
आ.व. २०७७।०७८ को वार्षिक एवम ्
२०७८।०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगसि 

प्रसिवेदन

माछापचु्छ्रे गाउँपासिका
िाहाचोक, कास्की, गण्डकी प्रदेश, नेपाि

प्रस्ििुकिाि
खेमराज देवकोटा

प्रमखु प्रशािकीय असिकृि
समसि: २०७८ कासििक २९ गिे िोमबार
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“पयिटन, कृर्ष, उजाि र पूवाििार: 
िमदृ्ध माछापचु्छ्रेको मूि आिार”
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भौगोसिक अवस्था
देशान्िर : ८३ सडग्री ४३ समनटे  देखख ८३ सडग्री ५२ समनेट

अक्ाांश: २८ सडग्री १ समनेट देखख २८ सडग्री ५ समनटे

कुि के्त्रफि: ५४४.५८ वगि र्क.मी.

उचाई: िमनु्री ििहदेखख न्यनुिम १०३१ मी. देखख ७५५५मी 
िम्म
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रार्िय जनगणना २०६८ अनिुार जनिांख्या िथा घरिरुी र्ववरण
जम्मा जनिांख्यााः २१८६८
परुुषाः ९९७०
मर्हिााः ११८९८
जम्मा घरिरुीाः ५५१२

िीमाना
पूविाः मादी गाउँपासिका
पखिमाः अन्नपणुि गाउँपासिका
उत्तराः मनाङ खजल्िा
दखक्णाः पोखरा महानगरपासिका र अन्नपणुि गाउँपासिका
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स्थानीय िह अन्िगिि गठिि िसमसि
क्र.िां. िसमसिको नाम
१ अनगुमन िथा िपुररवेक्ण िसमसि
२ स्थानीय राजस्व परामशि िसमसि
३ स्रोि अनमुान िथा बजेट िीमा सनिािरण िसमसि
४ बजेट िथा कायिक्रम िसमसि
५ िेखा िसमसि
६ र्विायन िसमसि
७ आसथिक र्वकाि िसमसि
८ िाविजसनक िेवा क्मिा र्वकाि िथा िशुािन िसमसि
९ पूवाििार र्वकाि िसमसि
१० िामाखजक र्वकाि िसमसि
११ वन वािावरण िथा र्वपद् व्यवस्थापन िसमसि
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गाउँ िभा िथा कयािपासिका बैिक आ.व २०७७।०७८

क्र.िां. खशषिक बैिक िांख्या

१. गाउँ िभा िांख्या २
२. कायिपासिका बैिक िांख्या १६
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आ.व २०७७।०७८ िम्म जारी भएका ऐन, सनयम, सनदेखशका, 
कायिर्वसि, मापदण्ड

क्र.िां. र्ववरण िांख्या

१. ऐन १२
२. सनयमाविी ४
३. कायिर्वसि ३०
४. सनदेखशका २
५. आचार िांर्हिा १

जम्मा ४९
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न्यार्यक िसमसिमा परेका दसुनयावादी देवानी मदु्धा फछ्यौट 
र्ववरण २०७७।०७८

क्र.ि दिाि भएका र्ववाद दिाि र्कनारा िागेका प्रर्क्रयामा रहेको अदािि 
१ जग्गा खखचिो/िाँि सिमाना ७ ४ ३
२ गािी वेइज्यिी १ १ -
३ िम्बन्ि र्वच्छ्छेद ६ ३ २ १
४ जेष्ठ नगाररक २ २
५ ज्यािा मजदरुी ४ २ २
६ अिेप िथा रुख काट्ने िम्बन्िमा १ १

७ घरपािवुा पशपुन्छी  िम्बन्िमा 
मेिसमिाप गरी पाउँ १ १

जम्मा २२ १३ ८ १
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आ.व २०७6/77 िम्मको बेरुजू र्ववरण (हजारमा)

आ.ब.2075/7
6 िम्मको बेरुजु

आ.ब.2076/7
7 मा फछ्यौट

बाँकी 
बेरुजू

आ.ब.2076/
77 को बेरुजू

कुि जम्मा
बेरुजू

28264 237४ 25890 3314१ 5903१

 आ.ब 076/77 मा पेश्की बेरुजू शनु्य कायम गररएको।
 आ.व ०७६/०७७ को म.िे.प प्रारखम्भक प्रसिवदेनिे औ ांल्याएको अििु उपर गनुिपने

