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

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७9 साल श्रावण देजि २०७9 साल असोि मसान्तमा सम्पाददत प्रमिु 
कायवहरूको स्वतः प्रकाजित वववतरण 

(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 १४ 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 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, मलेनमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

13. स्थानीय अनभलेि व्यवस्थापन 

14. घर िग्गा धनी पिुाव ववतरण 



क्र  .स .  नबषयहरु 

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) 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 रहने कमवचारी संख्या र कायव वववरण 

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

४. गाउँपानलकाबाट प्रदान गररने 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 जिम्मवेार कमवचारीहरूको वववरण यस 
प्रकार रहेको छः 

क्र.सं. िािा/ईकाइ/कायवक्रम जिम्मेवार अनधकारीको पद 

जिम्मेवार 
अनधकारीको नाम  

सम्पकव  नम्बर 

1.  कायावलय प्रमिु प्रमिु प्रिासकीय अनधकृत बेदहरर अनधकारी ९८५६०१७३१० 

2.  आनथवक प्रिासन िािा लेिा अनधकृत नसता िमाव पौडेल 
९८५६०६८७८४ 

3.  स्वास्थ्य िािा स्वाथ्य संयोिक  नडल्लीराम दाहाल  
9856021685 

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

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

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



7.  

पूवावधार ववकास तथा वातावरण 
व्यवस्थापन िािा 

ईजञ्जननयर  ई. चोलाकान्त रेग्मी  
9846186475 

8.  प्रधानमन्त्री रोिगार कायवक्रम रोिगार संयोिक  अननल काकी ९८६०२०५९५० 

9.  कृवष िािा  सहायक पाचौ  समुन कुवर 9863834833 

10.  
मवहला बालबानलका तथा समाि 
कल्याण ईकाइ  

सहायक मवहला ववकास 

ननररक्षक  ररता थापा  
९८४६२८१८१५ 

11.  
रािश्व तथा आन्तररक लेिा पररक्षण 
ईकाइ आ.ले.प पाँचौ कृष्ण प्रसाद गौतम 

९८४७७४९२७६ 

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

13.  पि ुसेवा िािा  पि ुसेवा प्राववनधक  रामचन्र पौडेल  
९८५६०३४४१३ 

14.  पनुननमावण ईकाइ सब ईजञ्जननयर  सजुिल राना  ९८४६०३२५२९ 

15.  कानूनी मानमला ईकाइ  सहायक चौथो  ववष्ण ुकुमारी रिाल 
९८४६२६४२५१ 

16.  
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 । 

• गाउँपानलकाको कायावलयको  दरवन्दी तेररि 

क्र.स.   पद तह सेवा समहु उप समहु  स्वीकृत 
दरवन्दी 
A 

अन्य 
सेवाबाट 
समायोिन 
हनुे 
दरवन्दी 
B 

वाँकी 
दरवन्दी 
A-B 

कैवफयत 

1 प्रमिु प्रिासवकय 
अनधकृत 

८औ ं प्रिासन सा.प्र.  1  १  

2 ईन्िननयर ७/८ औ ं ईजन्िनन
यररङ्ग 

नसनभल  1  1  

3 अनधकृत ७/८ औ ं जिक्षा जि.प्र.  1  1  

4 अनधकृत 7/8 औ ं प्रिासन 

 

लेिा  1  1  

5 अनधकृत ६ औ ं प्रिासन सामान्य  2  2 1 ररक्त 

6 आ.ले.प. ५ औ ं प्रिासन लेिा  1  1  

7 सहायक ५ औ ं प्रिासन सामान्य  4  4  

8 कम्यूटर अपरेटर ५ औ ं ववववध   1  1  
9 लेिा सहायक ५ औ ं प्रिासन लेिा  1  1  

10 प्रा.स. ५ औ ं जिक्षा जि.प्र  1  1  

11 हे.अ. ५/६ औ ं स्वास्थ्य हे.ई  1  1  

12 सव ईजन्िननयर ५ औ ं ईजन्ि. नसनभल  1  1  

13 अ.सव ईजन्िननयर चौथो ईजन्ि. नसनभल  1  1  

14 स.मवहला ववकास 
ननररक्षक 

चौथो ववववभ   1  1  

15 िा.प.सा.टे चौथो ईजन्ि.   1  1  

                                    कायावलय तफव  19 0 1९  

                                    वडा तफव  ( ९ वडा) 



