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

२०७८ माघ  १० गते सोमबार   

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 क्षेत्रनभत्रका 
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 उपधारा )२ (र धारा 

२२६ को उपधारा )१ (संग सम्बजन्धत अनसूुची –८ 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 )सम्पजि 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 

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 (र धारा २२६ को उपधारा )१ (संग सम्बजन्धत अनसूुची –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 गाउँपानलकाका प्रमिु 
कायवहरु देहाय अनसुार 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 १३० िना रहेको िसमा १२० ि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 िेमराि देवकोटा 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 

 



 गाउँपानलकाको आनधकाररक-सांगठननक ढाँचा यस प्रकार रहेको छ । 

 

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 हनुे । 

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

९. सम्पादन गरेको मखु्य मखु्य कामको वववरणः  

 यस अवनधमा ३ वटा कायवपानलकाका बैठक सम्पन्न भएका छन,् 
 यस अवनधमा ६ वटा कमवचारी बैठक सम्पन्न भएका छन ् 

 यस अववनधमा गाउँपानलकामा ४ वटा पसपुालन समूह, ३ वटा कुिरुा फमव र ६ वटा कृवष समूह दताव भएका छन ्
। 



 कृवष िािाका स्वीकृत बावषवक कायवक्रम अन्तगवत टनेल प्लाविक ववतरण, मौरीघार, वकवी र ओिर नबरुवा ववतरण 
सम्बन्धी कायवको सम्पूणव वडाहरूबाट माग संकलन भई िररद प्रवक्रया अगाडी बढाइएको, गहुँको उन्नत नबउ ववतरण 
सम्बन्धी माग संकलन भई ३०२५ के.िी. उन्नत गहुँको नबउ ववतरण कायव सम्पन्न भएको छ । 

 गाउँपानलकाको कमवचारी प्रिासनलाई समसामवयक रूपमा सदुृढ  ,सक्षम ,चसु्त र दरुूस्त तलु्याउन ववद्यमान 
िािा/इकाईहरूको कायवक्षते्र ,कायवक्रम ,कायवप्रकृनत ,कायव बोझ र औजचत्यताको आधारमा गाउँपानलकाको संगठन 

तथा व्यवस्थापन सवेक्षण कायव  अजन्तम चरणमा पगेुको छ । 

 गाउँपानलकाका सम्पूणव वडा कायावलयहरूमा IPT सफ्वयर सञ्चालनमा ल्याई सो माफव त रािश्व संकलन गने व्यवस्था 
नमलाइएको छ । 

 प्रधानमन्त्री रोिगार कायवक्रमको आ .व २०७८ /७९ को दोस्रो तै्रमासीकमा “यूवा रुपान्तरणका लानग 
पहल आयोिना” अन्तगवत माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाका वडा )१,२,३,४(मा ननम्नानसुारका आयोिना संञ्चालन 
भएका र नत आयोिनामा ननम्न संख्याका बेरोिगार व्यजक्त आवद्ध  र ननम्न बमोजिम दज नको रोिगारी 
नसजिवत भएको छ । 

 च्छ्याङलङु कोलचोक देजि रातोपानी सडक ममवत तथा नाली सरसफाई आयोिना संचालन भई सो 
आयोिनामा ८ िना सूचीकृत बेरोिगार आबद्ध र ३६० )४५ ददन *८ िना  (रोिगारी सिृना 
भएको छ । 

 वडा नं ३ नभत्रका नबनभन्न सडकमा नाली सरसफाई तथा सडक िाल्डा पनेु  र सोनलङ  ,कृवष नसचाई 
कुलो सोहने ,स्कुल प्राङ्गणको सरसफाई ,स्वास्थ चौकी सरसफाई साथै कुवहने र नकुवहने फोहोर 
िाडल िन्ने ,साथै िोलामा ग्यानबङ्ग भने काममा १५ िना सूजचकृत बेरोिगार आबद्ध भएका छन ्र 

