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 भाछाऩचु्छ्रे गाउॉऩानरका 
Machhapuchchhre Rural Municiality 

गाउॉ कामयऩानरकाको कामायरम 

Office of the Rural Municipal Executive 

राहाचोक,कास्की 

सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) फभोजजभ प्रस्ततु गरयएको भाछाऩचु्छ्रे गाउॉऩानरका, गाउॉ 
कामयऩानरकाको कामायरमसॉग सम्फजन्धत साियजननक विियण (आ.ि. २०७६।०७७ को अजन्तभ तै्रभानसक)  

१. ननकामको स्िरूऩ य प्रकृनत 

 नफ.सॊ. २०७३ सार पागनु २७ गते साविक भाछाऩचु्छ्रे, सादीखोरा, घाचोक, राहाचोक, रयबान, 
नधतार, धम्ऩसु य ल्िाङघरेर गा.वि.स. नभनर भाछाऩचु्छ्रे गाउॉऩानरकाको नाभाकयण गयी स्थानीम 
तहको रूऩभा भाछाऩचु्छ्रे गाउॉऩानरकाको स्थाऩना गरयएको हो ।  

२. ननकामको काभ, कतयव्म य अनधकाय 

 स्थानीम सयकाय सञ्चरान ऐन, २०७४, गाउॉसबा सञ्चारन कामयविनध, २०७४, गाउॉऩानरका 
(कामयविबाजन) ननमभािरी, २०७४, गाउॉऩानरकाको (कामय सम्ऩादन) ननमभािरी, २०७४, 
भाछाऩचु्छ्रे गाउॉऩानरकाका ऩदानधकायीहरूको आचाय सॊवहता २०७४, भाछाऩचु्छ्रे गाउॉऩानरकाको 
आनथयक ऐन, २०७६, विननमोजन ऐन, २०७६ रे तोके अनसुाय  य अन्म गाउॉऩानरकारे ननभायण 
गयेका ऐन ननमभ अनसुाय । 

३. कभयचायी सॊख्मा य कामय विियण 

 स्िीकृत दयफन्दी १३० यहेको जसभा ११४ जना ऩदऩूनतय बएको । 

४. गाउॉऩानरकाफाट प्रदान गरयने सेिा  

 गाउॉऩानरका (कामयविबाजन) ननमभािरी,२०७४ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे तोके 
अनसुाय  

५. सेिा प्रदान गने ननकामको शाखा य जजम्भेिाय 

 आनधकारयक-साॊगठननक ढाॉचा अनसुाय शाखाहरूको जजम्भेिायी तोवकएको । 

६. सेिा प्राप्त गनय राग्ने दस्तयु य अिनध 

 दस्तयु य अिनध नागरयक िडाऩत्रभा उल्रेख गरयएको साथै नागरयक िडा ऩत्र य दस्तयुको विस्ततृ 
विियण िेिसाइटभा ऩनन याजखएको । 

७. ननणयम गने प्रविमा य अनधकायी् 
 िावषयक गाउॉ विकास मोजना गाउॉऩानरकारे स्िीकृत गने गयेको  

 अन्म ननणयमहरू गाउॉ कामयऩानरकारे गने गयेको 
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 अन्म ननमनभत काभहरू शाखा प्रभखुको नसपारयसभा अध्मऺ य प्रभखु प्रशासकीम अनधकृतफाट 
ननणयम हनेु । 

८. ननणयम उऩय उजयुी सून्न ेअनधकायी् 
 अध्मऺ य प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत 

९. सम्ऩादन गयेको काभको विियण्  

 मोजनाहरू सम्झौता य पयपायक गयेको  

 सयोकायिारा ननकाम य व्मजिराई भागेको अिस्थाभा उऩरब्ध गयाउने गरयएको साथै सम्ऩूणय 
विियणहरू िेिसाइटभा याजखएको 

 याष्ट्रऩनत यननङ्ग जशल्ड प्रनतमोनगता सम्ऩन्न गयेको  

 आनथयक फषय २०७६/०७७ भा स्िीकृत कुर मोजना य मोजनाहरूको प्रगनत अिस्था ननम्नानसुाय 
यहेको छ् 

