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माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको आ.व. २०७५।०७६ 
को वार्षिक र आ.व. २०७६।०७७ को 

अर्िवार्षिक प्रगलि प्रलिवेदन

प्रस्ििुकिाि
कुमान ल िंह गरुुङ

प्रमखु प्रशा कीय अलर्कृि

“पयिटन, कृर्ष, उर्ाि र पूवािर्ार: 
 मदृ्ध माछापचु्छ्रेको मूि आर्ार”
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माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको 
 िंक्षिप्त पररचय
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भौगोलिक अवस्था
देशान्िर : ८३ लिग्री ४३लमनटे  देक्षख ८३ लिग्री५२ लमनटे
अिािंश: २८ लिग्री १ लमनटे देक्षख २८ लिग्री ५ लमनटे
कुि िेत्रफि: ५४४.५८ वगि र्क.मी.
उचाई:  मनु्री  िहदेक्षख न्यनुिम १०३१ मी. देक्षख 
७५५५मी  म्म

रार्िय र्नगणना २०६८ अन ुार र्न िंख्या िथा घरर्रुी र्ववरण
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आ.व.२०७५/०७६ को र्वत्तीय प्रगलि र्ववरण

क्षशषिक र्वलनयोक्षर्ि  रकम खचि रकम प्रगलि 
प्रलिशि

कुि र्वलनयोर्न ४९,१७,२८,७७२ ४१,०७,९६,६४२ ८३.५४

चािु ३२,२४,६१,०३० २९,००,४७,५६४ ८९.९४

पुरँ्ीगि १६,९२,६७,७४२ १२,०७,४९,०७८ ७१.३३

आ.व.२०७६/०७७ को अर्िवार्षिक र्वत्तीय प्रगलि र्ववरण

क्षशषिक र्वलनयोक्षर्ि  रकम खचि रकम प्रगलि 
प्रलिशि

कुि र्वलनयोर्न ४५,३१,४६,४६५ १२,६९,८०,०६९ २८.०२

चािु २९,२७,१८,०७२ ११,२५,९७,०५९ ३८.४६

पुरँ्ीगि १६,०४,२८,३९३ १,४३,८३,०१० ८.९६
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आन्िररक रार्श्व र्ववरण

क्षशषिक  िंकलिि  रकम 

आ.व २०७५/०७६ (वार्षिक) रू. १,७०,३३,५८५.१
आ.व २०७६/०७७ (अर्िवार्षिक) रु. २,५४,२१,७४८.००

आ.व.२०७५/०७६ को म.िे.प प्रलिवेदन

कुि बरे्ट बेरुर् ुरकम बेरुर् ुप्रलिशि

५३,०८,२८,०९४ १,६१,६५,६९९ ३.०४
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 ामक्षर्क  रुिा भत्ता र्ववरण
क्र. िं
. क्षशषिक

आ.व. २०७५/०७६ (वार्षिक) आ.व. २०७६/०७७ (प्रथम 
चौमाल क)

िाभग्राही 
 िंख्या रकम िाभग्राही

 िंख्या रकम

१. रे्ष्ठ नागररक अन्य १८७७ रु. ४,२६,७०,००० १९२५ रु. २,२६,७७,०००
२. रे्ष्ठ नागररक दलिि ३४९ रु. ४८,३४,००० ४२५ रु. ३३,२०,०००
३. एकि मर्हिा ४६ रु. ४,८८,००० ४६ रु. ३,६८,०००
४. र्वर्वा मर्हिा ७०४ रु. ८२,०९,००० ६८८ रु. ५३,४८,०००
५. पूणि अपाङ्ग १३६ रु. ३२,५६,००० १४० रु. १६,६८,०००
६. अलिअशक्त अपाङ्ग २१८ रु. १४,९५,००० २२२ रु. १३,८९,६००
७. दलिि बािबालिका ६४३ रु. २७,५८,४०० ६४४ रु. ९,०५,६००