५२५ (३५ ददन *१५ िना ) रोिगारी सिृना भएको छ । 

 वडा नं ४ मा िोनगचौर दनलत बस्ती देिी मानथ िानेपानी टंकी सम्मको ३०० नमटर को १ .५ 
नमटर चौडाई गोरेटो बाटोमा ८ िना सूजचकृत बेरोिगार आबद्ध भएका छन ्र 176 )22 ददन *8 

िना  (रोिगारी सिृना भएको छ ।  

  वडा नं १ मा १२ थान ग्यानबङ्ग िहरे िोलामा भने काम र मयवघाट िाने १०० नमटर बाटोमा 
नसढी बाटो काम संचानन भई रहेको छ । 

 गाउँपानलका सबै वडाहरुमा अनत ववपन्न तथा असहाय िेष्ठ नागररकहरुलाई न्यानो कपडा ववतरण कायवक्रम 
सम्पन ्भएको छ । 

 अपांगता भएका व्यजक्तहरुका छोराछोरी र बालबानलकाहरुलाई िैजक्षक सामाग्री ववतरण र सहायता सामाग्री 
ववतरण गररएको । 

 नसप ववकास तानलम अन्तगवत गाउँपानलका नभत्रका १५ िना मवहललाहरूलाई चारपाङे्र सवारी साधन 
चलाउने ड्राईनभङ तानलम सञ्चालन गररएको । 

 गाउँपानलकाको आनथवक बषव २०७७/७८ को लैवङ्गक समानता तथा सामाजिक समावेिीकरण परीक्षण 
सम्पन्न गररएको। 

 जिक्षक पेिागत सहयोग प्रणालीको स्थापना गरी ववषयगत ववज्ञ समूह गठन भएको छ । 



 गाउँपानलकाको स्थानीय पाठ्यक्रम ननमावण सहयोग कायवदल गठन गरी पाठ्यक्रम ननमावण कायवको सरुुवात 
भएको छ । 

 संकटकालीन अवस्थामा नसकाइलाई सहजिकरण गनवका लानग प्रधानाध्यापकहरुसँग अन्तरवक्रया गरी 
वैकजल्पक सहजिकरण ननदेजिका २०७७ अनसुार नसकाइलाई ननरन्तरता ददनहुनु समन्वय र सहजिकरण 
गररएको छ । 

 रावष्ट्रय बाल ददवसको उपलक्ष्यमा गाउँपानलका नभत्रका सामदुावयक तथा संस्थागत ववद्यालय ववच अन्तर माध्यनमक 
ववद्यालय स्तररय िलुा बकृ्तत्वकला प्रनतयोनगता कायवक्रम सञ्चालन भएको  

 अन्तरावष्ट्रवय ज्येष्ठ नागररक ददवसको उपलध्यमा गाउँपानलकाका सम्पूणव वडाका ज्येष्ठ नागररकहरूलाई टचवलाईट 
ववतरण गरी उक्त ददवस मनाइएको छ । 

 गाउँपानलकाको प्रिासकीय भवन ननमावणको लानग Nayabato/GS  JV सँग रू ६ करोड ६२ लाि ११ हिार नौ 
सयको लागतमा ननमावण सम्झौता भएकोमा भवनको ननमावण कायव अजन्तम चरणमा पगेुको छ । 

 चाल ुआनथवक बषव २०७८/७९ को स्वीकृत बावषवक कायवक्रम अन्तगवतको कोलचोक - रातोपानी पलु - भलावोट 
- पानपातेचौतारा - गाउँपानलका केन्र  (लाहाचोक  (- िोनगचौर - पानतिोला - नभडाबारी )एन्फा टेजननकल 

सेन्टर(  - गैरागाउँ - नधताल - धम्पसु देउराल  ी सडक ननमावण आयोिनाको लानग बोलपत्र आह्वान भई 
सडक ननमावण कायवको सम्झौताको अजन्तम तयारी भइरहेको 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 वषव २०७८/०७९ को स्वीकृत वडा स्तरीय योिनाहरुको कायव प्रगनत वववरण यस प्रकार रहेका 
छन ्