क्र.स.   पद तह सेवा समहु उप समहु  स्वीकृत 
दरवन्दी 
A 

अन्य 
सेवाबाट 
समायोिन 
हनुे 
दरवन्दी 
B 

वाँकी 
दरवन्दी 
A-B 

कैवफयत 

1 सहायक पाँचौं प्रिासन सा.प्र.  4  4 1 ररक्त 
2 सव ईजन्िननयर पाँचौं ईजन्ि. नसनभल  4  4  

3 सहायक चौथो प्रिासन सा.प्र.  4 2 2  

4 अ.सव ईजन्िननयर चौथो ईजन्ि. नसनभल  5   5 2 ररक्त 

5 मजुिया ततृीय प्रिासन सा.प्र.  1                                           
1 

0  

  18 3 15  

  37 3 33  

     ि.पि ु

क्र.स.   पद तह सेवा समहु स्वीकृत 
दरवन्दी 

अन्य 
सेवाबाट 
समायोि
न हनु े
दरवन्दी 

वाँकी 
दरवन्दी 

कैवफयत 

1 अनधकृत ८/९औ ं नेपाल कृषी सेवा  भेट 1  1 ररक्त 

2 सहायक / पि ु
स्वास्थ्य प्रववनधक 

पाँचौ नेपाल कृषी सेवा भेट 2  2  

3 सहायक / पि ु
स्वास्थ्य प्रववनधक 

पाँचौ नेपाल कृषी सेवा लो.पो.डे.डे
. 

1  1  

4 सहायक / नायव 
पि ुप्रववनधक 

चौथो नेपाल कृषी सेवा भेट 2  2 1 ररक्त 

5 सहायक चौथो नेपाल कृषी सेवा लो.पो.डे.डे 2  2  

                        िम्मा 8    

     ग.कृषीः 
क्र.स.   पद तह सेवा समहु स्वीकृत 

दरवन्दी 
अन्य 
सेवाबाट 
समायोि
न हनु े
दरवन्दी 

वाँकी 
दरवन्दी 

कैवफयत 

1 अनधकृत 7/8औ ं नेपाल कृषी सेवा   1  1 ररक्त 

2 सहायक  पाँचौ नेपाल कृषी सेवा  2  2  

३ सहायक चौथो नेपाल कृषी सेवा  १  1  

                        िम्मा ४    

घ. गाउँपानलका स्वास्थ्य िािा तफव को दरवन्दी 

 
 

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

कैवफयत  

१. अनधकृत 6 स्वा.से हेल्थ 
इन्पेक्सन 

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 

संस्थाको  
दरवन्दी 

कैवफयत  

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 दरबन्दी ११५ िना    

 

 

६. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने 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  

• आ.ब 078/79 को सनमक्षाको लागी सावविननक सनुवुाई कायवक्रम सम्पन्न गररएको 
• वडा तफव का योिनाहरुमध्येबाट 14 वटा योिना सम्झौता भइ ७ वटा योिना सम्पन्न भएका  

• बानलका वैंक िाता सञ्चालनको ननवदेन संकलन र वैठक पश्चात 11 िनालाई सहयोग रकम प्रदान 

• स्थानीय पाठ्यक्रमको PRC प्रनत तयार गररएको  

• गाउँपानलका अन्तगवतका सम्पूणव ववद्यालयहरुको िैजक्षकसत्र २०७९ को IEMIS अध्यावनधक गररएको 
• गाउँ जिक्षा सनमनतको ननणवय अनसुार गठन गररएको ववद्यालय अनगुनम सनमनतद्वारा ननयनमत ववद्यालय अनगुमन 

गररएको   

• MEDPA कायवक्रम तफव  आ.व. ०७८/०७९ मा सम्पन्न सम्पणुव कायवक्रमहरु (िेसीएमआइवएस) सचुना 
प्रणालीमा अध्यावनधक गररएको छ ।  



• दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा अनदुान कायवक्रमको लानग, मेजिनरी 
िररदमा अनदुान  कायवक्रमको अन्तरगत माग संकलनको लानग र गोठ/िोर सधुार 
कायवक्रममा अनदुान कायवक्रमको लानग सूचना प्रकािन 

•    अ.व.२०७९/०८० को श्रावण, भार र आजश्वन मवहनाको न्यावयक सनमनतको प्रगनत वववरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
क्र.स  वववादको ववषय दताव 