र्म्मा ३९७३ रु. ६,३७,१०,४०० ४०९० रु. ३,५६,७६,२००

लिक्षर्टि अपाङ्गिा पररचय-पत्र र्विरण र्ववरण
क्र. िं. अपाङ्गिाको वगि मर्हिा परुुष र्म्मा
१. क वगि (रािो कािि) ४५ ६४ १०९
२. ख वगि (लनिो कािि) ९० १३५ २२५
३. ग वगि (पहेँिो कािि) २८ ६९ ९७
४. घ वगि ( ेिो कािि) ५ ८ १३

र्म्मा १६८ २७६ ४४४
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घटना दिाि र्ववरण
क्र. िं. क्षशषिक

आ.व. २०७५/०७६ 
(वार्षिक)

आ.व. २०७६/०७७ 
(अर्िवार्षिक)

दिाि  िंख्या दिाि  िंख्या
१. र्न्म दिाि ९१३ ५६०
२. मतृ्य ुदिाि २४९ १८६
३. र्ववाह दिाि ६३९ २१३
४.  म्बन्र् र्वच्छ्छेद १३ २३
५. ब ाई राई ३३ ३३

र्म्मा १५७७ १०१५

व्यव ाय दिाि र्ववरण

क्र. िं. क्षशषिक
आ.व. २०७५/०७६ 

(वार्षिक)
आ.व. २०७६/०७७ 

(अर्िवार्षिक)

दिाि  िंख्या दिाि  िंख्या
१. होमस्टे २० ७
२. अन्य व्यव ाय १२५ ३६३

र्म्मा १४५ ३७०
आ.व. २०७५।०७६ मा १८ वटा होमस्टेिे उद्योग, पयिटन वन िथा वािावरण मन्त्रािय, गण्िकी
प्रदेश, पोखरा बाट होमस्टे प्रवद्धिनका िालग पूवािर्ार लनमािण िगायिका कायिमा  रदर रु. १० िाखका
दरिे अनदुान प्राप्त गरर कायि  म्पन्न गरेको।
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गाउँ  भा िथा कायिपालिका बैठक र्ववरण

क्र. िं. क्षशषिक आ.व. २०७५/०७६ 
(वार्षिक)

आ.व. २०७६/०७७ 
(अर्िवार्षिक)

१. गाउँ  भा  िंख्या २ १
२. कायिपालिका बैठक  िंख्या १९ ८

न्यार्यक  लमलि उर्रुी फस्यौट र्ववरण
क्र. िं
. क्षशषिक

आ.व. २०७५/०७६ (वार्षिक) आ.व. २०७६/०७७ (अर्िवार्षिक)
दिाि 
 िंख्या

लमिापत्र
भएको

छिफि
मा रहेको

अदािि 
पठाईएको

दिाि
 िंख्या

लमिापत्र
भएको

छिफि
मा रहेको

अदािि 
पठाईएको

१. ल िंचाई कुिो ३ १ २ - १ - १ -
२. बाटो अवरोर् २ १ १ - १ - १ -
३. घरेि ुर्हिं ा १ - १ - ७ ३ ३ १

४. श्रीमान श्रीमिीको  म्बन्र् 
कायम - - - - १ - १ -

५. पानी लनका ा गािी बेज्ययिी - - - - २ २ - -
६.  ार्  लमना ४ ४ - - १ - १ -

७. रे्ष्ठ नागररक र 
बािबालिका िािन पोषण १ १ - - २ १ १ -

८. ज्ययािा मर्दरुी ८ ७ १ - ३ २ १ -
९. पाररवाररक लमिापत्र २ १ १ - १ - १ -
१०. र्ग्गा  म्बन्र्मा ७ ७ - - १ - १ -

र्म्मा २८ २२ ६ - २० ८ ११ १
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आ.व २०७५।०७६ मा पाररि ऐन/काननु
क्र. िं. ऐनको नाम
१. माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७५
२. माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको लबलनयोर्न ऐन, २०७५