बेरुजू रकम रू. १,१७,५३,०००।- मध्ये रु. ८७,३८,३७५।- चािु आ.व
२०७८।०७९ मा अििु उपर गररएको।

आ.व. 076/77 बेरुजू र्ववरण (हजारमा)

प्रारखम्भक
बेरुजू

प्रसिर्क्रया
बाट 

फछ्यौट
बाँकी 
बेरुजू

अशिु 
गनुिपने

सनयसमि
गनुिपने

पेश्की
बेरुजू

जम्मा 
बेरुजू

34086 945 33141 11753 21388 0 33141



आ.व. २०७७।०७८ को र्वखत्तय प्रगसि
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खशषिक र्वसनयोखजि  रकम
(हजारमा)

खचि रकम 
(हजारमा)

प्रगसि 
प्रसिशि

कुि र्वसनयोजन ७५,०२,२७ ५६,०४,२८ ७४.७

चािु ३५,२७,२३ ३०,१८,८१ ८५.५९

पुजँीगि ३९,७५,०३ २५,८५,४७ ६५.०४



आ.व. २०७७।०७८ को र्वखत्तय प्रगसि
क्र.
िां. स्रोिको र्कसिम

आ.ब.2077/78 (रु. हजारमा)

नेपाि िरकार प्रदेश िरकार जम्मा खचि प्रसिशि

१ िमानीकरण अनदुान 94000 12167 106167 ८३६२० ७८.७६
२ िशिि अनदुान 264467 3000 267467 2३१526 ८६.५६
३ िमपरुक अनदुान 35159 12513 47672 46513 ९७.५७
४ र्वशेष अनदुान 13300 ० १3300 482 ३.६२
५ राजश्व वाँडफाड 75800 5109 80909 57९१५ ७१.५८
६ रोयल्टी 1110 ० 1110 1110 १००

७ घर जग्गा रखजिेशन 
शलु्क 6258 - 6258 6258 १००

८ आन्िररक स्रोि - - ४९२४९
१३३००४ ६०.००

९ बैंक मौज्दाि - - १७२४५७
जम्मा 490094 32789 ७४४५८९ ५६०४२८ ७५.२६
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र्वषयगि के्त्रको बजेट बाँडफाटँ आ.व २०७७।०७८
क्रिां र्वषयगि क्ेत्र र्वसनयोखजि बजेट 

(हजारमा)
यथाथि खचि
(हजारमा) खचि प्रसिशि

१ भौसिक पूवाििार र्वकाि 292015 196394 67.25

२ िामाखजक र्वकाि 255881 204799 80.04

३ आसथिक र्वकाि 63525 51427 80.95

४ िशुािन िथा अन्िरिम्बखन्िि 
क्ेत्र 27146 17907 65.97

५ कायाििय िांचािन िथा 
प्रशािसनक 111658 89899 80.51

कुि जम्मा 750227 560428 74.7
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आन्िररक आयको अवस्था
क्र.िां. प्रमखु स्रोि २०७७/७८ को यथाथि कैर्फयि
१. िम्पत्ती कर १९७६६९
2. भसूम कर (मािपोि) ७४९३३४
3. व्यविाय कर ३००८३६
4. जसडबटुी, कवाडी र जीवजन्ि ुकर -

5. घरवहाि कर ३३९२८०
6. र्वज्ञापन कर -

7. मनोरञ्जन कर -

8. िवारी िािन कर -

9. घर-जग्गा रखजिेिन शलु्क ६२५८१७१
१०. िेवा शलु्क (िवै र्कसिमका) ५११८५३८
११. दस्िरु (सिफाररि, प्रमाखणि¸ नक्िा पाि आठद) २५९९०६३

1२. सबक्री (सगटी¸ढुङ्गा¸बािवुािथा अन्य िम्पखत्त
सबक्री) ३९९४४३१३ (मदु्दा

परेको)
जम्मा ५५५०७२०४
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भौसिक प्रगसिको अवस्था
क्र.
िां. र्वषय के्त्र उपके्त्र ईकाइ पररमाण भौसिक 

प्रगसि (%)