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. १ 

क्र.सं. आयोिना/कायवक्रमको नाम आयोिना संचालन 
हनु ेस्थान 

ववनयोजित  रकम कैवफयत 

१ िारदा चोक हुँदै िरीपािा मोटर बाटो ढलान वडा नं. १ १५०००० सम्झौता 
२ वकयापतु्री भवन ममवत सम्भार तथा िानेपानी योिना वडा नं. १ १००००० सम्झौता 
३ करुवा सामदुावयक भवन ननमावण तथा ममवत  वडा नं. १ १५०००० सम्झौता 
४ मरेघाट िाने मोटरबाटो स्तरोन्नती वडा नं. १ १५०००० सम्झौता 



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

वडा नं. १ २००००० सम्झौता 

६ पोिे तातोपानी संरक्षण तथा ववकास  वडा नं. १ १५०००० सम्झौता 
७ माझटोल मोटर बाटो स्तरोन्नती वडा नं. १ १५०००० सम्झौता 
८ ह्योङोच ुपोिरी ननमावण वडा नं. १ १३२००० सम्झौता 
९ कोदीिोला काउरेबेसी नसंचाई िल योिना वडा नं. १ ५००००० सम्झौता 
१० नधप्राङ बगरमा किवे ननमावण वडा नं. १ १५०००० सम्झौता 
११ नधप्राङ बेसी नसंचाई योिना वडा नं. १ ३५०००० सम्झौता 
१२ भलाउदी तालङुगे नछवाङ नसंचाई योिना  वडा नं. १ ३५०००० सम्झौता 
१३ हेल्थपोस्ट देिी जिवालय चोक सम्मको मोटर बाटो स्तरोन्नती वडा नं. १ १५०००० सम्झौता 
१४ नाम्रोटोल मोटर बाटो स्तरोन्नती  वडा नं. १ १५०००० सम्पन्न 

१५ नमसाव नभरबाटो ममवत  वडा नं. १ १००००० सम्झौता 
१६ िारपानी तातोपानी नसंचाई योिना  वडा नं. १ १००००० सम्झौता 
१७ कोट कानलका मजन्दर तथा रस ननमावण  वडा नं. १ १००००० सम्झौता 

१८ पाटनथर सौयव विी िडान वडा नं. १ १५०००० सम्झौता 
१९ पनु समाि भवन ममवत  वडा नं. १ १००००० सम्झौता 
२०  आरनटोल देिी िेरेचोक सम्म नाला ननमावण वडा नं. 1 १५०००० सम्झौता 
२१ िरीपािा मोटर बाटो स्तरोन्नती वडा नं. १ ३८०००० सम्झौता 
२२ कलाउद ुनसंचाई योिना  वडा नं. १ १००००० सम्झौता 
२३ गुरँासेभनूम आमासमूहको संग्राहालय व्यवस्थापन वडा नं. १ १३२४३६ सम्झौता 

      िम्मा सम्झौता 
भएका योिना 

२३ 

      सम्पन्न भएका 
योिना 

१ 

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. २ 

१ िाँदरुी मोटरबाटो ढलान िैमराङ वडा नं २ ३००००० सम्पन्न 

२ बसपाकव  देजि संगमचोक गोरेटो बाटो ननमावण भिु ुवङिोला वडा नं २ ३००००० सम्पन्न 

३ वकररया पतु्री भवन (िाँदरिङु, गैरािोर) वडा नं २ 300000 सम्पन्न 

४ काभ्र ेिानेपानी योिना वडा नं २ 500000 सम्झौता 
५ दलेुगौंडा धोके्र नसंचाई योिना घडेरी वडा नं २ १००००० सम्पन्न 

६ कोट कसेरी मोटरबाटो ढलान वडा नं २ 1000000 सम्पन्न 

७ भराभरी नसंचाई योिना वडा नं २ २००००० सम्झौता 
८ घलेिकव  नसंढी बाटो ननमावण वडा नं २ ३००००० सम्पन्न 