३. न्यार्यक  लमलििे उर्रुीको कारवाही र्कनारा गदाि अपनाउनपुने कायिर्वलर्का  म्बन्र्मा 
व्यवस्था गनि बनेको ऐन, २०७५

४. माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको र्वपद् र्ोक्षखम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५
५. प्राकृलिक श्रोि  िंरिण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५
६. माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको पूवािर्ार व्यवस्थापन ऐन, २०७५
७. माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको क्षशिा ऐन, २०७५
८. माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको  हकारी ऐन, २०७४
९. स्थानीय स्वास््य िथा  र फाइ ऐन, २०७५

आ.व २०७५।०७६ मा पाररि लनयमाविी, कायिर्वलर्, लनदेक्षशका
क्र. िं. नाम

१. माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको उपभोक्ता  लमलि गठन, पररचािन िथा व्यवस्थापन  म्बन्र्ी कायािर्वलर्, २०७५

२. 'घ' वगिको लनमािण व्यव ायी इर्ार्ि पत्र  म्बन्र्ी कायिर्वलर्, २०७५

३. माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको एकीकृि  म्पक्षत्त कर व्यवस्थापन कायिर्वलर्, २०७५

४. माछापचु्छ्रे गाउँपालिकामा करारमा प्रार्वददक कमिचारी व्यवस्थापन गने  म्बन्र्ी कायिर्वलर्, २०७५

५. अपाङ्गिा भएका व्यक्षक्तको पररचय-पत्र र्विरण कायिर्वलर्, २०७५

६. माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाद्वारा प्रकाक्षशि ज्ययेष्ठ नागररक पररचय-पत्र र्विरण कायिर्वलर्, २०७५

७. टोि र्वका   िंस्थाको कामिाई व्यवक्षस्थि गनि बनेको कायिर्वलर्, २०७५

८. बाि क्िब/ िंर्ाि गठन कायिर्वलर्, २०७५

९. माछापचु्छ्रे गाउँपालिका आपिकालिन कायि  ञ्चािन केन्र  ञ्चािना कायिर्वलर्, २०७५
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आ.व २०७५।०७६ मा पाररि लनयमाविी, कायिर्वलर्, लनदेक्षशका
क्र. िं. नाम

१०. टोि र्वका   िंस्थाको गठन, पररचािन िथा व्यवस्थापन कायिर्वलर्, २०७५

११.
माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको र्वपन्न नागररकिाई स्वास््य र्वमा कायिक्रममा आवद्ध हुँदा िाग्न ेयोगदान रकम 
भकु्तानीमा अनदुान ददन े म्बन्र्ी कायिर्वलर्, २०७५

१२. माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाबाट गररन ेबर्ार अनगुमन लनदेक्षशका, २०७५

आ.व २०७६।०७७ मा पाररि लनयमाविी, कायिर्वलर्, लनदेक्षशका
१. माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको क्षशिा लनयमाविी, २०७५

२. कृर्ष  िंर्ाि कायािन्वयन कायिर्वलर्, २०७६

३. बाि अलर्कार  िंरिण िथा  म्बद्धिन कायिर्वलर्, २०७६

४. रे्ष्ठ नागररक पररचय-पत्र र्विरण कायिर्वलर्, २०७६
५. मर्हिा र्वका   लमलि गठन िथा पररचािन कायिर्वलर्, २०७६