१. िडक

भिावट टुिे िडक कािोपते्र (र्क.मी.) ३.५५ ७०%
पानपािे शक्िा गण्डकी िडक 
कािोपते्र (र्क.मी.) १.६६ ७०%

गरुुगौडा गा.पा िडक कािोपते्र (र्क.मी.) ०.७ ८०%
ढिान (र्क.मी.) १.८
ग्रावेि (र्क.मी.) १५.५
नयाँ ट्रयाक खोल्ने (र्क.मी.) १२
ढुङ्गा छाप्ने कायि (र्क.मी.) २

२. खानेपानी िथा ढि 
सनमािण

२०० घ.सम ट्याङ्की िांख्या २
५० घ.सम ट्याङकी िांख्या २
६० घ.सम ट्याङकी िांख्या १
पाईप िाईन र्वस्िार कायि (र्क.मी.) ५

३. नदी सनयन्त्रण ग्यार्वन जासि घ.मी ३०००
ररटेसनङ्ग वाि सनमािण घ.मी २२००
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भौसिक प्रगसिको अवस्था
क्र.
िां. र्वषय के्त्र उपके्त्र ईकाइ पररमाण

भौसिक 
प्रगसि 
(%)

४. भवन

स्वास्थय चौर्क  भवन (वडा नां. ५ 
र ८) िांख्या २ १००%
वडा कायाििय भवन (वडा नां. ९) िांख्या १ १००%
िामदुर्यक भवन िांख्या २ १००%
गाउँपासिका प्रशािकय भवन िांख्या १ ७५%

५. सिांचाई सिांचाई कुिो सनमािण (र्क.मी) २.९

६. घर नक्िा पाि 
(हाि िम्म)

सनबेदन िांख्या १५३

स्थायी अनमुसि िांख्या ९५
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भौसिक िरु्विा िथा अन्य स्रोिको अवस्था

र्ववरण िांख्या भवन िांरचना 
(पक्की//कच्छ्ची)

कायािियको 
आफ्नै

अन्य िरकारी
भवनको 
प्रयोग 
गररएको

भाडामा
रहेको

सनमािणा
सिन

गा.पा. कायाििय भवन १ पक्की भवन १ ० ० १

वडा कायाििय  भवन ९ पक्की भवन ९ ० ० ०

र्वषयगि शाखा वा 
एकाइ भवन (र्वषयक्ते्र 
िमेि उल्िेख गने)

१ पक्की भवन १ ० ० ०

क) कायाििय भवनको पयािप्तिा
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भौसिक िरु्विा िथा अन्य स्रोिको अवस्था……
िवारी िािनको अवस्था

िवारी िािन िांख्या
अवस्था

भाडामा
चािु ममिि गनुिपने सििाम 

गनुिपने अन्य
दईु पाङ्ग्ग्र े
(मोटरिाइकि/स्कुटर) २० २० ० ० ० ०
चारपाङ्ग्ग्र े
(जीप/कार/भ्यान) ४ ४ ० ० ० २
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भौसिक िरु्विा िथा अन्य स्रोिको अवस्था……
कमिचारी व्यवस्थापन

पद दरवन्दी िांख्या
पदपूसिि िांख्या

ररक्त
स्थायी करार जम्मा

असिकृिस्िर १७ ९ २ ११ ६

िहायकस्िर ७६ ५४ ११ ६५ ११

शे्रणीर्वर्हन २४ ७ १७ २४ ०

कूि जम्मा ११७ ७२ ३० १०२ १५

11/15/2021 19



व्यविाय दिाि र्ववरण आ.व २०७७।०७८
क्र.िां. व्यविायको प्रकार दिाि  िांख्या
१ कृर्ष फमि/कृर्ष औजार/पोल्ट्री िप्िायिि/िरकारी पिि २७२
२ र्कराना पिि ३०
३ खाजा पिि/ होटि/रेषु्टरेण्ट १९
४ फे्रि हाउि ७
५ फेन्िी पिि १२
६ भाडा पिि/इिेक्ट्रक पिि ७
७ होमस्टे २
८ स्टेशनरी पिि ५
९ वेकरी उघोग २
१० फसनिचर /मेटि उिोग ७
११ ढुांङ्गा सगर्ट वािवुा दवुानी/व्िक उिोग/ ढुांङ्गा कटान ९
१२ र्वखत्तय िांस्था ४

