवक्रम अन्तगवत पानलकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई ददजक्षत गने तथा  स्काउट नब .वट.नस . ६
ददने आधारभतू तानलम सम्पन्न भएको छ । 

 गाउँपानलकाका ववनभन्न नदी तथा िोलाहरूबाट ढुङ्गा नगवि बालवुा उत्िनन ्को लानग IEE भएका तपनसल 
घाटहरूको बोलपत्र आह्वान भई ढुङ्गा नगवि बालवुा उत्िनन ्सम्झौता भएको छः 

क्र.स. घाटको नाम सम्झौता गररएको उत्िनन ्
पररणाम 

घन नम 

सम्झौता रकम  

रू 

सम्झौता भएको 
फम/कम्पनी 

1.  सनमवगर दोववल्ला 
घाट  

१४,८७९.५ ७५,००,०००।- होम ननमावण सेवा  

2.  दोववल्ला नयाँपलु घाट १७,२०८.८ ८२,०७,५२३।- पववतमाला कन्स्रनसन 
प्रानल 

3.  घाचोक घाट  ७५०६.९ २३,०१,४५०।- नौधारे कन्स्रनसन प्रानल 
4.  लाहाचोक घाट  ४९५४.६८ १४,१२,७०७।- जिनस कन्स्रनसन प्रानल  

िम्मा  ४४,५४९.८८ १,९४,२१,६८०।-  
 

 चाल ु आनथवक बषव २०७८।७९ को लानग स्वीकृत बावषवक योिना तथा कायवक्रमहरू मध्ये वडागत 
योिनाहरूको कायावन्वयनको अवस्था यस प्रकार रहेको छ। 

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. १ 



क्र.सं. आयोिना/कायवक्रमको नाम अनमुाननत रकम कैवफयत 

१ िारदा चोक हुदैँ िरीपािा मोटर बाटो ढलान १५०००० सम्पन्न 

२ वकयापतु्री भवन ममवत सम्भार तथा िानेपानी योिना १००००० सम्पन्न 

३ करुवा सामदुावयक भवन ननमावण तथा ममवत  १५०००० सम्पन्न 

४ मरेघाट िान ेमोटरबाटो स्तरोन्नती १५०००० सम्पन्न 

५ माछापचु्छ्रे स्वास्थ्य चौकीमा सतु्केरी भान्छा स्टोर कोठा ममवत एंवम ग्राउन्ड ननमावण २००००० सम्पन्न 