विषम 

कुर 
मोजना  

सम्झैता  बएका 
मोजना   

सम्ऩन्न बएका 
मोजना  

सम्ऩन्न हनु फावकॉ  
मोजना  

ऩिुायधाय विकास  १२८ १२८ १२८  

साभाजजक विकास ५६ ५६ ५६  

आनथयक विकास २४ २४ २४  

सूशासन विकास १६ १६ १६  

फन तथा नफऩद व्मिस्थाऩन  १५ १५ १५  

खानन प्रबावित  ३४ ३४ ३४  

जशऺा विकास ७ ७ ७  

ऩिुायधाय  साझेदायी ९ ९ ९  

प्रदेश अन्तगय १ १ १  

कृवष कुरो  ५ ५ ५  

सभऩयुक कोष अन्तगयत ५ ५ 0 ५ 

सशतय (स्िास्थ) २ २ 0 २ 

सशतय (जशऺा ) ४ ४ ४  

जम्भा ३०६ ३०६ 299 ७ 

 आनथयक िषय २०७७/०७८ को रानग मस गाउॉऩानरकाको नीनत तथा कामयिभ, फजेट य मोजनाहरू 
गाउॉसबाभा प्रस्ततु बई ऩारयत गरयएको ।  

१०.  अध्मऺ, उऩाध्मऺ, प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत य सूचना अनधकाकयीको नाभ य ऩद् 
 अध्मऺ् कणय फहादयु गरुूङ्ग 
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 उऩाध्मऺ् कृष्ण कुभायी ऩौडेर दिाडी 
 प्रििा् ऩणुय फहादयु शाही  

 प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत् कुभान नसॊह गरुूङ 

 सूचना अनधकायी् मिुयाज ऩौडेर (अनधकृत छैठौं) 

११.  ऐन, ननमभ, विननमभ िा ननदेजशकाको सूची 
 मस अिनधभा विऩद व्मिस्थाऩन कोष सम्फन्धी कामयविनध, २०७६ ऩारयत गयेको। 

 विननमोजन ऐन, २०७७ य आनथयक ऐन, २०७७ ऩारयत गयेको । 

 गाउॉसबा य गाउॉ कामयऩानरकाफाट स्िीकृत बएका ऐन कानूनहरू िेिसाइटभा याजखएको छ। 

 हारसम्भ स्िीकृत बएका ऐन य ननदेजशकाहरूको छुट्टाछुटै्ट सॊगारो प्रकाशन गरयएको छ । 

१२. आम्दानी, खचय तथा आनथयक कायोफाय सम्फन्धी अद्यािनधक विियण  

 गाउॉऩानरका स्थाऩना कारदेजख हारसम्भको आम्दानी खचयहरूको विियण िेिसाइटभा याजखएको छ । 

 आ.ि. २०७६।०७७ को अजन्तभ चौभानसक अथायत ् असाय भसान्तसम्भको मथाथय आम्दानी 
७२,६४,१०,४०३.५३/- य कुर खचय ५२,१९,९७,७७२/- बएको छ । आमय व्ममको विियण मस 
प्रकाय यहेको छ्  

ि.स स्रोत फजेट ननकासा खचय फाॉकी

१ सॊघ विजिम सभानीकयण अनदुान 93100000.00 93100000.00 79960554.00 13139446.00

२ सॊघीम सयकाय याजश्व फाॉडपाॉड 8770000.00 58764742.00 50882379.00 7882363.00

३ प्रदेश सयकाय याजश्व फाॉडपाॉड 2973000.00 2702000.00 314057.00 2387943.00

४ सॊघ सभऩूयक अनदुान 13200000.00 13200000.00 0.00 13200000.00

५ प्रदेश वि सभानीकयण अनदुान 11943000.00 11943000.00 0.00 11943000.00

६ प्रदेश सभऩूयक अनदुान 10000000.00 5000000.00 0.00 5000000.00

७ प्रदेश सभऩूयक अनदुान(बिन) 5000000.00 5000000.00 0.00 5000000.00

८ आन्तयीक स्रोत(जज.स.स) 5994064.00 4195845.00 964116.00 3231729.00

९ जनसहबागीता(खेर भैदान) 793000.00 793000.00 0.00 793000.00

१० अन्म अनदुान(आइवट अवपसय) 358402.00 279930.00 279930.00 0.00
११ विषशे अनदुान 15000000.00 15000000.00 3268408.00 11731592.00

१२ आन्तयीक स्रोत 14550000.00 38469000.00 35156905.00 3312095.00

१३ फैंक भौज्दात 100603435.64 100603435.64 7500000.00 93103435.64

१४ शशतय अनदुान 220536000.00 220536000.00 220536000.00 0.00

जम्भा 502820901.6 569586952.6 398862349 170724604

आम व्मम विियण २०७६।७७

 

 आन्तरयक रेखाऩयीऺण शाखाको स्थाऩना बएको य कभयचायी ऩदऩूनतय ऩनन बएको छ । साथै गत आ.ि. 
(२०७५/076) को अजन्तभ रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न बई प्रनतिेदन ऩनन प्राप्त बएको । 

नभनत् २०७७।०४।१३ 

 