जम्मा व्यविाय दिाि ३७६
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वडा स्िरीय योजनाहरु आ.व. २०७७/७८
पवुाििार आसथिक िामाखजक िशुािन र्वपद जम्मा

जम्मा योजना १०१ २१ ३५ २ ६ १६५
िम्झौिा भएका योजना ९९ २१ ३४ २ ६ १६२
िम्पन् न योजना ९९ २१ ३४ २ ६ १६२
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अपाांगिा पररचयपत्र र्विरणको र्ववरण आ.व 
२०७७।०७८ िम्म

क्र.िां. अपाङ्गिाको वगि मर्हिा परुुष जम्मा
१. क वगि (रािो काडि) ७४ ९१ १६५
२. ख वगि (सनिो काडि) ११९ १५९ २७८
३. ग वगि (पहेँिो काडि) ३२ ७८ ११०
४. घ वगि (िेिो काडि) ८ ११ १९

जम्मा २३३ ३३९ ५७२
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िामाखजक िरुक्ा अनदुान िम्बन्िी र्ववरण
आ.व.२०७७/७८

क्रिां र्ववरण िाभग्राही िङ्ग्ख्या (रु. हजारमा)

१ जेष्ठ नागररक र जेष्ठ नागररक दसिि २५६६ ६,९३,९६,०००।-
२ अिहाय एकि मर्हिा र र्विवुा मर्हिा ७३१ १,७०,१६,०००।-
३ अपाङ्गिा भएका ४०८ १,३५,९६,०००।-
४ बािबासिका ७१२ २९,१३,२६८।-

जम्मा ४४१७ १०,२९,२१,२६८।-
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खज.ि.ि िँग िाझेदारीमा भएका आयोजनाहरुको र्ववरण

क्र
िां

आयोजनाको नाम
िम्झौिा रकम 
(हजारमा)

िागि िाझेदारी (हजारमा) आसथिक 
प्रगसि
(%)

भौसिक
प्रगसि
(%)गा.पा खज.ि.ि

गण्डकी
प्रदेश

१
गाउँपासिका
प्रशािकीय भवन

६,८५,५५ ३,८५,५५ २,५०,०० ५०,०० ७० ८०

२
९ नां. वडा कायाििय
भवन

९७,८९ ३७,९५ ५९,९४ - १०० १००

३
एक पासिका एक
खेि ग्राम, िाहाचोक
खेि मैदान सनमािण

२५,०० १०,०० १५,०० - १०० ४०

जम्मा ८,०८,४४ ४,३३,५० ३,२४,९४ ५०,००
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आ.व २०७७।०७८ मा माछापचु्छ्रे गाउँपासिकाको प्रमखु 
उपिखधिहरु

 गाउँपासिकाको प्रशािकीय भवनको सनमािण कायि ७५% िम्पन्न भएको।

 गाउँपासिका सभत्र कररब ६ र्क.मी िडक कािोपते्र गने काम गररएको।

 गाउँपासिका केन्र िांग िबै वडा केन्रहरु िडक िञ्जाि माफि ि जोड्ने उदे्दश्यका

िाथ रणनीसिक िडक सनमािण कायििाई सनरन्िरिा ठदइएको।

 गाउँपासिका द्वारा आह्वान गररने िम्पणुि बोिपत्र िम्बन्िी कायिहरुको िेक्का प्रर्क्रया

E-Biddingमाफि ि गररएको।

 िबै बडामा िामाखजक िरुक्ा भत्ता र्विरण र व्यखक्तगि घटना दिाि ONLINE

SOFTWARE माफि ि गररएको।
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आ.व २०७७।०७८ मा माछापचु्छ्रे गाउँपासिकाको प्रमखु 
उपिखधिहरु.......