६ पोिे तातोपानी संरक्षण तथा ववकास  १५०००० सम्पन्न 

७ माझटोल मोटर बाटो स्तरोन्नती १५०००० सम्पन्न 

८ ह्योङोच ुपोिरी ननमावण १३२००० सम्पन्न 

९ कोदीिोला काउरेबेसी नसंचाई िल योिना ५००००० सम्पन्न 

१० नधप्राङ बगरमा किवे ननमावण १५०००० सम्पन्न 

११ नधप्राङ बेसी नसंचाई योिना ३५०००० सम्पन्न 

१२ भलाउदी तालङुगे नछवाङ नसंचाई योिना  ३५०००० सम्पन्न 

१३ हेल्थपोस्ट देिी जिवालय चोक सम्मको मोटर बाटो स्तरोन्नती १५०००० सम्पन्न 

१४ नाम्रोटोल मोटर बाटो स्तरोन्नती  १५०००० सम्पन्न 

१५ नमसाव नभरबाटो ममवत  १००००० सम्पन्न 

१६ िारपानी तातोपानी नसंचाई योिना  १००००० सम्पन्न 

१७ कोट कानलका मजन्दर तथा रस ननमावण  १००००० सम्पन्न 

१८ पाटनथर सौयव वत्ती िडान १५०००० सम्पन्न 

१९ पनु समाि भवन ममवत  १००००० सम्पन्न 

२०  आरनटोल देिी िेरेचोक सम्म नाला ननमावण १५०००० सम्पन्न 

२१ िरीपािा मोटर बाटो स्तरोन्नती ३८०००० सम्पन्न 

२२ कलाउद ुनसंचाई योिना  १००००० सम्पन्न 

२३ गुरँासेभनूम आमासमूहको संग्राहालय व्यवस्थापन १३२४३६ सम्पन्न 

२४ रुम्िा मोटरबाटो ननमावण ४३०००० सम्पन्न 

२५ वडा स्तरी िेलकुद कायवक्रम १००००० सम्पन्न 

२६  नधप्राङ सौयव वत्ती िडान १३०००० सम्पन्न 

२७ देवव प्रसाद िाजन्त मैते्रय गमु्वा ग्राउण्ड ननमावण १००००० सम्झौता 

२८ नमसाव मोटरबाटो स्तरउन्नती ३८०००० सम्झौता 

२९ ग्रटे माछापचु्छ्रे रायलमा पदमागव तथा िानेपानी व्यवस्थापन २००००० सम्झौता 



३० सोलार िडान माछापचु्छ्रे स्वास्थ्य चौकी १००००० सम्झौता 

३१ जिवालय मजन्दर ममवत सम्भार १००००० सम्झौता 

३२ उङद ुबेसी नसचाई योिना २५०००० सम्झौता 

३३ साँदल िाने गोरेटो बाटो ननमावण १५०००० सम्झौता 

३४ कुन्ले िािा कुलो ननमावण ३००००० सम्झौता 

३५ तातोपानी सरक्षण तथा ववकास २००००० बाँकी 

३६ ढाँडिोलामा पलु फड्के ननमावण १५०००० बाँकी 

३७ मरेघाट िान ेमोटरबाटो स्तरोन्नती १००००० बाँकी 

३८ िरीपािा मोटर बाटो देउपिेु िण्डमा नाल ननमावण २००००० बाँकी 

३९ िारदा मा.वव पिावल ननमावण १५०००० बाँकी 

४० नसन्थे भमेूको रस ननमावण १००००० बाँकी 

४१ आरनटोल समािघरमा रस ननमावण योिना २००००० बाँकी 

४२ वडा स्तररय मेलनमलाप केन्र व्यवस्थापन र फननचवर िररद ११६५२९ बाँकी 

४३ वहमाली आ.वव कम्पाउजण्ङग रुम्िा ५०००० बाँकी 

४४ टुसे र ढाडँ िोला क्षेत्रमा सौइव बती िडान १५०००० बाँकी 

४५ िारदा मा.वव जिक्षक अनदुान २००००० बाँकी 

४६ वहमाली डाँफे आ.वव करुवा जिक्षक अनदुान १००००० बाँकी 

४७ अन्नपूणव आ.वव. िारपानी जिक्षक अनदुान १००००० बाँकी 

४८ वपपरतालमा मजन्दर ननमावण १००००० बाँकी 
४९ पञ्चे बािा र सधुाररएको आरन ववतरण १५०००० बाँकी 
५० वडा कायावलय अगानडको चौर स्तरोन्नती २००००० बाँकी 
५१ ग्याववन िानल िररद २५०००० बाँकी 

िम्मा भएका योिना 51 

िम्मा सम्झौता भएका योिना ३४ 

सम्पन्न भएका योिना २६ 

सम्झौता हनु बाँकी योिना १७ 

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. 2 

१ िाँदरुी मोटरबाटो ढलान िैमराङ ३००००० सम्पन्न 

२ बसपाकव  देजि संगमचोक गोरेटो बाटो ननमावण भिु ुवङिोला ३००००० सम्पन्न 

३ वकररया पतु्री भवन (िाँदरिङु, गैरािोर) 300000 सम्पन्न 

४ काभ्र ेिानेपानी योिना 500000 सम्पन्न 



५ दलेुगौंडा धोके्र नसंचाई योिना घडेरी १००००० सम्पन्न 

६ कोट कसेरी मोटरबाटो ढलान 1000000 सम्पन्न 

७ भराभरी नसंचाई योिना २००००० सम्पन्न 

८ घलेिकव  नसंढी बाटो ननमावण ३००००० सम्पन्न 

९ कमलािोर नसंचाई कुलो ममवत भिु ुवङिोला 150000 सम्पन्न 

१० घडेरी आमा समहु भवन ननमावण 200000 सम्पन्न 

११ श्री पञ्चबदु्ध गमु्बा ममवत १००००० सम्पन्न 

१२ बाँझोिेत घिेकुलो ममवत योिना १००००० सम्पन्न 

१३ िंगरे कुलो ननमावण पहेंलोघर बाँझोिेत १००००० सम्पन्न 

१४ श्री बाराही प्रा.वव.कम्पाउण्ड िाँदरिङु्ग ४००००० सम्पन्न 

१५ िोमस ुदेजि ्हेल्ह ुसंघ भवन सम्म नसँढी बाटो २००००० सम्पन्न 

१६ देउराली गौरेटोबाटो ममवत िाँदरिङु ५०००० सम्पन्न 

१७ गैरेली कुलो महुान ममवत बाँझोिेत १००००० सम्पन्न 

१८ सरस्वती प्रा वव कम्पाउड १००००० सम्पन्न 

१९ घलेिकव  िेलमैदान स्तरोन्नती 100000 सम्पन्न 

२० नडस्टाटोल धारापानी नाला ननमावण २००००० सम्झौता 

२१ मेप्राङ मरेघाट ननमावण योिना १५०००० सम्झौता 

२२ पचु्छ्छार पाटन जचन्ते बगर मरेघाट िाने बाटो १००००० सम्झौता 

२३ टुन्दिुोला देजि मान्मे डाँडा िाने बाटो मेप्राङ 100000 सम्झौता 

२४ गौरािोर चोक बाटो ममवत ५०००० सम्झौता 
२५ उपल्लो गैरािोर बाटो ननमावण ५००००० सम्झौता 

२६ पैय ुसमाि भवन ननमावण 500000 सम्झौता 

२७ घलेिकव  िैमराङ बाटो ढलान 800000 सम्झौता 
२८ िैमराङ िेलमैदान स्तरउन्नती १००००० सम्झौता 