६. रे्ष्ठ नागररक  िंर्ाि गठन कायिर्वलर्, २०७६
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भकुम्प पनुलनिमाण र्ववरण
क्र. िं. र्ववरण िाभग्राही  िंख्या
१. पर्हिो र्कस्िा ४४८
२. दोस्रो र्कस्िा ३५६
३. िेस्रो र्कस्िा २७२
४. कुि िाभग्राही ५१३
छुट िथा पनु र्ाचँ  वेिण  िंख्यााः २२५ र्ना
छुट िथा पनु र्ाचँ  वेिण बाट छनौट  िंख्यााः २८ र्ना
छुट िथा पनु र्ाचँ  वेिण हनुभुन्दा अगािी नै गनुा ो  म्बोर्न बाट छनौट  िंख्यााः २२ र्ना

माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको प्रमखु उपिक्षधर्हरु
गाउँपालिकाको प्रशा कीय भवन लनमािणका िालग स्थानीय वा ी बाट ६ रोपनी ७
आना र्ग्गा लनाःशलु्क प्राप्त भएको छ िथा  ो भवन लनमािणको लि.र्प.आर बनाउने
कायि  म्पन्न गररएको छ।

माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको महत्वपणुि  िकको रुपमा रहेको मेिबोट,खानपेानी महुान
भेिावारी िमु्रे घिेि  िकको कािोपते्र गने कायि अगािी बढीरहेको छ।
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माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको प्रमखु उपिक्षधर्हरु

भरु् ुुंङ्गखोिा पिु देक्षख कोिचोक  म्मको मोटर बाटो १.५ र्किोलमटर कािोपते्र
गररएको छ।

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका विा निं.२  ादीखोिा र विा निं.१ माछापचु्छ्रे र्ोड्ने
खारापानीमा  ेिी नददमालथको मोटरेबि पिु लनमािण  म्मपन्न भएको िथा विा निं. ८
र विा निं. ९ र्ोड्ने मदीखोिामा मोटरेबि पिु लनमािण कायि अगािी बढेको छ।

प्रमखु उपिक्षधर्हरु क्रमश:
विा निं ९ को विा कायाििय भवन लनमािण क्षशिान्या भई लनमािणको कायि  रुुवाि
भएको ।

विा निं ६ को ईदीखोिामा मोटरेवि पिु लनमािणालर्न रहेको एबम विा निं.२ र ३
र्ोड्ने  ेिी नदद मालथ मोटरेबि पिु लनमािणको िालग िी.पी.आर.बनाउने कायि  म्पन्न
गररएको छ।
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प्रमखु उपिक्षधर्हरु क्रमश:
 ल िंचाईिफि १६९४ लमटर पक्की कुिो २८८२ लमटर पाईपद्वारा ल िंचाई व्यवस्था
गररएकोछ।

नयािं पयिटकीय पदमागि १००० लमटर िथा पद मागि ममिि कररब ३५१७ लमटर,
पदमागिमा३९५ लमटर टेवापखािि (Retaining Wall) लनमािण गररएको छ।

 बेिायिको बे्रकन टाउन र माछापचु्छ्रे गा.पा. को र्म्प ुर्वच भलगनी  म्बन्र्

प्रमखु उपिक्षधर्हरु क्रमश:
माछापचु्छ्रे आ.र्व.मा स्थानीय मािभृाषाको रुपमा रहेको मगर भाषामा
अध्ययन अध्यापन कायि  रुु गररएको छ।

स्वास््य  िंस्थामा  तु्केरी हनेु मर्हिाहरुको पोषण प्रोत् ाहन खचि स्वरूप
प्रलि  तु्केरी मर्हिा रु ५००/- थप नगद प्रदान गररएको छ।

माछापचु्छ्रे गा.पा-४ मा  रु्वर्ा  म्पन्न बहउुदे्दश्यीय भवन लनमािण कायि
 म्पन्न।
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प्रमखु उपिक्षधर्हरु क्रमश:

गररब िथा र्वपन्न नागररकको स्वास््य लबमाको योगदान रकममा
अनदुान प्रदान गरी १७४ घर पररवारको स्वास््य लबमा गररएको
छ।