 माछापचु्छ्रे गाउँपासिका वडा नां ६, भेडाबारीमा ANFA Technical Center सनमािणको

िासग कररब २०० रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गररएको िथै जग्गा िांरक्णको िासग

कररब २५० मी. नठद िटबन्िन सनमािण कायि िम्पन्न भएको ।

 िामदुार्यक र्वद्याियहरूको भौसिक पूवाििार अन्िगिि फसनिचर िर्हिका नयाँ कक्ा

कोिा भवन ३६, ९ शौचािय, ICT ल्याब ३, पसु्िकािय २, र्वज्ञान प्रयोगशािा २,

र्कड्ि अनदुान १३ र खानपेानी योजना ७ वटा र्वद्याियहरूमा िम्पन्न भएको छ।

 गाउँपासिकासभत्रका िबै वडा कायािियहरू, स्वास््य िांस्थाहरू र माध्यसमक

र्वद्याियकरूमा इन्टरनटे िेवा र्वस्िार गररएको।
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आ.व २०७७।०७८ मा माछापचु्छ्रे गाउँपासिकाको प्रमखु 
उपिखधिहरु.......

 कोसभड-१९ रोकथाम, सनयन्त्रण एवां िांक्रसमिहरुको उखचि उपचारको िासग

िाठदिखोिा स्वास््य चौकी (वडा नां. २) र भेडाबारी प्राथसमक स्वास््य केन्र (वडा नां.

६) मा कोसभड आईिोिेिन िञ्चािन गररएको।

 िादीखोिा स्वास््यचौकीमा कोसभड िांक्रसमि गभिवसि मर्हिािाई िरुखक्ि प्रिसुििेवा

उपिधि गराईएको।

 १४३ जना सबपन्न नागररकहरुिाई सनाःशलु्क स्वास््य सबमा गररएको ।
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आ.व २०७७।०७८ मा माछापचु्छ्रे गाउँपासिकाको प्रमखु 
उपिखधिहरु.......

 ग्रटे माछापचु्छ्रे टे्रिमा “यूवा रुपान्िरणका िासग पहि आयोजना” अन्िगिि २१

जना िूचीकृि बेरोजगार हरुिाई ९० ठदनको रोजगार उपिधि गराइएको ।

 गा.पा का िबै वडाका र्वसभन्न मूख्य िडक र शाखा ग्रासमण िडकको स्िरोन्निी र

ममिि िांभारका िासग “यूवा रुपान्िरणका िासग पहि आयोजना” अन्िरगि ४५

जना िूचीकृि बेरोजगारहरुिाई िेन्थ मेनको (िडक कामदार) रुपमा २५ ठदनको

रोजगार उपिधि गराइएको।

 माछापचु्छ्रे गाउँपासिका सभत्र २,८६७ उन्नि गाई, ९६७ उन्नि भैंिी र २७ वटा

बाख्रामा कृसत्रम गभाििान कायिक्रम िांचािन गररएको।
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आ.व २०७७।०७८ मा माछापचु्छ्रे गाउँपासिकाको प्रमखु 
उपिखधिहरु.......

 पूणि खोप कायिक्रम िांचािन गरी खोरेि रोग सबरुद्ध १०,०८९ गाई भैंिी, भ्यागिेु

रोग सबरुद्ध ९,०९४ गाई भैंिी, र्प.र्प.आर सबरुद्ध १०,०५९ भेडा बाख्रा, ८१४

कुकुर सबरािोमा र स्वाइन र्फवर सबरुद्ध ३५१ बांगरुमा खोप िगाइएको।

 िागि िाझेदारीमा भैंिी प्रवद्धिन कायिक्रम र बाख्रा पकेट कायिक्रम िञ्चािन

गररएको जि माफि ि कररब १३० कृषक िथा फमिहरु िाभाखन्वि भएका।

 आवश्यक उपकरण िथा िरिामान िर्हि गाउँपासिकामा पशु स्वास््य परीक्ण

िम्बन्िी ल्याब िांचािन गररएको।

 दिु सबर्क्रका आिारमा कृषकिाई अनदुान कायिक्रम िांचािन गररएको।
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आ.व २०७७।०७८ मा माछापचु्छ्रे गाउँपासिकाको प्रमखु 
उपिखधिहरु.......