२९ काभ्र ेबाटो ढलान 500000 सम्झौता 

३० िाँदरिङु नसंढी बाटो ममवत 300000 सम्झौता 

३१ बाँझोिेत ठुलािोर िािा कुलो ममवत 150000 सम्झौता 

३२ देवी देउराली मजन्दर ममवत 150000 सम्झौता 

३३ कमलािोर नसंचाई कुलो ममवत भिु ुवङिोला 50000 सम्झौता 

३४ कसेरी मोटर बाटो ढलान ४००००० सम्झौता 



३५ गैंरा घडेरी नसंढी बाटो ननमावण १००००० सम्झौता 

३६ चौरा-देउराली बाटो ममवत 500000 बाँकी 

३७ वडा कायावलय व्यवस्थापन १००००० बाँकी 

३८ ववपद राहत उद्धार तथा पनुस्थापन ९९४८८ बाँकी 

३९ आरन उधोग व्यवस्थापन ५०००० सम्झौता 

४० च्छ्याङलङु आमा समहु फननवचर िररद १००००० बाँकी 

४१ गौरािोर िेलमैदान स्तरउन्नती ५००००० बाँकी 

४२ बसपाकव  गैह्रा नसंढी बाटो ननमावण 150000 बाँकी 

४३ कोलचोक िेलमैदान नसंढीबाटो ननमावण 500000 बाँकी 

४४ िेलकुद सामाग्री िररद १००००० बाँकी 

४५ िाँदरिङु घलेिकव  िैमराङ्ग मोटोरबाटो ग्राववल २००००० बाँकी 

िम्मा भएका योिना 45 

िम्मा सम्झौता भएका योिना ३५ 

सम्पन्न भएका योिना १९ 

सम्झौता हनु बाँकी योिना १० 

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. ३ 

१ िकावतर िरीबोट नसंचाई कूलो १५०००० सम्पन्न 

२ ववरुवा कुलो ममवत १५०००० सम्पन्न 

३ िरीबोट ठुलढुङ्गा देजि प्रहरी चौकी सम्मको सडक ४००००० सम्पन्न 

४ धरपे बराबोट सडक ग्राभेल  १००००० सम्पन्न 

५ स्वास्थ्य चौकी (भवन रंग रोगन, ववद्यतु र िानेपानी ममवत) १००००० सम्पन्न 

६ महभीर िरबारी नसंचाई कूलो १००००० सम्पन्न 

७ दौंतरी पाटन अचािे नसंढी बाटो ५०००० सम्पन्न 

८ पररयार टोल बाटो ढलान २००००० सम्पन्न 

९ भलाबोट िरीबोट नसंचाई कूलो ५०००० सम्पन्न 

१० भाटको स्वाँरा बाँसस्वारा पैदल मागव १००००० सम्पन्न 

११ पाटन भलावोट नसचाई कुलो ५०००० सम्पन्न 

१२ लामािोर नसंचाई कुलो १००००० सम्पन्न 

१३ सनुा भयर थानमा पाटी ननमावण ५०००० सम्पन्न 

१४ नेपाल मगर संघको भवनको हाता घेने पिावल ५०००० सम्पन्न 

१५ भलाबोट नडलमा तारबार १००००० सम्पन्न 



१६ रान्सफमवर चाेेक िहरे नाला ननमाणव ५०००० सम्पन्न 

१७ अल्छी ढंुगा िहरे कल्भटव ममवत र मेघराि-दौंतरीपाटन िोरपाटन बाटो स्तरोन्नती ५००००० सम्पन्न 

१८ धनगौडा पाटन वाटो ममवत  ५०००० सम्पन्न 

१९ नसरानचौतारा बाइस धारा पद मागव १६५१०४ सम्पन्न 

२० स्वास्थ्य चौकी,टुटंुगा,घरपरी मोटरबाटो १००००० सम्पन्न 

२१ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपिािा भवन २००००० सम्पन्न 

२२ हाँडी दह नसढी बाटो ५०००० सम्पन्न 

२३ डुंडाको मिु कल्भटव र लस्ती झोलुंगे पलु ममवत १००००० सम्झौता 
२४ नलैचे इनटेक ननमावण ५०००० सम्झौता 

२५ कडुिे, िोल्सो ,रयाले िािा कुलो ममवत २५०००० सम्झौता 
२६ धनगैडा तनयाम नसचाई कुलो महुान ममवत ५०००० सम्झौता 
२७ स्याम्िा स्वाँरा नसचाई कुलो ४००००० सम्झौता 
२८ बगवुा बोनसे नयाँ रयाक िोल्न े २००००० सम्झौता 

२९ गौरीिकर जिवालय मजन्दर योिना १०००००० सम्झौता 
३० ढुनगम कुलो ममवत १००००० सम्झौता 
३१ ववधतु पोल स्थानान्तरण र प्रनतस्थापन २००००० सम्झौता 

३२ साववक ५ र ६ िोडन ेिहरे िोलामा ह्यमु पाइप १००००० सम्झौता 

३३ वडा कायावलय मोटर बाटो  ८००००० सम्झौता 
३४ डाँडो पागदुगु वडा कायावलय वहमालीचोक सडक स्तारोउन्नती ४५०००० बाँकी 

३५ पाङगदङुग मलुको गवहरो बाटो ममवत १००००० बाँकी 

३६ भलाबोट िररबोट सचँाई कुलो पाइप िररद २५०००० बाँकी 

३७ पररयार टोल बाटो ढलान ८०००० बाँकी 

३८ भलाबोट िरीबोट नसंचाई कूलो ५०००० बाँकी 

३९ कडुिे, िोल्सो,रयाले  िािा कुलो ममवत २७९९३६ बाँकी 

४० िनुला गण्डकी मा.वव अनदुान १८०००० बाँकी 

४१ मेघराि आ.वव अनदुान १००००० बाँकी 

४२ िनिागरण नमनुा सामदुावयक ववद्यालय अनदुान १४०००० बाँकी 

४३ साववक वडा नं ६ र ८ नेपाली टोलमा देवी/जिवालय मन्दीर ननमावण तथा ममवत  २५०००० बाँकी 

४४ बालकल्याण आधारभतू ववद्यालय अनदुान  १००००० बाँकी 
४५ िनुला गण्डकी मा.ववको ववद्यालय भवन रंगोगन तथा ममवत सम्भार ८००००० बाँकी 
४६ साववक ५ र ६ िोड्न ेिहरे िोलामा ह्यमु पाइप ५०००० बाँकी 