“स्वास््यका िालग खेिकुद रािका िालग खेिकुद” भन्ने नाराका
 ाथ गाउँपालिकास्िरीय रािपलि रलनङ्ग क्षशल्ि अन्िरर्वद्यािय
खेिकुद प्रलियोलगिा २०७५ र २०७६  फििापवुिक  म्पन्न
गररएको छ।

प्रमखु उपिक्षधर्हरु क्रमश:

२१ वटा  ामदुार्यक भवन लनमािण  म्पन्न भएको िथा
माछापचु्छ्रे-६ लर्िािमा नौमिी बार्ा पाकि लनमािण भएको
छ।

घमु्िी  ेवा माफि ि घरदैिोमै  ेवा प्रदान गररएको छ।

गाउँपालिकाको प्रथम ५ बषे आवलर्क एकीकृि र्वका 
योर्ना लनमािण
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प्रमखु उपिक्षधर्हरु क्रमश:
टनेि प्िाक्षस्टक ८४ घरर्रुीिाई (७५% अनदुानमा ७५ वटा, ९
लन:शलु्क),कम्बाईि लमि ६ घरर्रुीिाई र्विरण (७५%
अनदुानमा),हािे ट्याक्टर १६ घरर्रुीिाई र्विरण(५०%
अनदुानमा), १००० र्किो आिु लबउ र्विरण (७५% अनदुानमा)

 प्िाक्षस्टक पोखरी, थोपा ल िंचाई,  महु  हकारी प्रवद्धिन

प्रमखु उपिक्षधर्हरु क्रमश:
५०० र्ना कृषकिाई िरकारी लबउ (लमलनकीट) र्विरण।

 २५०० फिफुि र्वरुवा र्विरण (आरु,आरुवखिा,
ना पिी, एभोकाड़ो र कागिी)

 १० वटा भकारो  रु्ार
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केही प्रकाशन

 िंचार माध्यममा माछापचु्छ्रे गाउँपालिका
िाहाचोक, अमाििा िाँिा बाट प्याराग्िाइलिङको  फि पररिण दरु्को ‘हब” बन्दै माछापचु्छ्रे गाउँपालिका
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 िंचार माध्यममा माछापचु्छ्रे गाउँपालिका
िोक  ेवा ियारी किा  रुुवाि पयिटन र्वका का िालग माछापचु्छ्रे र्हमाि आरोहण खलु्िा गनुि पछि

 िंचार माध्यममा माछापचु्छ्रे गाउँपालिका
होमस्टे आकषिण दोस्रो रािपलि रलनङ्ग क्षशल्ि प्रलियोलगिा
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 िंचार माध्यममा माछापचु्छ्रे गाउँपालिका
अपाङ्गिा भएका व्यक्षक्तिाई लिक्षर्टि पररचयपत्र अपाङ्गिा भएका व्यक्षक्तिाई लिक्षर्टि पररचयपत्र

केही महत्वपूणि िक्षस्बरहरु
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प्रथम रािपलि रलनङ्ग क्षशल्ि अन्िर र्वद्यािय खेिकुद प्रलियोलगिा

दोस्रो रािपलि रलनङ्ग क्षशल्ि अन्िर र्वद्यािय खेिकुद प्रलियोलगिा
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मािभृाषामा पठन पाठनको  रुुवाि

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका, विा निं. ७ र्म्प ु र बेिायिको बे्रकन ल र्ट लबच भलगनी  म्बन्र्
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र्हउँदे गाउँ  भा आ.व २०७५।०७६

मददिखोिा आपँको मोटरेवि पिु क्षशिान्या 
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पञ्च ेबार्ा पाकि , माछापचु्छ्रे गाउँपालिका-६, लर्िाि

रे्ष्ठ नागररक पररचय-पत्र र्विरण क्षशर्वर
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मेिलमिाप िालिम

Golden Trail World Series
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९ निं विा कायाििय भवन क्षशिान्या 

कुइवाङ नमनुा पयिटकीय पदमागि
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