९ कोट कसेरी मोटरबाटो ढलान वडा नं २ 1000000 सम्झौता 
१० कमलािोर नसंचाई कुलो ममवत भिु ुवङिोला वडा नं २ 150000 सम्पन्न 

११ घडेरी आमा समहु भवन ननमावण वडा नं २ २००००० सम्झौता 
१२ श्री पञ्चबदु्ध गमु्बा ममवत वडा नं २ १००००० सम्पन्न 



१३ मेप्राङ मरेघाट ननमावण योिना वडा नं २ १५०००० सम्झौता 
१४ बाँझोिेत घिेकुलो ममवत योिना वडा नं २ १००००० सम्पन्न 

१५ घलेिकव  िेलमैदान स्तरोन्नती वडा नं २ १००००० सम्झौता 
१६ टुन्दिुोला देजि मान्मे डाँडा िाने बाटो मेप्राङ वडा नं २ १००००० सम्झौता 

१७ िंगरे कुलो ननमावण पहेंलोघर बाँझोिेत वडा नं २ १००००० सम्पन्न 

१८ श्री बाराही प्रा.वव.कम्पाउण्ड िाँदरिङु्ग वडा नं २ ४००००० सम्झौता 
१९ िोमस ुदेजि प्हेल्ह ुसंघ भवन सम्म नसँढी बाटो वडा नं २ २००००० सम्झौता 
२० नडस्टाटोल धारापानी नाला ननमावण वडा नं २ २००००० सम्झौता 
२१ देउराली गौरेटोबाटो ममवत िाँदरिङु वडा नं २ ५०००० सम्झौता 
२२ पचु्छ्छार पाटन जचन्ते बगर मरेघाट िाने बाटो वडा नं २ १००००० सम्झौता 
२३ गैरेली कुलो महुान ममवत बाँझोिेत वडा नं २ १००००० सम्झौता 
२४ सरस्वती प्रा वव कम्पाउड वडा नं २ १००००० सम्झौता 

िम्मा सम्झौता भएका योिना २४ 

सम्पन्न भएका योिना १० 

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. ३ 

१ िकावतर िरीबोट नसंचाई कूलो वडा नं. 3 १५०००० सम्झौता 

२ ववरुवा कुलो ममवत वडा नं. 3 १५०००० सम्झौता 
३ िरीबोट ठुलढुङ्गा देजि प्रहरी चौकी सम्मको सडक वडा नं. 3 ४००००० सम्झौता 
४ धरपे बराबोट सडक ग्राभेल  वडा नं. 3 १००००० सम्झौता 
५ स्वास्थ्य चौकी (भवन रंग रोगन, ववद्यतु र िानेपानी ममवत) वडा नं. 3 १००००० सम्झौता 
६ महभीर िरबारी नसंचाई कूलो वडा नं. 3 १००००० सम्पन्न 

७ दौंतरी पाटन अचािे नसंढी बाटो वडा नं. 3 ५०००० सम्झौता 
८ पररयार टोल बाटो ढलान वडा नं. 3 २००००० सम्झौता 
९ भलाबोट िरीबोट नसंचाई कूलो वडा नं. 3 ५०००० सम्झौता 
10 भाटको स्वाँरा बाँसस्वारा पैदल मागव वडा नं. 3 १००००० सम्झौता 
11 पाटन भलावोट नसचाई कुलो वडा नं. 3 ५०००० सम्झौता 
12 नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपिािा भवन वडा नं. 3 २००००० सम्झौता 
13 डुंडाको मिु कल्भटव र लस्ती झोलुंगे पलु ममवत वडा नं. 3 १००००० सम्झौता 
14 नलैचे इनटेक ननमावण वडा नं. 3 ५०००० सम्झौता 
15 लामािोर नसंचाई कुलो वडा नं. 3 १००००० सम्झौता 
16 सनुा भयर थानमा पाटी ननमावण वडा नं. 3 ५०००० सम्झौता 
17 नेपाल मगर संघको भवनको हाता घेने पिावल वडा नं. 3 ५०००० सम्झौता 
18 भलाबोट नडलमा तारबार वडा नं. 3 १००००० सम्झौता 
19 रान्सफमवर चा ेक िहरे नाला ननमाणव वडा नं. 3 ५०००० सम्झौता 
20 अल्छी ढंुगा िहरे कल्भटव ममवत र मेघराि-दौंतरीपाटन 