४७ मेघराि आ.वव को कम्पाउन्ड ननमावण २००००० बाँकी 



४८  जिवालय मजन्दर ननमावण काङवाङ ३००००० बाँकी 
िम्मा  भएका योिना ४८ 

िम्मा सम्झौता भएका योिना ३३ 

सम्पन्न भएका योिना २२ 

सम्झौता हनु बाँकी योिना १५ 

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. 4 

१ कालेिोल्सा देिी महेन्र मा.वव. िाने बाटोका नाला ननमावण ३००००० सम्पन्न 

२ नतनघरे नभत्री बाटो ममवत १००००० सम्पन्न 

३ CAMC भवन देजि भनु्याहपाटन कृवष सडक ननमावण १५०००० सम्पन्न 

४ नेपालीटोलमा आवश्यक ठाउँमा वहमपाईप तथा कल्भटव ननमावण ३००००० सम्पन्न 

५ परेघाट नडलमा तारिाली एवं प्रनतक्षालय ननमवण १५०००० सम्पन्न 

६ नलगनलगे नसंढी बाटो ममवत १००००० सम्पन्न 

७ साहथुरका नभत्री सडक स्तरोन्नती २००००० सम्पन्न 

८ िनैमन्तने िाँते बाटो ममवत १५०००० सम्पन्न 

९ िोगीचौर नसचाई कुलो ननमावण २००००० सम्पन्न 

१० महेन्र मा.वव िेल मैदान ६००००० सम्पन्न 

११ िौलेकुलो पचु्छ्छर देिी नतनघरे बाटुलेथर िाने नाला व्यवस्थान  ३००००० सम्पन्न 

१२ डुनडकोनडल बाटो ममवत १००००० सम्पन्न 

१३ उपल्लाेे लस्ती नसचाई कुलाेे ममवत ३००००० सम्पन्न 

१४ भाटथर बस्तीको नबच ठाडोबाटो पैदल मागव ढलान ५००००० सम्पन्न 

१५ भनु्याहपाटन िेल मैदान ननमावण २००००० सम्पन्न 

१६ छपालीथर नभत्री बाटो स्तरोन्नती ३००००० सम्पन्न 

१७ डुँनडको नडल नसढी बाटो ममवत १००००० सम्पन्न 

१८ तल्लो लस्ती नसंचाई कुलो ममवत २००००० सम्झौता 

१९ सोते्रिरबारी देजि मददव पलु सम्म नसंढीबाटो ननमावण ३००००० सम्झौता 

२० चर् याम नसंढी बाटो ढलान ३००००० सम्झौता 

२१ िोगीचौर नभनत्र बस्तीको बाटो नाला तथा ग्राभेल १००००० सम्झौता 

२२ नडयलथर भल व्यवस्थापन १५०००० बाँकी 



२३ छपालीथर नभत्री बाटो स्तरउन्नती  २७०६७०९ सम्झौता 

२४ गैचौर मान्रे कृवष सडक तथा नसँचाई कुलो ननमावण  २००००० सम्झौता 

२५ िोगीचौर बाटो तथा नाला ननमावण ७००००० सम्झौता 

२६ नडयलथरबाट पौडेलथर पल्लो बस्ती िाने बाटो स्तरउन्नती १५०००० बाँकी 

२७ ठुलोिोर बाट ठकुरीिेत सम्म कृवष सडक ननमावण १००००० बाँकी 

२८ तल्लोिण्ड कृवष सडक ननमावण १००००० बाँकी 

२९ घारीकुलो देिी वैरेवारी दौडाहथर सम्म कृवष सडक ननमावण १००००० बाँकी 

३० पररयार टोलका नभत्री पैदलमागव ढलान २५०००० बाँकी 

३१ वृहत पातीिोला गफुा महोत्सव तथा साँस्कृनतक कायवक्रम सहयोग  ५०००० बाँकी 

३२ िोगीचौर नसंचाई कुलो ममवत १००००० बाँकी 

३३ तीनघरे बाटुलेथर नाला ननमावण  २००००० बाँकी 

३४ चयावम नसँडी बाटो ननमावण तथा सडक वस्ती व्यवस्थापन  २००००० बाँकी 

३५ पररयार टोलमा बािा िररद एवं पोसाक िररद १५०००० बाँकी 

िम्मा  भएका योिना ३५ 

िम्मा सम्झौता भएका योिना २५ 

सम्पन्न भएका योिना १७ 

सम्झौता हनु बाँकी योिना १० 

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. 5 

१ काउरे लामपाटा ग्रानमण सडक स्तरोन्ननत ३००००० सम्पन्न 

२ पैरे बाँधकोनाकमा रेनलङ तथा नसंढी बाटो ननमावण २५०००० सम्पन्न 

३ हजुम्द लाम्पाटा गौडामिु ग्रानमण सडक स्तरोन्ननत ३००००० सम्पन्न 

४ बाँधको नाकमा सामदुावयक भवन ननमावण ३००००० सम्पन्न 

५ चाउधुं स्यािै डाँडा नया रयाक ननमावण २५०००० सम्पन्न 

६ मोहोरा जचसापानी देजि बाहनु डाँडा नसचँाई कुला ननमावण २००००० सम्पन्न 

७ कल्छा कुलो ननमावण ३००००० सम्पन्न 

८ मोहरा ग्रानमण सडक स्तरोन्नती ३००००० सम्पन्न 