भएका 
वकनारा 
लागेका 

वकनारा 
नलागेका 

अदालत 
गएका 

  कैवफयत 

१ िग्गा जिचलो/साँध  नसमाना  - - -  - 

२ गाली वेइज्िती  - - -  - 
३ सम्बन्ध ववच्छ्छेद (नमलापत्र) - - -   - 

४ बस्तभुाउ ननकाल्ने ननकास 
रोकेको  

१ - १   छलफल मा रहेको   

५ ज्याला मिरुी - १ -  गत आ.व. मा दताव भएको 

६ माना चामल २ ३ १  २ उिरुी गत आ.व. मा दताव भएका 
वकनारा लागेका 

७ ज्येष्ठ नागररक पालनपोषण - १ -  गत आ.व मा दताव भएको 

८ ठाडो उिरुी ३ १ -  गत आ.व. को १ उिरुी  नमलापत्र 
भएको यस आ.व. का २ उिरुी 
नमलापत्र हनु नसकी फकेका र १ 
उिरुी छलफल मा रहेको 

 िम्मा ६ ६ २   

 

 

 

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

   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 सम्पत्ति कर - 11313 0 350 3,527.50 437.5 2,445.50 157.5 300 700 4,250.00 100 12,268.00

2 व्यवसाय कर - 14611 427,655.00 0 1,270.00 0 0 0 0 770 0 0

4,29,695.

00

3

भुमि तथा िालपोत कर - 

11314 0 29,006.20 45,133.01 28,003.92 42,883.50 16,177.89 65,376.56 54,477.84 78,410.78 25,447.51

3,84,917.

21

4

भुमि तथा िालपोत कर - 

11314 0 20 0 12,780.00 0 0 0 60 5,748.00 0 18,608.00

5 घर बहाल कर - 11321 82,045.19 3,000.00 14,270.00 7,900.00 20,600.00 0 2,000.00 30,500.00 12,500.00 0

1,72,815.

19

6

अन्य निकाय बाट प्राप्त 
व्याज - 14119 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200

7

अन्य निकाय बाट प्राप्त 
लाभाांश - 14129 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400

8

कृत्ति उत्पादिको बबक्रीबाट 
प्राप्त रकि - 14211 0 0 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 5,000.00

9 न्यानयक दस्तरु - 14221 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

10

अन्य प्रशासनिक सेवा 
शलु्क - 14229 66,095.00 0 1,000.00 10,000.00 0 0 0 0 1,600.00 200 78,895.00

11

ब्यक्ततगत घटिा दताा 
दस्तरु - 14244 0 400 400 0 2,400.00 3,500.00 600 0 200 0 7,500.00

12 अन्य दस्तरु - 14249 1,200.00 1,700.00 30,302.98 0 21,880.00 25,800.00 5,460.00 30,929.78 24,920.00 800

1,42,992.

76

13 मसफाररस दस्तरु - 14243 76,900.00 55,000.00 100,200.00 68,140.00 131,900.00 28,200.00 42,400.00 82,800.00 76,100.00 62,000.00

7,23,640.

00

14

िाता प्रिाणित दस्तरु - 

14245 0 8,500.00 13,100.00 11,200.00 36,000.00 9,200.00 5,700.00 20,800.00 22,100.00 9,300.00

1,35,900.

00

15

घर जग्गा रक्जष्ट्रेशि - 

14177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300

16 अन्य सेवा शलु्क - 14219 0 20 160 0 200 800 0 40 160 40 1,420.00

17 ितसापास दस्तरु - 14242 57,513.50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 57,563.50

18 घरधरुी कर - 11313 0 9,600.00 11,050.00 6,700.00 12,150.00 3,450.00 8,975.00 8,152.15 8,800.00 5,800.00 74,677.15

19 अन्य राजस्व - 14529 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 450

20

प्रशासनिक दण्ड जररवािा 
र जफत - 14312 10,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000.00

21

व्यक्ततगत घटिा दताा 
दस्तरु - 14244 0 10,100.00 7,600.00 12,500.00 14,400.00 8,600.00 10,300.00 19,100.00 16,200.00 11,500.00

1,10,300.

