
(सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी 
ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गरिएको ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७9 साल कानतवक देजि २०७9 साल पषु मसान्तमा सम्पाददत प्रमिु 
कायवहरूको स्वतः प्रकाजित वववतिण 

(Pro-Active Disclosure) 
 
 
 

 
 माछापचु्छ्रे गाउँपानलका 

गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 

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

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

२०७९ कानतवक 06 गते सोमबाि  

mailto:mpgaupalika@gmail.com


१. माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको स्वरूप ि प्रकृनत 

नब.सं. २०७३ साल फागनु २७ गते साववक माछापचु्छ्रे, सादीिोला, घाचोक, लाहाचोक, रिभान, नधताल, धम्पसु ि 
ल्वाङघलेल गा.वव.स. नमनल माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको नामाकिण गिी स्थानीय तहको रूपमा माछापचु्छ्रे 
गाउँपानलकाको स्थापना गरिएको हो ।  

२. माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको काम, कतवव्य ि अनधकाि 

गाउँपानलकाको एकल अनधकाि संववधानको अनसूुजच ८ मा उल्लेि गरिएको छ । यसैगिी संवैधाननक ममव ि 
प्रावधानमा प्रनतकूल असि नपने गिी गाउँपानलकाको काम, कतवव्य ि अनधकाि स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ 
ले ववस्ततृ रुपमा ननधाविण गरिएकोछ । ववद्यमान संववधान एवं ऐनले सजुम्पएको काम, कतवव्य ि अनधकािको सदपुयोग 
गिी आफ्नो षेेतरभिनभरभिका सम्पूणव नागरिकहरु मा नछटोछरितो, प्रभावकािी, गिणस्तियकु्त सेवा सहिरुपमा उपलब्ध गिाउन ु
गाउँपानलकाको कतवव्य हो । नेपालको संववधानको धािा ५७ को उपधािा )४( , धािा २१४ को उपधािा )२( , धािा 
२२१ को उपधाि (२) ि धािा २२६ बमोजिम स्थानीय तहको अनधकाि देहाय अनसुाि हनुे व्यवस्था गरिएको छ । 

क्र .स.  नबषयहरु 

1. नगि/गाउँ प्रहिी 

2. सहकािी संस्था 

3. एफ एम सञ्चालन 

4. स्थानीय कि, घि बहाल कि, घि िग्गा िजिषे्ट्रिन िलु्क, सवािी साधन कि(, सेवा िलु्क दस्तिु, पयवटन 
िलु्क, ववज्ञापन कि, व्यवसाय कि, भनूमकि, (मालपोत(, दण्ड िरिवाना, मनोिञ्जन कि, मालपोत सङ्कलन 

5. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

6. स्थानीय तथ्याङ्क ि अनभलेि सङ्कलन 

7. स्थानीयस्तिका ववकास आयोिना तथा परियोिनाहरु 

8. आधािभतू ि माध्यनमक जिषेता 

9. आधािभतू स्वास्थ्य ि सिसफाइ 

11. स्थानीय बिाि व्यवस्थापन, वाताविण संिषेतण ि िैववक ववववधता 

11. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, नसचँाइ 

12. गाउँ सभा, गाउँ सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलनमलाप ि मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

13. स्थानीय अनभलेि व्यवस्थापन 

14. घि िग्गा धनी पिुाव ववतिण 



क्र .स.  नबषयहरु 

15. कृवष तथा पिपुालन, कृवष उत्पादन व्यवस्थापन, पि ुस्वास्थ्य, सहकािी 

16. ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यजक्त ि अिक्तहरुको व्यवस्थापन 

17. बेिोिगािको तथ्याङ्क सङ्कलन 

18. कृवष प्रसािको व्यवस्थापन, सञ्चालन ि ननयन्रभिण 

19. िानेपानी, सान िलववद्यतु आयोिना, वैकजल्पक ऊिाव 

21. ववपद्वव्यवस्थापन 

21. िलाधाि, वन्यिन्त,ु िानी तथा िननि पदाथवको संिषेतण 

22. भाषा, संस्कृनत ि लनलतकलाको संिषेतण ि ववकास 

नेपालको संववधानको धािा ५७ को उपधािा )५( , धािा १०९, धािा १६२ को उपधािा )४( , धािा १९७, धािा 
२१४ को उपधािा )२( , धािा २२१ को उपधािा (२) सँग सम्बजन्धत अनसूुची ८ ि ९ बमोजिम संघ, प्रदेि ि स्थानीय 
तहको अनधकािको साझा सूची ननम्न अनसुाि व्यवस्था गरिएको छ । 