९ डाँडा गाउँ कुवा ममवत नसंढी बाटो ननमावण १५०००० सम्पन्न 

१० िहरे डाँडा गाउँ ग्रानमण सडक स्तरोन्ननत २५०००० सम्पन्न 



११ ररभान मलुगाउँ ग्रानमण सडक स्तरोन्ननत ७००००० सम्पन्न 

१२ पानतिोला िहरे देजि चरेम सम्मको ग्रानमण सडकमा नाला ननमावण ३५०००० सम्पन्न 

१३ ठाडो बाटो डाँडा गाउँ पयवटवकय नसंढी बाटो ममवत ३००००० सम्पन्न 

१४ आनन्दठाँवट मलु कुला नसचाई  ममवत २५०००० सम्पन्न 

१५ वकले तल्लो बजस्त नसचँाई कुला ननमावण  २००००० सम्पन्न 

१६ काउरे ढुङ्गे नयाँ रयाक मोटर बाटो ननमावण २५०००० सम्पन्न 

१७ आनन्दठाटी ढोर हदैु वकले मोटर बाटो स्तरोन्नती २००००० सम्पन्न 

१८ मौला मजन्दर रंगरोगन ५०००० सम्पन्न 

१९ धाँदद िाेेला िा.पा. ममवत डाँडागाउँ १००००० सम्पन्न 

२० िवहद बेपता स्मनृत प्रनतक्षालय १००००० सम्पन्न 

२१ िेलकुद कायवक्रम सन्चालन १००००० सम्पन्न 

२२ तल्लो गजल्ल नसचाई कुला ननमावण ३५०००० सम्झौता 

२३ िेलमैदान ननमावण २५०००० बाँकी 

२४ गहुारे बाटो ढलान ४००००० बाँकी 

२५ नसमेडाँडा बाटो ढला ३००००० बाँकी 

२६ स्वास्थ्य चौकी भवन कम्पाउजण्डङ्ग ४००००० बाँकी 

२७ ववद्यालयमा िेलकुद पोिाक (स्पोर्टसव रयाकसटु िररद ४९२९०८ बाँकी 

२८ बहृत पानतिोला महोत्सव अनदुान  १००००० बाँकी 

२९ मददविोला ननयन्त्रण(बाँधको नाक िैले मथरे) ८५०००० बाँकी 
िम्मा  भएका योिना २९ 

िम्मा सम्झौता भएका योिना २२ 

सम्पन्न भएका योिना २१ 

सम्झौता हनु बाँकी योिना ७ 

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. ६ 

१ ठेलनचौर मोटरबाटो १५०००० सम्पन्न 

२ अस्ताम देिी उददननढुङ्गा देिी टाकुराको नडल मोटरवाटो ३००००० सम्पन्न 

३ डाँडागाँउ पोिरी नभरमनुी नवुागाँउ मोटरबाटो २५०००० सम्पन्न 

४ नसमिोला हडौले कुलो १००००० सम्पन्न 

५ इददकाे ेपलुबाट - धनगाेडैा सम्मकाे ेनसढी बाटाे े २००००० सम्पन्न 

६ ससुाउन ेबेसीटोल कुलो १००००० सम्पन्न 



७  तल्लाेे अस्ताम सयचाेैकी - नाउँडाडा माेेटरबाटाे ेममवत २००००० सम्पन्न 

८ भमेुको स्थान राम मजन्दर नसढी ंबाटो २००००० सम्पन्न 

९ मलुाकाेे िाेलेा अस्ताय टारी पाइप याेिेना ननरन्तरता २००००० सम्पन्न 

१० ठुलीपाेेिरी नवुागाउँ कुलाे े १००००० सम्पन्न 

११  ठुलीपोिरी साँदी कुलो १००००० सम्पन्न 

१२ फेदी - हेम्िाकोट - डुडेिोला मोटरबाटो स्तरउन्नती ४००००० सम्पन्न 

१३ ठुल्ढुङ्गा - ओिरी- भसुनुे - डडाली मोटरबाटो २५०००० सम्पन्न 

१४ फल्लेबेसी- हडौले मोटरबाटो ३००००० सम्पन्न 

१५ िहरे रुरे पात्लेिेत मोटरबाटो ३००००० सम्झौता 

१६ तार िाली िररद ३००००० सम्झौता 

१७ पोिरीडाँडा नवुागाँउ-डाँडागाउँ मोटरबाटो ममवत ३५०००० सम्झौता 

१८ तटबन्धन ननमावण इदद मददव तथा अन्य कायवत्रम ६००००० सम्झौता 

१९ मलुगैरर िानेपानी ममवत सम्भार २००००० सम्झौता 

२० ठुलोपधेरी चौर भनलवल ग्राउण्ड १५०००० सम्झौता 

२१ भसुनु ेिानेपानी ईन्टेक ननमावण  ३०००० सम्झौता 

२२ ओिरी सामदुावयक भवनमा िौचालय ननमावण ८०००० सम्झौता 

२३ अस्ताम उददनीढुङ्गा देजि टाकुराको नडल मोटरबाटो  १५०००० सम्झौता 

२४ बराह माध्यनमक ववद्यालय ३६००००० सम्झौता 

२५ भेडावारीमा प्रनतक्षालय ननमावण  १००००० बाँकी 

२६ बदुनुे नभरमनुी हुदैँ पारीपािा कुलो १००००० बाँकी 

२७ 
वडा कायावलय िाने बाटो ग्रावेल वडा कायावलयको पिावल र गेट ननमावण वडा 
कायावलयमा रङरोगन ४००००० बाँकी 