00

7,21,508.69 1,17,696.20 2,33,013.49 1,57,661.42 2,84,859.00 95,935.39 1,41,561.56 2,48,329.77 2,51,588.78 1,15,487.51जम्िा
कुि जम्मा 23,67,641.81

िाछापचु्छ्रे गाउँपामलका
गाउँ कायापामलकाको कायाालय

लाहाचोक, कास्की
गण्डकी प्रदेश, िपेाल



 

 

 

 

 

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

• अध्यक्षः नमन बहादरु गरुुङ 

• उपाध्यक्षः नसता अनधकारी 
• प्रवक्ताः गणेि आचायव  

• प्रमिु प्रिासकीय अनधकृतः बेदहरर अनधकारी  

• सूचना अनधकारीः सीता िमाव पौडेल 

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

1. बानलका बैक िाता संचालन कोष सञ्चालन कायवववनध 2079 

2. माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको रािश्व परामिव सनमनतको कायव संचालन कायवववनध 2079 

3. माछापचु्छ्रे गाउँपानलकामा ददघव रोगी, मधमुेह र रक्तचाप िेष्ठ नागररकहरुलाई नन.िलु्क स्वास्थ्य 
पररक्षण तथा औषनध ववतरण कायवक्रम सञ्चालन कायवववनध 2079 

4. माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको वैदेजिक रोिगारबाट फकेर कृवष फमव संचालन गनेका लागी प्रोत्साहन 
कायवक्रम सञ्चालन कायवववनध 2079 

  



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

आर् 

शीिाक प्रस्तात्तवत आय वास्तत्तवक आय आम्दािी(%) िौज्दात 

सांघीय सरकार ३७,०९,००,०००.०० ११,५०,००,०००.०० ३१.०१ २५,५९,००,०००.०० 

१३३११ सिानिकरि अिुदाि १०,७०,००,०००.०० ३,५०,००,०००.०० ३२.७१ ७,२०,००,०००.०० 

१३३१२ शसता अिुदाि चालु २३,४८,००,०००.०० ७,७४,००,०००.०० ३२.९६ १५,७४,००,०००.०० 

१३३१३ शसता अिुदाि पुँजीगत १,११,००,०००.०० २६,००,०००.०० २३.४२ ८५,००,०००.०० 

१३३१५ त्तविेश अिुदाि पुँजीगत १,००,००,०००.०० ० ० १,००,००,०००.०० 

१३३१७ सिपुरक अिुदाि पुँजीगत ८०,००,०००.०० ० ० ८०,००,०००.०० 

प्रदेश सरकार २,१९,७२,०००.०० २९,९३,०००.०० १३.६२ १,८९,७९,०००.०० 

१३३११ सिानिकरि अिुदाि १,१९,७२,०००.०० २९,९३,०००.०० २५ ८९,७९,०००.०० 

१३३१५ त्तविेश अिुदाि पुँजीगत ५०,००,०००.०० ० ० ५०,००,०००.०० 

१३३१७ सिपुरक अिुदाि पुँजीगत ५०,००,०००.०० ० ० ५०,००,०००.०० 

राजस्व बाडफाड १४,१६,८९,०००.०० ९६,१५,३६३.७६ ६.७९ १३,२०,७३,६३६.२४ 

११३१५ घरजग्गा रक्जष्ट्टेशि दस्तुर ६६,००,०००.०० ० ० ६६,००,०००.०० 

११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुिे िूल्य अमभबदृ्धध 
कर 

१०,५९,९१,०००.०० ९६,१५,३६३.७६ ९.०७ ९,६३,७५,६३६.२४ 

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुिे सवारी साधि कर ६६,९८,०००.०० ० ० ६६,९८,०००.०० 

१४१५३ बाँडफाँड भई प्राप्त वि रोयल्टी ४०,०००.०० ० ० ४०,०००.०० 

१४१५६ बाँडफाँड भई प्राप्त त्तवद्युत सम्बन्धी 
रोयल्टी 

४५,६०,०००.०० ० ० ४५,६०,०००.०० 

१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहिर बहिरको 
त्तवक्रक्रबाट प्राप्त हुिे आय 

१,७०,००,०००.०० ० ० १,७०,००,०००.०० 

१४१५८ बाँडफाँड भई प्राप्त पवातारोहि वापतको 
रोयल्टी 

८,००,०००.०० ० ० ८,००,०००.०० 

अन्तररक श्रोत १३,१०,६९,३७४.२५ ११,२२,०८,३७४.२५ ८५.६१ १,८८,६१,०००.०० 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर ६,७५,०००.०० ० ० ६,७५,०००.०० 

११३१४ भुमिकर/िालपोत ९,००,०००.०० ० ० ९,००,०००.०० 

११३२१ घरवहाल कर ६,६०,०००.०० ० ० ६,६०,०००.०० 
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