 िरकारीको उत्पादन र्वस्िारका िासग दईु वटा िरकारी पकेट कायिक्रम र एक

वटा च्छ्याउ पकेट कायिक्रम िांचािन गररएको।

 मौिमी िथा वमेौिमी िरकारी र्वस्िारका िासग ५०% अनदुानमा ८3० वटा

प्िार्ष्टक घरको िासग प्िार्ष्टक सिट र्विरण िाथै ४० वटा स्थायी प्िार्ष्टक घर

सनमािण गररएको।

 कृर्षिाई व्यविार्यकरण िथा याखन्त्रकरण गनिको िासग ५०% अनदुानमा ८०

वटा हािे ट्याक्टर र्विरण गररएको।

 रार्िय फिफुि दशक कायिक्रम अन्िगिि ५०% अनदुानमा ४००० वटा िनु्ििा,

कागसि, जनुार, सनववुा, र्कर्व र ओखरका सबरुवा र्विरण गररएको।
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आ.व २०७७।०७८ मा माछापचु्छ्रे गाउँपासिकाको प्रमखु 
उपिखधिहरु.......

 कोसभड-१९ बाट प्रभार्वि मर्हिा, बािबासिका िथा अपाङ्गिा भएका

व्यखक्तहरुिाई पनुिस्थापना गनेको िासग आसथिक िहयोग प्रदान गररएको।

 रार्िय बाि ठदविको आविरमा भच ुिवि माध्यमद्वारा माध्यसमक र्वद्यािय स्िरीय

वक् ितृ्वकिा प्रसियोसगिा आयोजना गररएको।

 िैंसगक र्हांिा सनवारण कोष खडा गररएको।

 सन:शलु्क िोक िेवा आयोग ियारी कक्ा िांचािन गररएको।

 भकूम्पबाट क्सिग्रस्ि सनजी आवािहरूको पनुसनमािण अन्िगिि आ.व. ०७७।०७८

मा यि गाउँपासिकामा कुि ५१९ िाभग्राही रहेकामा ३५१ िाभग्राहीहरूको

नीखज आवाि सनमािण िम्पन्न भएको।
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माछापचु्छ्रे गाउँपासिकािे गरेका अिि अभ्यािहरू 
 स्थानीय भाषाको िांरक्ण एवां जगणेाि गने उदे्दश्यका िाथ वडा नां. ५ मा स्थानीय 

मगर भाषामा कक्ा ५ िम्म अध्ययन अध्यापनको िरुुवाि गररएको।

 स्थानीय िांस्कृसिको जगणेाि गने उदे्दश्यका िाथ वडा नां. ६ मा मौसिक पञ्च ेबाजा 

पाकि को सनमािण गररएको।

 कररब ३१६ रोपनी कृर्ष योग्य जसमनिाई चक्िावन्दी गरी िामरु्हक कृर्ष खेसिमा 

जोड ठदइएको।

11/15/2021 32



 िांघीय िरकार र प्रदेश िरकार िांग स्थानीय िरकारको िमन्वयको अभाव

 पयािप्त जनशखक्तको आभाव

 नीसिगि जर्टििा

 ए-क्याप के्त्र सभत्र रहेकोिे प्राकृसिक स्रोि उपयोगमा िमस्या

माछापचु्छ्रे गाउँपासिकािे अनभुिू गरेका प्रमखु िमस्याहरु
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आ.व. २०७८।०७९ प्रथम 
चौमासिक प्रगसि
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आ.व. २०७८।०७९ को र्वखत्तय अवस्था

क्र.िां
. स्रोिको र्कसिम

आ.ब.2078/79 (रु. हजारमा)

नेपाि िरकार प्रदेश िरकार जम्मा

१ िमानीकरण अनदुान 100700 11312 112012
२ िशिि अनदुान २4९७00 ० 2४९७00
३ िमपरुक अनदुान 13700 1000 23700
४ र्वशेष अनदुान १6200 ० १6200
५ राजश्व वाँडफाँड 87496 5582 ९3078
६ आन्िररक श्रोि - - २२८२०
७ बैंक मौज्दाि - - १००२९४

जम्मा ४६७७96 26894 ६१७८०४
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आ.व. २०७८।७९ को र्वखत्तय अवस्था
सि नां वार्षिक बजेट प्रथम चौमासिक खचि