२८ िनकल्याण आ.वव देजि रापगरा अस्ताम नसनड बाटो ननमावण ५०००० बाँकी 

२९ नडलको स्वारा हुँदै नभरबाटो सम्म गोरेटोबाटो ननमावण ५०००० बाँकी 



३० आमा समूहको लानग कुची िररद ३००००० बाँकी 

३१ हडौले रूरे धनगौडा िोड्ने सडक स्तरउन्नती  १००००० बाँकी 

३२ दनलत मवहला कायवक्रम  १००००० बाँकी 

३३ वडा कायावलय व्यवस्थापन  १००००० बाँकी 

३४ बराह मावव िैजक्षक  अनदुान  १५०००० बाँकी 

३५ भमेुश्वर आधारभतू ववद्यालय अस्तामाको लानग िैजक्षक अनदुान ७०००० बाँकी 

३६ इन्देणी आधारभतू ववद्यालयको िस्ता पररवतवन २००००० बाँकी 

३७ िनकल्याण आधारभतू ववद्यालयको लानग िैजक्षक अनदुान  ५०००० बाँकी 

३८ कैलास तेनस ुआधारभतू ववद्यालयको लानग िैजक्षक अनदुान  ५०००० बाँकी 

३९ नभडावारी प्राथनमक स्वास्थ्य केन्रको लानग िग्गा िररद ३२५००० बाँकी 

४० नौमनत बािा िररद  ३००००० बाँकी 

४१ आरन सधुार कायवक्रम  ११०००० बाँकी 

४२ हेम्िाकोट कोईनलकोट मोटोरबाटो ननमावण  १५०००० बाँकी 

४३ ववद्यतु लाईनको लानग पोल व्यवस्थापन  ५०००० बाँकी 

४४ नभरमूनी देजि बदुनुिेोला सम्म मोटरबाटो ननमावण ८०००० बाँकी 

४५ झल्लरेको चौतारा देजि जचने स्वाँरा सम्म मोटरबाटो ननमावण ५०००० बाँकी 

४६ छात्रवृनत तथा िैजक्षक कायवक्रम  १००००० बाँकी 

४७ ्लाजस्टक टनेल िररद  १००००० बाँकी 

४८ गैरागाउँ घडेरी कानलकाथान मोटरबाटो स्तरउन्नती  १५०००० बाँकी 

४९ सँचाई पाइप िररद  ३०६४१८ बाँकी 

५० 
नभडावारी प्राथनमक स्वास्थ्य केन्रलाई १५ िैयाको अस्पताल ननमावणका लानग 
नडवपआर ननमावण 