िोरपाटन बाटो स्तरोन्नती 
वडा नं. 3 ५००००० सम्झौता 

21 कडुिे, िा ेल्सा े ,रयाले िािा कुला े ममवत वडा नं. 3 २५०००० सम्झौता 



22 हाँडी दह नसढी बाटा े वडा नं. 3 ५०००० सम्झौता 
23 धनगौडा पाटन वाटो ममवत  वडा नं. 3 ५०००० सम्झौता 
24 धनगा ैडा तनयाम नसचाई कुला े महुान ममवत वडा नं. 3 ५०००० सम्झौता 

                                                                  िम्मा सम्झौता भएका योिना 24 

                                                                      सम्पन्न भएका योिना 1 

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. ४ 

१ कालेिोल्सा देिी महेन्र मा.वव. िाने बाटोका नाला ननमावण वडा नं ४ ३००००० सम्पन्न 

२ नतनघरे नभत्री बाटो ममवत वडा नं ४ १००००० सम्झौता 
३ सोते्रिरबारी देजि मददव पलु सम्म नसंढीबाटो ननमावण वडा नं ४ ३००००० सम्झौता 
४ चर् याम नसंढी बाटो ढलान वडा नं ४ ३००००० सम्झौता 
५ नेपालीटोलमा आवश्यक ठाउँमा वहमपाईप तथा कल्भटव ननमावण वडा नं ४ ३००००० सम्पन्न 

६ परेघाट नडलमा तारिाली एवं प्रनतक्षालय ननमवण वडा नं ४ १५०००० सम्पन्न 

७ नलगनलग ेनसंढी बाटो ममवत वडा नं ४ १००००० सम्पन्न 

८ साहथुरका नभत्री सडक स्तरोन्नती वडा नं ४ २००००० सम्पन्न 

९ िनैमन्तने िाँते बाटो ममवत वडा नं ४ १५०००० सम्पन्न 

१० िोगीचौर नसचाई कुलो ननमावण वडा नं ४ २००००० सम्झौता 
११ तल्लो लस्ती नसंचाई कुलो ममवत वडा नं ४ २००००० सम्झौता 
१२ िौलेकुलो पचु्छ्छर देिी नतनघरे बाटुलेथर िाने नाला व्यवस्थान  वडा नं ४ ३००००० सम्झौता 
१३ डनुडकोनडल बाटो ममवत वडा नं ४ १००००० सम्झौता 
१४ उपल्लो  लस्ती नसचाई कुलो ममवत वडा नं ४ ३००००० सम्झौता 
१५ भाटथर बस्तीको नबच ठाडोबाटो पैदल मागव ढलान वडा नं ४ ५००००० सम्झौता 

िम्मा सम्झौता भएका योिना १५ 

सम्पन्न भएका योिना ६ 

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. ५ 

१ काउरे लामपाटा ग्रानमण सडक स्तरोन्ननत वडा नं ५ ३००००० सम्झौता 

२ पैरे बाँधकोनाकमा रेनलङ तथा नसंढी बाटो ननमावण वडा नं ५ २५०००० सम्झौता 
३ हजुम्द लाम्पाटा गौडामिु ग्रानमण सडक स्तरोन्ननत वडा नं ५ ३००००० सम्झौता 
४ बाँधको नाकमा सामदुावयक भवन ननमावण वडा नं ५ ३००००० सम्झौता 

५ चाउधुं स्यािै डाँडा नया रयाक ननमावण वडा नं ५ २५०००० सम्झौता 
६ मोहोरा जचसापानी देजि बाहनु डाँडा नसँचाई कुला ननमावण वडा नं ५ २००००० सम्पन्न 