(क) सहकािी 
(ि) जिषेता, िेलकूल ि परभिपनरभिका 
(ग) स्वास्थ्य 

(घ) कृवष 

(ङ) ववद्यतु, िानेपानी, नसचँाइ िस्ता सेवाहरु 

(च) सेवा िलु्क, दस्तिु, दण्ड िरिवाना तथा प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी, पयवटन िलु्क 

(छ) वन, िङ्गल, वन्यिन्त,ु चिाचरुुङ्गी, िल उपयोग, वाताविण, पयावविण 

(ि) िानी तथा िननि 

(झ) ववपद्वव्यवस्थापनं 

(ञ) सामाजिक सिुषेता ि गरिवी ननवािण 

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

(ठ) पिुातत्व, प्राचीन स्मािक ि संग्रहालय 

(ड) सकुुम्बासी व्यवस्थापन 

(ढ) प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी 
(ण) सवािी साधन अनमुनत 

स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छ्छेद–३ को दफा ११ को उपदफा २ बमोजिम गाउँपानलकाको 
काम कतवव्य ि अनधकाि देहाय बमोजिम िहेका छन ्। 

(क) नगि/गाउँ प्रहिीको व्यवस्थापन 



(ि) सहकािी संस्था 
(ग) एफ एम सञ्चालन  

(घ) स्थानीय कि, सेवा िलु्क तथा दस्तिु 

(ङ) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

(च) स्थानीय तथ्याङ्क अनभलेि व्यवस्थापन 

(छ) स्थानीयस्तिका ववकास आयोिना तथा परियोिना 
(ि) आधािभतू ि माध्यनमक जिषेता 
(झ) आधािभतू स्वास्थ्य ि सिसफाइ 

(ञ) स्थानीय बिाि व्यवस्थापन, वाताविण संिषेतण ि िैवक ववववधता 
(ट) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक ि नसँचाइ 

(ठ) गाउँसभा, मेलनमलाप ि मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

(ड) स्थानीय अनभलेि व्यवस्थापन 

(ढ) िग्गाधनी दताव प्रमाणपिुाव ववविण 

(ण) कृवष तथा पिपुालन, कृवष उत्पादन व्यवस्थापन, पिसु्वास्थ्य ि सहकािी 
(त) ज्येष्ठ नगरिक, अपाङ्गता भएका व्यजक्त ि अिक्तहरुको व्यवस्थापन 

(थ) वेिोिगािको तथ्याङ्क सङ्कलन 

(द) कृवष प्रसािको व्यवस्थापन, सञ्चालन ि ननयमन 

३. माछापचु्छ्रे गाउँपानलकामा िहन ेकमवचािी संख्या ि कायव ववविण 

 यस गाउँपानलकाको स्वीकृत दिबन्दी १२३ िना िहेको । 

४. गाउँपानलकाबाट प्रदान गरिन ेसेवा  

 गाउँपानलका (कायवववभािन) ननयमावली, २०७४ ि स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोके 
अनसुाि  

५. गाउँपानलकामा िहेका िािा ि जिम्मेवाि कमवचािीहरू ववविण 

माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको कायवषेेतरभि नभरभि समावहत भएका ववनभन्न वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गनव गाउँपानलकामा 
ववनभन्न िािा/इकाईहरूको व्यवस्था गरिएको तथा उक्त िािा/इकाईका जिम्मेवाि कमवचािीहरूको ववविण यस 
प्रकाि िहेको छः 

क्र.सं. िािा/ईकाइ/कायवक्रम जिम्मेवाि अनधकािीको पद 

जिम्मेवाि अनधकािीको 
नाम  

सम्पकव  नम्बि 

1.  कायावलय प्रमिु प्रमिु प्रिासकीय अनधकृत बेदहरि अनधकािी ९८५६०१७३१० 

2.  आनथवक प्रिासन िािा लेिा अनधकृत नसता िमाव पौडेल 
९८५६०६८७८४ 

3.  स्वास्थ्य िािा स्वाथ्य संयोिक  नडल्लीिाम दाहाल  
9856021685 

4.  प्रिासन, योिना तथा अनगुमन िािा अनधकृत छैठौं मोहन प्रसाद पौडेल  
९८३७१२४३८२ 

5.  जिषेता, यवुा तथा िेलकुद िािा जिषेता अनधकृत  संझना पोख्रले  ९८४६२१८५९१ 

6.  सूचना प्रववनध ईकाइ सूचना प्रववनध अनधकृत ई. िंकि थापा  ९८५६०८८३३३ 

7.  