४००००० बाँकी 

िम्मा  भएका योिना ५० 

िम्मा सम्झौता भएका योिना २४ 

सम्पन्न भएका योिना १४ 

सम्झौता हनु बाँकी योिना २६ 

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. ७ 



१ धम्पसु सामदुावयक स्वास्थ्य एकाईमा टायल ववछ्याउन े २००००० सम्पन्न 

२ डाडा ँिेत भाने गोरेटो बाटो ३००००० सम्पन्न 

३ नमलन टोल िेल मैदान ३००००० सम्पन्न 

४ ढाड िोला तनी िोला मोटर बाटो स्तरउन्नती ४००००० सम्पन्न 

५ घदुी मान्रे ढंुगा गोरेटो बाटो ३००००० सम्पन्न 

६ इददिाेेला हररयाली नसढी बाटाेे २००००० सम्पन्न 

७ पथ्र ेनयाँ बस्ती पटरे मोटर बाटो ४००००० सम्झौता 

८ भनुिोला याम्चे मोटर बाटो स्थरउन्नती ४००००० सम्झौता 

९ न्हेग ुनयाँ चौतारी गगा िमनुा मोटरबाटो ४००००० सम्झौता 

१० आलडाँडा मलुाबारी कुत्ल ुमोटरबटो स्तरउन्नती ४००००० सम्झौता 

११ कोल्ध ुदेिी समािघर मोटरबाटो स्तरउन्नती ४००००० सम्झौता 

१२ डाँडा िेत भाने गोरेटो बाटो ३००००० सम्झौता 

१३ तल्लो लिने झाक्रीथान भवुन पजु्ने मोटरबाटो ३००००० बाँकी 

१४ देउराली आ.वव तारिाली कम्पाउण्ड १००००० बाँकी 

१५ ववधतु व्यवस्थापन / पयवटन कायवक्रम २००००० बाँकी 

१६ यवुा तथा िेलकुद १००००० बाँकी 

१७ डाँडा िेत भाने गोरेटो बाटो  २००००० बाँकी 

१८ वहमजििर सामदुावयक भवन तथा नसँढीबाटो ननमावण  १००००० बाँकी 

१९ लालीगुरँास सामदुावयक भवन रस ननमावण  २००००० बाँकी 

२० मधचेु िोला देजि स्याल्चे मोटरबाटो स्तरउन्नती  २००००० बाँकी 

२१ पाररला कुमारको तगरो बाट ठाडो नसडँीबाटो ननमावण  ५०००० बाँकी 

२२ ओिरबोट देजि मानथ मलु बाटो नसँडी ननमावण  ५०००० बाँकी 

२३ ढाँडिोला तनी िोला मोटरबाटो स्तरउन्नती २००००० बाँकी 

२४ पारीला देजि मलु बाटोसम्म नसँडी बाटो  ५०००० बाँकी 
िम्मा  भएका योिना २४ 

िम्मा सम्झौता भएका योिना १२ 

सम्पन्न भएका योिना ६ 

सम्झौता हनु बाँकी योिना १२ 

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. ८ 

१ िोरामिु परुानो बिार नाला ननमावण  तथा ढल  ननकास ३००००० सम्पन्न 



२ िोरामिु  सामदुावयक भवन भर् याङ्ग तथा रेनलङ्ग ननमावण १५०००० सम्पन्न 

३ वहमालयन आमा समहु भवनको प्राङगण तथा पक्की िौचालय ननमावण ३००००० सम्पन्न 

४ वडा नभत्रका िािा मोटरबाटो ननमावण ७००००० सम्पन्न 

५ ईददिोला िेल मैदान ननमावण २००००० सम्पन्न 

६ डे्रनसङ्ग रुम तथा पावटवसन ननमावण सामदुावयक स्वास्थ्य एकाई ४००००० सम्पन्न 

७ पहरी मनुी देिी वव.क. टोल सम्मको गोरेटो बाटो ननमावण कायव १५०००० सम्पन्न 

८ साि ुकल्भट पनु ननमावण कायव ३००००० सम्पन्न 

९ बयलडाँडा साँि ुिानेपानी योिना २००००० सम्पन्न 

१० केिबाङ नसचाइ योिना ३००००० सम्पन्न 

११ लमु्र ेकोलेनल नेकुव  मोटरबाटो स्तरोन्नाती ५००००० सम्पन्न 

१२ लमु्र ेदेजि जिव मजन्दर सम्म गाेेरेटाेे बाटाेे ननमावण १५०००० सम्पन्न 

१३ घलेल िान्तीघाट ननमावण ४००००० सम्पन्न 

१४ यवुा ववकास तथा िेलकुद समन्वय सनमनत ३००००० सम्पन्न 

१५ भाङिोला ल्वांङ नसऊ मोटरबाटो ५००००० सम्पन्न 

१६ तारे बराह मजन्दर पनुवननमावण ३५०००० सम्झौता 

१७ इददिोला मोटरबाटो ननमावण ३००००० सम्झौता 

१८ तारे बराह आधारभतु ववद्यालयको चार कोठे भवन ननमावण 3600000/- सम्झौता 

१९ कानलमाटी जिवालय मजन्दर ननमावण २५०००० सम्झौता 

२० तारे बराह आवव भवन ननमावण  २००००० सम्झौता 

२१ ठाँटी ओल्चे गोरेटो बाँटो  १००००० सम्झौता 

२२ तनिे नसचँाई १४०००० सम्झौता 

२३ सकै िेत नसचाई आयोिना १००००० बाँकी 

२४ कालीमाटी जिवालय मजन्दर ३००००० बाँकी 

२५ तारेबराह मजन्दर पनुननमावण १००००० बाँकी 

२६ नसलाई नड्लोमा तानलम  ३१५००० बाँकी 

२७ व्यटुीनसयन नड्लोमा तानलम  ३१५००० बाँकी 

२८ िेलकुद सामाग्री िररद १००००० बाँकी 

२९ िोराकोमिु ठुटुङ्गे मोटर बाटो  १००००० बाँकी 

३० सधुाररएको आरन िररद  १००००० बाँकी 



३१ एक घर एक धारा िानेपानी कायवक्रम ३००००० बाँकी 

३२ घलेल िानेपानी योिना  १०८५८१ बाँकी 

िम्मा  भएका योिना 32 

िम्मा सम्झौता भएका योिना 22 

सम्पन्न भएका योिना 15 

सम्झौता हनु बाँकी योिना 10 

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. ९ 

१ नागी नसढी बाटो ननमाणव ४००००० सम्पन्न 

२ सैंनतघि नसददङ्ग घलेल सडक ६००००० सम्पन्न 

३ जचते्रश्र्वार नतनघरे पािरुीबोट डौली नसढी बाटाेे ४००००० सम्पन्न 

४ नसनधङ्ग िोला देजि राम्चे नसंढी बाटो ननमावण ३००००० सम्पन्न 

५ सैनतिोला तटबन्धन २५०००० सम्पन्न 

६ कगाम नसंढी बाटो ४००००० सम्पन्न 

७ कुईवाङ वरपरका नसढी बाटो ननमाणव २००००० सम्पन्न 

८ सैनतघिा देजि इमसुम्म गोरेटोबाटो ममवत २००००० सम्पन्न 

९ जिव मजन्दर नसढी बाटो ननमाणव नभमिङु्ग १५०००० सम्पन्न 

१० घलेल गाउँ नभत्रको नसढी बाटो ६००००० सम्झौता 
११ इम ुकुना प्रनु्ध ुचयाम मोटरबाटो स्तरोन्नती ५००००० सम्झौता 
१२ प्रनु्ध ुसामदुावयक भवन १५०००० सम्झौता 
१३ जचते्रश्वर मोटबाटो र कुईवाङ नसनडबाटो  ४५०००० सम्झौता 
१४ तटवन्धन र गोरेटो बाटो ननमावण  ७००००० सम्झौता 
१५ सैनतघिा देजि तक्रोसम्म मोटरबाटो ननमावण ४००००० सम्झौता 
१६ नसनधङ्ग नभत्रको नसनडबाटो ननमावण   ३००००० सम्झौता 
१७ इमकुुना देउराली मोटरबाटो १००००० सम्झौता 
१८ घलेल िान्तीघाट ननमावण १००००० सम्झौता 
१९ सरस्वती प्रा वव  १८००००० सम्झौता 
१९ यवुा तथा िेलकुद २००००० बाँकी 
२० नसनधङ मोटरबाटो  ३००००० बाँकी 
२१ इम ुनसनडबाटो  १००००० बाँकी 
२२ सैतीिोला िाली भने १५०००० बाँकी 
२३ केिवाङ घमु्ती मोटरबाटो  ६००००० बाँकी 
२४ लमु्र ेसैनतिोला मोटरबाटो  २५०००० बाँकी 