७ तल्लो गजल्ल नसचाई कुला ननमावण वडा नं ५ ३५०००० सम्झौता 
८ कल्छा कुलो ननमावण वडा नं ५ ३००००० सम्पन्न 

९ मोहरा ग्रानमण सडक स्तरोन्नती वडा नं ५ ३००००० सम्झौता 
१० डाँडा गाउँ कुवा ममवत नसंढी बाटो ननमावण वडा नं ५ १५०००० सम्झौता 
११ िहरे डाँडा गाउँ ग्रानमण सडक स्तरोन्ननत वडा नं ५ २५०००० सम्झौता 
१२ ररभान मलुगाउँ ग्रानमण सडक स्तरोन्ननत वडा नं ५ ७००००० सम्पन्न 



१३ पानतिोला िहरे देजि चरेम सम्मको ग्रानमण सडकमा नाला 
ननमावण 

वडा नं ५ ३५०००० सम्झौता 

१४ ठाडो बाटो डाँडा गाउँ पयवटवकय नसंढी बाटो ममवत वडा नं ५ ३००००० सम्झौता 
१५ आनन्दठाँवट मलु कुला नसचाई  ममवत वडा नं ५ २५०००० सम्झौता 
१६ वकले तल्लो बजस्त नसँचाई कुला ननमावण  वडा नं ५ २००००० सम्पन्न 

१७ काउरे ढुङ्गे नयाँ रयाक मोटर बाटो ननमावण वडा नं ५ २५०००० सम्झौता 
१८ आनन्दठाटी ं ढोर हदैु वकले मोटर बाटो स्तरोन्नती वडा नं ५ २००००० सम्झौता 
१९ मौला मजन्दर रंगरोगन वडा नं ५ ५०००० सम्झौता 

िम्मा सम्झौता भएका योिना १९ 

सम्पन्न भएका योिना ४ 

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. ६ 

१ ठेलनचौर मोटरबाटो वडा नं. ६ १५०००० सम्झौता 

२ स्वास्थ्य सामानग्र िररद तथा व्यवस्थापन वडा नं. ६ ३००००० सम्झौता 
३ अस्ताम देिी उददननढुङ्गा देिी टाकुराको नडल मोटरवाटो वडा नं. ६ ३००००० सम्झौता 
४ भमेुको स्थान राम मजन्दर नसढी ंबाटो वडा नं. ६ २००००० सम्झौता 
५ डाँडागाँउ पोिरी नभरमनुी नवुागाँउ मोटरबाटो वडा नं. ६ २५०००० सम्झौता 
६ नसमिोला हडौले कुलो वडा नं. ६ १००००० सम्झौता 
७ पोिरीडाँडा नवुागाँउ-डाँडागाँउ मोटरबाटो ममवत वडा नं. ६ ३५०००० सम्झौता 
८ इददको पलुबाट - धगौडा सम्मको नसढी बाटो वडा नं. ६ २००००० सम्झौता 
९ ससुाउने बेसीटोल कुलो वडा नं. ६ १००००० सम्झौता 
१० मलुाको िोला अस्ताय टारी पाइप योिना ननरन्तरता वडा नं. ६ २००००० सम्झौता 