पूवावधाि ववकास तथा वाताविण 
व्यवस्थापन िािा 

ईजञ्जननयि  ई. चोलाकान्त िेग्मी  
9846186475 



8.  प्रधानमन्रभिी िोिगाि कायवक्रम िोिगाि संयोिक  अननल काकी ९८६०२०५९५० 

9.  कृवष िािा  सहायक पाचौ  समुन कुवि 9863834833 

10.  
मवहला बालबानलका तथा समाि 
कल्याण ईकाइ  

सहायक मवहला ववकास 

ननरिषेतक  रिता थापा  
९८४६२८१८१५ 

11.  
िािश्व तथा आन्तरिक लेिा परिषेतण 
ईकाइ आ.ले.प पाँचौ कृष्ण प्रसाद गौतम 

९८४७७४९२७६ 

12.  भवन तथा मापदण्ड कायावन्वयन ईकाइ  सब ईजन्िननयि  सिुवन नतवािी  ९८४६६०२४४५ 

13.  पि ुसेवा िािा  पि ुसेवा प्राववनधक  िामचन्र पौडेल  
९८५६०३४४१३ 

14.  पनुननमावण ईकाइ सब ईजञ्जननयि  सजुिल िाना  ९८४६०३२५२९ 

15.  कानूनी मानमला ईकाइ  सहायक चौथो  ववष्ण ुकुमािी ििाल 
९८४६२६४२५१ 

16.  
िावष्ट्रय परिचय परभि सेवा ईकाइ तथा 
पजञ्जकिण ईकाइ एम आइ एस अपिेटि ववष्ण ुप्रसाद भण्डािी 

९८४६३८५१३८ 

 