२५ सैतीिाला तक्रो प्रमु्ध ुमोटरबाटो  २३०००० बाँकी 
िम्मा  भएका योिना 25 

िम्मा सम्झौता भएका योिना १९ 

सम्पन्न भएका योिना 9 

सम्झौता हनु बाँकी योिना 7 
 

10. संकनलत रािश्व वववरणः यस अवनधमा गाउँपानलका र वडा कायावलयहरूबाट संकनलत आन्तररक रािश्वको वववरण 
यस प्रकार रहेको छः 

क्र.
सं. वववरण गापा कायावलय 

१ नं वडा 
कायावलय 

२ नं वडा 
कायावलय 

३ नं वडा 
कायावलय 

४ नं वडा 
कायावलय 

५ नं वडा 
कायावलय 

६ नं वडा 
कायावलय 

७ नं वडा 
कायावलय 

८ नं वडा 
कायावलय 

९ नं वडा 
कायावलय 

1 

सम्पजत्त 
कर  0 3,88०। 4,375। 200। 2,089। 7,475। 2,402.50 1,730। 4,022। 

2,074.5
0 

2 

व्यवसाय 
कर  83,800। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

भनुम तथा 
मालपोत 
कर  0 11,172.53 13,477.57 10,557.76 

14,726.7
4 

19,087.1
4 7,227.61 19,735.26 

24,663.5
8 

15,351.0
2 

4 

ब्यक्तीगत 
सम्पत्तीमा 
लाग्न े
कर -  0 0 0 0 0 0 0 1,500। 0 0 

5 

भनुम तथा 
मालपोत 
कर  0 0 0 2,203। 0 0 0 0 965। 0 

6 

घर 
बहाल 
कर  48,240। 14,100। 21,000। 5,500। 0 0 0 600। 300। 0 

7 

अन्य 
मनोरञ्जन 
कर  0 0 0 0 0 0 0 0 200। 0 

8 

अन्य 
ननकाय 
बाट प्राप्त 
लाभांि  0 0 0 0 0 0 0 0 1,800। 0 

9 

अन्य 
नबक्रीबाट 
प्राप्त 
रकम 0 0 0 0 0 23,500। 0 0 0 0 

10 

ववद्यतु 
सेवा 
िलु्क  0 0 0 200। 0 0 0 0 0 0 

11 

न्यावयक 
दस्तरु  300। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

अन्य 
प्रिासनन
क सेवा 
िलु्क  5,900। 0 0 200। 0 0 0 0 800। 400। 

13 

ब्यजक्तगत 
घटना 
दताव 0 0 0 7,400। 6,600। 1,700। 2,200। 4,100। 200। 0 



दस्तरु  

14 

अन्य 
दस्तरु  1,300। 8,000। 153,455.64 200। 8,400। 

14,860.3
2 3,400। 63,739.09 8,900। 1,300। 

15 

अन्य 
बाँडफाड
हनुे 
रािस्व  4,000। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 

नसफाररस 
दस्तरु  170,020। 59,900। 89,204.14 37,900। 70,025। 49,200। 27,300। 72,100। 91,700। 

52,400
। 

17 

नाता 
प्रमाजणत 
दस्तरु  0 7,600। 12,400। 4,900। 8,400। 5,400। 3,300। 14,700। 8,700। 5,300। 

18 

अन्य 
सेवा 
िलु्क  2,500। 0 0 0 0 0 0 0 0 400। 

19 

ननसापास 
दस्तरु  325,741.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 

घरधरुी 
कर  0 0 0 0 5,800। 0 0 0 0 150। 

21 अन्य कर  106,210। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
        ११. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, प्रमिु प्रिासकीय अनधकृत र सूचना अनधकाकरीको नाम र पदः 

 अध्यक्षः कणव बहादरु गरुूङ्ग 

 उपाध्यक्षः कृष्ण कुमारी पौडेल दवाडी 
 प्रवक्ताः पणुव बहादरु िाही  

 प्रमिु प्रिासकीय अनधकृतः ववष्ण ुप्रसाद पोिरेल  

 सूचना अनधकारीः यवुराि पौडेल (अनधकृत छैठौं) 

१२. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजिकाको सूचीः 
 यस अवनधमा देहाय बमोजिमका ननयमावली कायवववनध तथा ननदेजिकाहरू पाररत भएका छन ्

 “माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको सावविननक िररद ननयमावली, २०७८  

 माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको बीमा संयोिन सनमनत सञ्चालन कायवववनध¸ २०७८ 

 एक िैजक्षक संस्था एक उद्यम कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध, २०७८ 

 माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको लैवङ्गक वहंसा ननवारण कोष (सञ्चालन) कायवववनध, २०७८ 

  



१३. व्ययको वववरणः आ.व. २०७८।०७९ को पसु मसान्तसम्मको व्ययको वववरण यस प्रकार रहेको छः  

 
१४. गाउँपानलकामा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन 

आनथवक बषव २०७८।०७९ को २०७८ चैत मसान्तसम्ममा प्राप्त सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन ८ वटा परेकोमा ८ 
वटा कै सूचना उपलब्ध गराइएको । 

 

नमनतः २०७९।०१।१४ 