प्रगसि 
प्रसिशि

कैर्फयि

१ चािु ३८७६४८०४३.१६ ८२६८४७७६.५२ २१.३२
२ पूांजीगि २३०१५६३८०.३६ १४५२५९६९ ६.३१

जम्मा ६१७८०४४२३.५२ ९७२१०७४५.५२ १५.७३



आ व २०७८।७९ को प्रथम चौमासिक आय
शीषिक प्रस्िार्वि आय वास्िर्वक आय मौज्दाि

िांघीय िरकार ३८,०३,००,००० १०,१४,४१,००० २७,८८,५९,०००

१३३११ िमासनकरण अनदुान १०,०७,००,००० २,५१,७५,००० ७,५५,२५,०००

१३३१२ शििि अनदुान चािु २४,११,००,००० ७,६२,६६,००० १६,४८,३४,०००

१३३१३ शििि अनदुान पुजँीगि ८६,००,००० ० ८६,००,०००

१३३१५ र्वषशे अनदुान पुजँीगि १,६२,००,००० ० १,६२,००,०००

१३३१७ िमपरुक अनदुान पुजँीगि १,३७,००,००० ० १,३७,००,०००

प्रदेश िरकार २,१३,१२,००० ७८,२८,००० १,३४,८४,०००

१३३११ िमासनकरण अनदुान १,१३,१२,००० २८,२८,००० ८४,८४,०००

१३३१६ िमपरुक अनदुान चािु १,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००
राजस्व बाडफाड १०,८५,७८,००० १,३३,६३,३९७.०२ ९,५२,१४,६०२.९८

११३१५ घरजग्गा रखजषे्टशन दस्िरु ५५,००,००० ० ५५,००,०००
११४११ बाँडफाडँ भई प्राप्त हनुे मूल्य 
असभबरृ्द्ध कर ४,३७,४८,००० १,०२,०५,१३७.०७ ३,३५,४२,८६२.९३

११४२१ बाँडफाडँ भइि प्राप्त हनुे अन्ि:शलु्क ४,३७,४८,००० २७,६०,३६९.९५ ४,०९,८७,६३०.०५
११४५६ बाँडफाटँबाट प्राप्त हनुे िवारी िािन 
कर ५५,८२,००० ३,९७,८९० ५१,८४,११०
१४१५७ बाँडफाडँ भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको 
र्वर्क्रबाट प्राप्त हनुे आय १,००,००,००० ० १,००,००,०००



आ व २०७८।७९ को प्रथम चौमासिक आय
शीषिक प्रस्िार्वि आय वास्िर्वक आय मौज्दाि

आन्िररक श्रोि १०,७६,१४,४२३.५२ १२,७६,६८३ १०,६३,३७,७४०.५२

११३१३ एकीकृि िम्पिी कर २,००,००० ५०,७८७ १,४९,२१३

११३१४ भसुमकर/मािपोि ८,००,००० १,८१,६८१ ६,१८,३१९

११३२१ घरवहाि कर २,५०,००० ३५,५५१ २,१४,४४९

१४२१९ अन्य िेवा शलु्क िथा सबक्री ३,००,००० ९७,७९० २,०२,२१०
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 सभडाबारी गैरीगाउँ सििाि िम्पिु िडक सनमािण कायि (प्रदेश िमपरुक) को िेक्का
आह्वान भएको।

 (ACAP) के्त्र बार्हरका सनम्न घाटहरुको िेक्का आह्वान भएको,
 िसमबगर दोसबल्िा घाट
 दोसबल्िा नयाँपिु घाट
 घाचोक घाट
 िाहाचोक घाट

 गा.पा. केन्र जोसगचौर ररभान खहरे िडक सनमािण कायि (िांघ िमपरुक) को िेक्का
आहवन भएको (वडा न. ४ र ५)।

 वडा न. ४, ५, ७ र ८का केर्ह वडा स्िरीय योजनाहरुको िम्झौिा भएको।
 वडा न. २, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ मा िडक ममिि कायि िांचािन भएको।
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 पासिका अन्िगििका िम्पूणि र्वद्याियहरुको शैखक्क ि्याांक -२०७८ िाई IEMIS

मा अपडेट गररएको।
 दरबन्दी समिानको काम िम्पादन गररएको।
 पासिका अन्िगििका िामदुार्यक र्वद्याियमा भौसिक रुपमा पिनपािन िांचासिि गरी

प्रथम तै्रमासिक परीक्ािमेि िांचािन गररएको।
 पासिका अन्िगििका ८ वटा िामदुार्यक र्वद्याियहरुमा करारमा खशक्क सनयखुक्त