 गाउँपानलकालानग स्वीकृत दिबन्दी ि पदपूनतवको ववविण यस प्रकाि िहेको छ । 

 गाउँपानलकाको कायावलयको  दिवन्दी तेरिि 

फािम १९ दिबन्दी ि पदपूनतव ववविण  

क्र .सं  स्वीकृत पद संख्या िना  

पदपूनतव 

रिक्त 

पद 
िना  

कै 
संघीय 

सिकािबाट 
)िना(   

साववबको 
स्थानीय 
ननकायमा 
कायवित 

)िना(  

लोक 

सेवाबाट 
नया ँ

ननयजुक्त 
भएको 

)िना(  

आन्तरिक 

पदपूनतव 
)किाि (
)िना(  

िम्मा 
(िना( 

१ 
प्रमिु प्रिासकीय अनधकृत 

)िा.प.ततृीय(   १ १ 0 0 0 १ 0   

२ जिषेता अनधकृत )सातौ )  १ १ 0 0 0 1 0   

३ सहायक पाचँौं )जिषेता(   १ ० ० १ ० १ ०   

४ लेिा अनधकृत )सातौं(   १ १ 0 0 0 1 0   

५ सहायक पाचँौं )लेिा(   १ ० ० १ ० १ ०   

६ सहायक पाचँौं )आ.ले.प(  १ ० ० १ ० १ ०   

७ अनधकृत छैठौं  २ १ 0 १ 0 २ 0   

८ सहायक पाचँौं )प्रिासन(  ५ १ 0 1 0 ३ २   

९ सहायक पाचँौं )न्याय(  १ ० ० ० ० ० १   

१० कम््यटुि अपिेटि  १ ० ० १ ० १ ०   

११ 
सहायक पाचौं )वडा 
कायावलय(   ९ २ 2 १ 0 ५ ४   

१२ कायावलय सहायक  ६ 0 0 0 ६ 6 ० 
वडा 

कायावलय 

१३ सहायक चौथों  1 1 0 0 0 1 0   



१४ सहायक चौथों )प्रिासन(  २ 1 0 1 0 2 0 

वडा 
कायावलय 

१५ सहायक तेस्रो )प्रिासन(  १ 0 १ 0 0 1 0   

१६ ईजञ्जननयि )सातौ( १ 0 0 1 0 १ 0   

१७ सब इजञ्जननयि  (पाँचौं( २ 0 0 2 0 2 0   

१८ अ .सब इजञ्जननयि )चौथो(   9 0 0 7 0 7 2   

१९ 
िाने पानी तथा सिसफाई 
टेजनननसयन )चौथो(  1 0 0 1 0 1 0   

२० सूचना प्रववनध अनधकृत १ 0 0 0 1 1 ०   

२८ 
पि ुजचवकत्सक 
सातौ /आठौं  १ 0 0 0 0 0 १   

२९ पि ुसेवा प्राववधक पाँचौं  2 2 0 0 0 2 0   

३० 
पि ुस्वास्थ प्राववनधक 
सहायक पाचँौं  2 2 0 0 0 2 0   

३१ 
नायव पि ुस्वास्थ 
प्राववनधक )चौथो(  २ २ 0 0 0 2 0   

३२ 
नायव पि ुसेवा प्राववधक 
सहायक चौथो २ 2 0 0 0 2 0   

३३ 
अनधकृत सातौं /आठौं 

)कृवष(  १ 0 0 0 0 0 १   

३४ सहायक पाचँौ )कृवष(   2 0 0 2 0 2 0   

३५ सहायक चौथो )कृवष(   १ 0 0 01 0 1 ०   

३६ हलकुा सवािी चालक  
२ 0 ० 0 २ २ 0 

२ िना 
गा .पाबाट 
किािमा  

३७ कायवलय सहयोगी )स्वास्थ(  
९ 5 0 0 4 9 0 

४ िना  
गा .पा.बाट 
किािमा  

३८ कायावलय सहयोगी  
१३ १ २ 0 10 १३ 0 

१० िना  
गा .पा.बाट 
किािमा  

िम्मा  १३१ ६३ ५ १७ ३४ ११८ १३   

  

गाउँपानलका स्वास्थ्य िािा तफव को दिवन्दी 

 
 

पद शे्रणी/तह सेवा समहु  गा.पा.को  
दिवन्दी 

कैवफयत  

१. अनधकृत 6 स्वा.से हेल्थ 
इन्पेनसन 

1   

२ अनधकृत 6 स्वा.से क.न/ि.न 1   

  िम्मा २   

स्वास्थ चौकी तफव  ( ७ वटा स्वास्थ्य चौकी १ वटा प्राथनमक स्वास्थ्य केन्र ) 
क्र.स. पद शे्रणी/तह सेवा समहु १ कैवफयत  



संस्थाको  
दिवन्दी 

1 अनधकृत ६ तह स्व.से. हे.ई. 1   

2 सहायक ि स्व.से. हे.ई. 1   

3 सहायक ५ तह स्व.से. क.न. 1   

4 सहायक ४ तह स्व.से. हे.ई. 1   

5 सहायक ४ तह स्व.से. क.न. 1   

िम्मा 5   

कुल स्वीकृत दिबन्दी ११५ िना    

 

 

६. सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेदस्तिु ि अवनध 

 दस्तिु ि अवनध नागरिक वडापरभिमा उल्लेि गरिएको साथै नागरिक वडा परभि ि दस्तिुको ववस्ततृ ववविण 
वेवसाइटमा पनन िाजिएको । 

 

७. ननणवय गने प्रवक्रया ि अनधकािीः 
 वावषवक गाउँ ववकास योिना गाउँपानलकाले स्वीकृत गने गिेको  

 अन्य ननणवयहरू गाउँ कायवपानलकाले गने गिेको 
 अन्य ननयनमत कामहरू िािा प्रमिुको नसफारिसमा अध्यषेत ि प्रमिु प्रिासकीय अनधकृतबाट ननणवय हनु े