िम्मा सम्झौता भएका योिना १० 

सम्पन्न भएका योिना ० 

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. ७ 

१ धम्पसु सामदुावयक स्वास्थ्य एकाईमा टायल ववछ्याउने   वडा नं. ७  २००००० सम्पन्न 

२ पथ्र ेनयाँ बस्ती पटरे मोटर बाटो  वडा नं. ७  ४००००० सम्झौता 

३ डाडाँ िेत भाने गोरेटो बाटो  वडा नं. ७  ३००००० सम्झौता 

४ नमलन टोल िेल मैदान  वडा नं. ७  ३००००० सम्झौता 

५ भनुिोला याम्चे मोटर बाटो स्थरउन्नती  वडा नं. ७  ४००००० सम्झौता 

६ ढाड िोला तनी िोला मोटर बाटो स्तरउन्नती  वडा नं. ७  ४००००० सम्झौता 

७ घदुी मान्रे ढंुगा गोरेटो बाटो  वडा नं. ७  ३००००० सम्झौता 

८ इददिोला हररयाली नसढी बाटो  वडा नं. ७  २००००० सम्झौता 

िम्मा सम्झौता भएका योिना ८ 

सम्पन्न भएका योिना १ 

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. ८ 



१ िोरामिु परुानो बिार नाला ननमावण  तथा ढल  ननकास वडा नं ८ ३००००० सम्झौता 
२ िोरामिु  सामदुावयक भवन भर् याङ्ग तथा रेनलङ्ग ननमावण वडा नं ८ १५०००० सम्पन्न 

३ वहमालयन आमा समहु भवनको प्राङगण तथा पक्की िौचालय 
ननमावण 

वडा नं ८ ३००००० सम्झौता 

४ वडा नभत्रका िािा मोटरबाटो ननमावण वडा नं ८ ७००००० सम्झौता 
५ ईददिोला िेल मैदान ननमावण वडा नं ८ २००००० सम्झौता 
६ डे्रनसङ्ग रुम तथा पावटवसन ननमावण सामदुावयक स्वास्थ्य एकाई वडा नं ८ ४००००० सम्झौता 

७ पहरी मनुी देिी वव.क. टोल सम्मको गोरेटो बाटो ननमावण कायव वडा नं ८ १५०००० सम्झौता 

८ साि ुकल्भट पनु ननमावण कायव वडा नं ८ ३००००० सम्झौता 

९ बयलडाँडा साँि ुिानेपानी योिना वडा नं ८ २००००० सम्झौता 

१० केिबाङ नसचाइ योिना वडा नं ८ ३००००० सम्झौता 

११ लमु्र ेकोलेनल नेकुव  मोटरबाटो स्तरोन्नाती वडा नं ८ ५००००० सम्झौता 

िम्मा सम्झौता भएका योिना ११ 

सम्पन्न भएका योिना १ 

आयोिना/कायवक्रम वडा नं. ९ 

१ नागी नसढी बाटो ननमाणव वडा नं 9 ४००००० सम्झौता 
२ सैंनतघि नसददङ्ग घलेल सडक वडा नं 9 ६००००० सम्झौता 
३ जचते्रश्र्वार नतनघरे पािरुीबोट डौली नसढी बाटो वडा नं 9 ४००००० सम्झौता 
४ नसनधङ्ग िोला देजि राम्चे नसंढी बाटो ननमावण वडा नं 9 ३००००० सम्झौता 
५ घलेल गाउँ नभत्रको  नसढी बाटो वडा नं 9 ६००००० सम्झौता 
६ सैनतिोला तटबन्धन वडा नं 9 २५०००० सम्झौता 
७ कगाम नसंढी बाटो वडा नं 9 ४००००० सम्झौता 
८ इम ुकुना प्रनु्ध ुचयाम मोटरबाटो स्तरोन्नती वडा नं 9 ५००००० सम्झौता 
९ कुईवाङ वरपरका नसढी बाटा े ननमाणव वडा नं 9 २००००० सम्झौता 
१० प्रनु्ध ुसामदुावयक भवन वडा नं 9 १५०००० सम्झौता 

िम्मा सम्झौता भएका योिना १० 

सम्पन्न भएका योिना 0 

१०. 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 िेमराि देवकोटा  

 सूचना अनधकारीः यवुराि पौडेल (अनधकृत छैठौं) 

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



 “माछापचु्छ्रे गाउँपानलका बाल कोष )स्थापना तथा सञ्चालन (कायवववनध, २०७८ ”  

 उपाध्यक्षसँग मवहला तथा बालबानलका कायवक्रम सञ्चालन ननदेजिका, २०७८" । 

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

रू हिारमा 

नस.नं. 

  
बिेट िचव िचव (%)  
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