गररएको।

 ९४ वटा नयाँ व्यविायहरु गाउँपासिकामा दिाि गररएका।

 गाउँपासिकाका थप ६ वटा वडाहरुमा र्वद्यसुिय माध्यमबाट राजश्व िांकिनको िरुुवाि
गररएको।
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 १८ वषि मासथका िबै नागररकिाई कोसभड-१९ र्वरुद्धको खोप परुा गररएको।

 नयसमि खोप, पोषण, माििेृवा, प्रििुी िेवा, गभिविी िरुक् कायिक्रम िञ्चािन
गररएको।

 DHIS, EIMIS, MCH प्रणासिहरुमा Online Entry सनयसमि रुपमा गररएको।

 “यूवा रुपान्िरणका िासग पहि आयोजना” अन्िगिि माछापचु्छ्रे गाउँपासिकाका िबै
वडामा िडक ममिि िथा िांभार खशषिकमा १० वटा आयोजना िांञ्चािन भएका र सि
आयोजनामा १०४ जना बेरोजगार व्यखक्त आवद्ध भएका र २९७ ठदनको रोजगारी
सिखजिि हनुकुो िाथै रू. १५,०९,४३३।- (पन्र िाख नौ हजार चार िय िेखत्ति) खचि
भएको छ।
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 गाउँपासिका सभत्रका िामदुार्यक िथा िांस्थागि र्वद्यािय र्वच अन्िर माध्यसमक
र्वद्यािय स्िरीय खिुा बकृ्तत्वकिा प्रसियोसगिा कायिक्रम गरी रार्िय बाि ठदवि
मनाईएको।

 िबै वडाहरुमा वडास्िररय कायिक्रम गरी जेष्ठ नागररकहरुिाई टचििाईट र्विरण गरी
अन्िरार्िय जेष्ठ नागररक ठदवि मनाईएको।

 क वगि १५ वटा, ख वगि २१ वटा, ग वगि ६ वटा र घ वगि ४ वटा गरी जम्मा ४६
वटा अपाांग पररचयपत्र र्विरण गररएको।

 न्यार्यक िसमसिमा दिाि भएका कुि ७ वटा र्ववाद मध्ये २ वटा र्ववाद र्कनारा
िागकेा र ५ वट छिफिको क्रममा रहेका।

 वडा नां. ३, ७ र ८ मा काननुी िचेिना कायिक्रम िांचािन भएको।
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 ५ वटा कृषक िमूह दिाि गररएको।
 टनेि प्िार्ष्टक, मौरीघार, र्कवी र ओखर सबरुवा र्विरण, िरकारी पकेट स्थापना एवम् गहुँको

उन्नि सबउ माग िम्बन्िी िूचना प्रकाशन गररएको।
 िान र कोदोमा बािी कटानी कायिक्रम िांचािन गररएको ( िांख्या १०)
 दगु्ि उत्पादक कृषकहरुिाई उत्पादनको आिारमा अनदुान र्विरण एवम् ५०% अनदुानमा

मेसिनरी औजार खररदको िासग िूचना प्रकाशन गरी माग िांकिन कायि भैरहेको।
 भेडा बाख्राका िासग सडर्पङ ट्याङ्क सनमािणका िासग िूचना प्रवाह भई माग िांकिन कायि

भैरहेको।
 कृसत्रम गभाििानको िासग आवाश्यक सिमेन, नाइट्रोजन, सिथ, ग्िोब आठद सनयसमि रुपमा खररद

गरर हाि िम्म ८२४ गाई र २१८ भैंिीमा कृसत्रम गभाििान गररएको।
 २००० ओटा गाई भैंिीमा खोरेि सबरुद्ध र १८० ओटा कुकुरमा रेसबज सबरुद्धको खोप

िगाइएको।
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 िरुखक्ि आप्रवाि पररयोजना (िामी) अन्िगिि र्वखत्तय िाक्रिा कक्ा िञ्चािन गररएको
िाथै वैदेखशक रोजगारीको क्रममा अांग भांग िथा मतृ्यु भएका ४ घरपररवारका िासग
आसथिक िहायिाका िासग िूचना केन्रमा ररफर गररएकोमा ३ घरपररवारिे िहायिा
प्राप्त गरेको र अन्य र प्रर्क्रयमा रहेको।
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