। 

८. ननणवय उपि उििुी सून्न ेअनधकािीः 
 अध्यषेत ि प्रमिु प्रिासकीय अनधकृत 

९. सम्पादन गिेको मखु्य मखु्य कामको ववविणः  

 माछापुच्छ्रे गाउँपालिका भएर बग्ने मर्दी खोिा र इर्दी खोिाको बगर क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गगट्टी,बािुवा 
र रोडाको दर्दगो सङ्किन/उत्खनन ्कार्यका िागग प्रारम्भभक वातावरणीर् परीक्षण प्रततवेर्दन अनुरुप 
चार वटा घाट िाहाचोक घाट, घाचोक घाट , सलमबगर र्दोबबल्िा घाट र र्दोबबल्िा नर्ापुि घाटको 
ठेक्का बन्र्दोबस्त गनय E-dib  प्रक्रिर्ा मार्य त  ३० दर्दने राम्स्िर् स्तरको बोिपत्र आहवान गररएको 
छ ।उक्त चार वटा घाट मध्र् िाहाचोक घाट, घाचोक घाट , र र्दोबबल्िा नर्ापुि घाटको बोिपत्र 
सूचनामा  र्दाखखिा भइ मुल्र्ंकनको प्रक्रिर्ामा रहेको छ  भने सलमबगर र्दोबबल्िा घाटको 
सुचनामा  कुनै बोिपत्र  र्दाखखिा नभएको हँुर्दा र्दोश्रो पटक ठेक्का आहवान गनुय पने रे्दखखन्छ ।  

 संघ समपुरक र्ोजना कोिचोक -रातोपानीपुि-भिावोट-पानपातेचातारी-गाउँपालिका केन्ग 
(िाहाचोक)-जोगगचार-पाततखोिा-लभडाबारी (एन्र्ा टेम्क्नकि सेन्टर)-गैरागाउँ-गाताि-ाभपुस 

रे्दउरािी बजेट १ करोड ६० िाखको  सडकको स्थिगत सबेक्षण  ,िागत अनुमान स्वीका त  गरी 
E-dib  प्रक्रिर्ा मार्य त  बोिपत्र आहवान गररएको  र लमतत २०७९ /१० / १८ गते बोिपत्र खोल्ने  

प्रक्रिर्ामा रहेको । 



 संघ समपुरक र्ोजना िुम्रे कुइवाङ सैंतीघट्टा लसगाङ कालिमाटी घिेि हँुरै्द िुम्रे सडक र्ोजना 
(बजे ट १ करोड )सडकको स्थिगत सबेक्षण  ,िागत अनुमान स्वीका त  गरी E-dib  प्रक्रिर्ा मार्य त  

बोिपत्र आहवान गररएको  र लमतत २०७९ /१० / ०८ गते बोिपत्र खोल्ने  प्रक्रिर्ामा रहेको । 

 वडा स्तरीर् र्ोजना टाँस लमटरचोक वडा कार्ायिर् हुरै्द डाँडो सभमको बाटो कािोपत्र ेवडा नं ०३ 
घाचोक  (बजेट  १ करोड ) सडकको स्थिगत सबेक्षण  ,िागत अनुमान स्वीका त  गरी E-dib  
प्रक्रिर्ा मार्य त  बोिपत्र आहवान गररएको  र लमतत २०७९ /१० / ०८ गते बोिपत्र खोल्ने  प्रक्रिर्ामा 
रहेको । 

 िमागत र्ोजना गा पा संघ समपुरक गा पा  केन्ग जोगगचार ररभान बाटो तनमायणााीन अवस्था 
रहेको ,  ववत्तीर् प्रगतत ४८ % र  भाततक प्रगतत ६० % भएको । 

 संघ बबशषे -ल्वाङ्ग खोराकोमुख खानेपानी आर्ोजना   (बजेट ५० िाख  ,)संघ बबशषे - सादर्दयखोिा 
खानेपानी आर्ोजना  (बजेट ५० िाख ,)प्ररे्दश बबशषे -नर्ाँपुि इदर्दखोिा खानेपानी र्ोजना   (बजेट 
५० िाख  )आर्ोजनाहरुको परामशय छनाट गरी RPD तनमायणको चरणमा रहेको । RPD तनमायण  
पश्चात बोिपत्र आहवान गरी तनमायण ब्र्बसार्ी छनाट गरी तनमायणकार्य  अगाडी बढाइने । 

 प्रशासकीर् भवनको हाि सभम लसलभि इम्न्जतनर्ररगं काम  (माटो खन्ने काम ,पी सी सी काम 
,आर स ीी सी काम   ,डन्डीको काम   ,रंग रोगनकार्य ,पाक्रका ग  ,) तथा स्र्ातनटेरीको काम र 

इिेम्क्िकिको  काम सभपन्न भइ  भुक्तानी भएको  तथा लिफ्टको काम तनमायण भएको उक्त 
कामको पररक्षण र भुक्तानी बाकी रहेको   ,र बषायतको पानीको नािा तनमायण गरी तनकाशको 
िागग आम जनता संग सहमततको िागग गा पा िे भेिा गरी तनणयर् गनय बाकी रहेको । भाततक 

प्रगतत ९० % र  ववत्तीर् प्रगतत ८० % .  

 हाि सभम १२५ वटा र्ोजना हरु सभझाता भएका र २०  वटा  र्ोजनाहरु र्रर्ारक भएका । 

 राष्ट्िपतत रतनङ लशल्ड प्रततर्ोगीता सञ्चािन गरर सर्ितापुवयक सभमन भएको । 

 ाानमा रे्दखखएको stem rot, sheath blight, Root Rot  का िागग क्रर्ल्ड अनुगमन तथा सल्िाह 
सुझाव परामशय , आवस्र्कता अनुसार ववषादर्द लसर्ाररस । 

 क्रर्ल्ड अनुगमनको िममा  सुन्तिा बािीमा रे्दखा परेको Fruit fly, leaf miner क्रकराको 
ब्र्बस्थापनको िागग आवश्र्क   सुझाव परामशय , आवस्र्कता अनुसार ववषादर्द लसर्ाररस । 

 का वष ज्ञान केन्गको आर्ोजनामा स्थानीर् तह मा कार्यरत कमयचारीहरु बबच समन्वर् बैठक मा 
सहभागग तथा प्रस्तुतत । 

 उत्पार्दन आंकिनको िागग वडा न ं ३ बाट ाान र ४ बाट कोर्दो र ाान बािीको बािी कटानी 
गररएको  

 वडा ९ मा "ाानबािीमा " र्दाना निागेको समस्र्ा अविोकन, वीउमा रे्दखखएको समस्र्ाको नमुना 
संकिन गरर वीउ ववजन प्रर्ोग शािामा पठाईएको । 

 सभपूणय वडाहरुमा गरर २८०० के.जी. उन्नत गहँुको बबउ ववतरण गररएको  



 वडा नं ८ अन्तगयत आि ुबािी प्रबर्दयन तनम्भत कररब ५६४३  के.जी. उन्नत आिुको बबउ ववतरण 
गररएको,   

 साना लसचंाई कार्यिम,लसताके च्छ्र्ाउ प्रबर्दयन अन्तगयत आवश्र्क बबउ उपकरणका िागग सूचना 
प्रकाशन गरर वडा मार्य त सूचना प्रबाह गरर माग संकिन गररएको   

 र्स त्रमैालसक अवगामा 25 वटा नर्ा व्र्वसार् र्दताय भएका छन।    

 दगु्ध उत्पादक कृषकहरुलाई उत्पादनको आधािमा अनदुाका लानग सूचना प्रकाजित भई माग 
संकलन भैिहेको। 

 ५० % अनदुानमा मेनसनिी िरिदको लानग सचुना प्रकाजित गिी माग संकलन गरि कृषक छनौट 
कायव भैिहेको। 

 गोठ िोि सधुाि कायवक्रमको  माग संकलन गरि कृषक छनौटको लानग अनगुमन भैिहेको । 

 कृनरभिम गभावधानको लानग आवाश्यक नसमेन  ,नाइट्रोिन ,नसथ ,ग्लोब आदद ननयनमत रुपमा िरि द   
गरि हाल सम्म २०२३  गाई ि ३७४  भैंसीमा कृनरभिम गभावधान भैसकेको। 

 २००० ओटा गाई भैंसीमा िोिेत नबरुद्द ि १८० ओटा कुकुिमा िेनबि नबरुद्दको िोप लगाइएको। 

 भेडा पालक कृषकलाई आवाश्यक लजिविक सामानग्र नबतिणको लानग माग संकलन गरि िरिद 
प्रकृया िरुु गरिएको । 

 बषे घाँसको नबउ नबतिणको लानग सूचना प्रकाजित गरि माग संकलन भैिहेको। 

 

 

 

 

10. संकनलत िािश्व ववविणः यस अवनधमा गाउँपानलका ि वडा कायावलयहरूबाट संकनलत आन्तरिक िािश्वको ववविण 
यस प्रकाि िहेको छः(कानतवक बाट पसु सम्मको) 

   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.सं
.

वििरण गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् १ नं िडा कार्ायिर् २ नं िडा कार्ायिर् ३ नं िडा कार्ायिर् ४ नं िडा कार्ायिर् ५ नं िडा कार्ायिर् ६ नं िडा कार्ायिर् ७ नं िडा कार्ायिर् ८ नं िडा कार्ायिर् ९ नं िडा कार्ायिर् जम्मा
1 सभपवत्त कर - 11313 0 290 350 507.5 720.5 100 0 230 480 50 2,728.00

2 व्र्वसार् कर - 14611 132,660.00 0 0 0 0 0 0 770 0 0 1,33,430.00

3 भुलम तथा मािपोत कर - 11314 0 6,348.00 17,399.19 14,114.86 27,573.88 11,669.21 26,309.35 24,275.57 29,522.58 9,378.86 1,66,591.50

4 ब्र्क्तीगत सभपत्तीमा िाग्ने कर - 11311 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20

5 भुलम तथा मािपोत कर - 11314 0 0 40 218 0 0 0 100 0 0 358

6 घर बहाि कर - 11321 47,759.00 4,200.00 3,000.00 8,528.00 0 0 0 0 4,500.00 0 67,987.00

7 व्र्ावसार् रम्जष्ट्िेशन र्दस्तरु - 11613 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500

8

का वष तथा पशजुन्र् वस्तकुो व्र्वसातर्क कारोबारमा 
िाग्ने कर - 11631 0 0 1,360.00 0 0 0 0 0 0 0 1,360.00

9

खानपेानी नहर तथा कुिो उपर्ोग बापतको शलु्क - 

14217 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00

10 न्र्ातर्क र्दस्तरु - 14221 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210

11 परीक्षा शलु्क - 14224 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300

12 अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क - 14229 19,475.00 0 2,900.00 0 400 0 0 0 0 0 22,775.00

13 अन्र् र्दस्तरु - 14249 15,000.00 0 32,300.00 0 46,300.00 139,800.00 7,160.00 20,600.00 72,600.00 200 3,33,960.00

14 लसर्ाररस र्दस्तरु - 14243 135,315.00 44,700.00 92,400.00 46,900.00 84,900.00 20,200.00 33,500.00 72,300.00 55,000.00 28,600.00 6,13,815.00

15 नाता प्रमाखणत र्दस्तरु - 14245 0 8,900.00 18,100.00 10,200.00 23,500.00 10,100.00 7,900.00 20,800.00 18,300.00 11,100.00 1,28,900.00

16 अन्र् सेवा शलु्क - 14219 0 80 280 0 260 0 180 0 540 1,560.00 2,900.00

17 घरारुी कर - 11313 0 1,500.00 4,950.00 4,100.00 6,500.00 2,400.00 3,500.00 3,050.00 4,400.00 1,500.00 31,900.00

18 बहाि बबराटी कर - 11322 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500

19 अन्र् राजस्व - 14529 0 0 0 0 0 0 1,250.00 0 0 0 1,250.00

20 प्रशासतनक र्दण्ड जररवाना र जर्त - 14312 10,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000.00

21 व्र्म्क्तगत घटना र्दताय र्दस्तरु - 14244 0 16,700.00 12,400.00 11,600.00 11,400.00 18,100.00 11,500.00 18,900.00 29,400.00 7,000.00 1,37,000.00

3,61,719.00 83,218.00 1,85,999.19 96,168.36 2,01,554.38 2,02,369.21 91,299.35 1,61,025.57 2,14,742.58 59,388.86

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्

िाहाचोक, कास्की
गण्डकी प्ररे्दश, नपेाि

जभमा
कुि जम्मा 16,57,484.50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११. अध्यषेत, उपाध्यषेत, प्रवक्ता, प्रमिु प्रिासकीय अनधकृत ि सूचना अनधकाकिीको नाम ि पदः 

 अध्यषेतः नमन बहादिु गरुुङ 

 उपाध्यषेतः नसता अनधकािी 
 प्रवक्ताः गणेि आचायव  

 प्रमिु प्रिासकीय अनधकृतः बेदहरि अनधकािी  

 सूचना अनधकािीः सीता िमाव पौडेल 

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