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१. ननकायको स्वरूप र प्रकृनत 

• नब.सं. २०७३ साल फागनु २७ गते साक्रवक माछापचु्छ्रे, सादीिोला, घाचोक, लाहाचोक, ररभान, 
नधताल, धम्पसु र ल्वाङघलेल गा.क्रव.स. नमनल माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको नामाकरण गरी स्थानीय 
तहको रूपमा माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको स्थापना गररएको हो ।  

२. ननकायको काम, कतवव्य र अनधकार 

• स्थानीय सरकार सञ्चलान ऐन, २०७४, गाउँसभा सञ्चालन कायवक्रवनध, २०७४, गाउँपानलका 
(कायवक्रवभािन) ननयमावली, २०७४, गाउँपानलकाको (कायव सम्पादन) ननयमावली, २०७४, 
माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाका पदानधकारीहरूको आचार संक्रहता २०७४, माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको 
आनथवक ऐन, २०७७, क्रवननयोिन ऐन, २०७७ ले तोके अनसुार  र अन्य गाउँपानलकाले ननमावण 
गरेका ऐन ननयम अनसुार । 

३. कमवचारी संख्या र कायव क्रववरण 

• स्वीकृत दरबन्दी १३० रहेको िसमा ११४ िना पदपूनतव भएको । 

४. गाउँपानलकाबाट प्रदान गररने सेवा  

• गाउँपानलका (कायवक्रवभािन) ननयमावली, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोके 
अनसुार  

५. सेवा प्रदान गने ननकायको शािा र जिम्मेवार 

• आनधकाररक-सांगठननक ढाँचा अनसुार शािाहरूको जिम्मेवारी तोक्रकएको । 

६. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तरु र अवनध 

• दस्तरु र अवनध नागररक वडापत्रमा उल्लेि गररएको साथै नागररक वडा पत्र र दस्तरुको क्रवस्तृत 
क्रववरण वेवसाइटमा पनन राजिएको । 

७. ननणवय गने प्रक्रिया र अनधकारीः 
• वाक्रषवक गाउँ क्रवकास योिना गाउँपानलकाले स्वीकृत गने गरेको  

• अन्य ननणवयहरू गाउँ कायवपानलकाले गने गरेको 
• अन्य ननयनमत कामहरू शािा प्रमिुको नसफाररसमा अध्यक्ष र प्रमिु प्रशासकीय अनधकृतबाट 

ननणवय हनुे । 

८. ननणवय उपर उिरुी सून्न ेअनधकारीः 
• अध्यक्ष र प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत 

९. गाउँपानलका शािा/इकाई र जिम्मेवार अनधकारी एवं सम्बजन्धत शािा प्रमिु  

माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको कायवक्षेत्र नभत्र समाक्रहत भएका क्रवनभन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गनव 
गाउँपानलकामा देहाय बमोजिमका शािा/इकाईहरूको व्यवस्था गररएको छः 
 



 

ि.सं. शािा/ईकाइ/कायविम जिम्मेवार अनधकारीको पद जिम्मेवार अनधकारीको नाम  

1.  कायावलय प्रमिु प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत कुमान नसंह गरुूङ 

2.  जशक्षा शािा शािा अनधकृत कृष्ण प्रसाद भण्डारी  

3.  आनथवक प्रशासन शािा लेिा अनधकृत नसता शमाव पौडेल 

4.  स्वास््य शािा स्वा्य संयोिक  गोक्रवन्द प्रसाद आचायव  

5.  सामाजिक तथा आनथवक क्रवकास शािा अनधकृत छैठौं मोहन प्रसाद पौडेल  

6.  प्रशासन तथा जिन्सी शािा अनधकृत छैठौं  यवुराि पौडेल  

7.  सूचना प्रक्रवनध ईकाइ सूचना प्रक्रवनध अनधकृत ई. शंकर थापा  

8.  
पूवावधार क्रवकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शािा ईजिननयर  ई. शैलेन्र के्षत्री  

9.  पनुननमावण ईकाइ ईजिननयर  ई. आनन्द काफ्ले 

10.  प्रधानमन्त्री रोिगार कायविम रोिगार संयोिक  अननल काकी 

11.  मक्रहला बालबानलका तथा समाि कल्याण ईकाइ  सहायक मक्रहला क्रवकास ननररक्षक  ररता थापा  

12.  योिना तथा अनगुमन ईकाइ  कम््यटुर अपरेटर  सदुवशन भण्डारी  

13.  आन्तररक लेिा पररक्षण ईकाइ आ.ले.प पाँचौ मनुाकुमारी शमाव 

14.  भवन तथा मापदण्ड कायावन्वयन ईकाइ  सब ईजन्िननयर  सिुवन नतवारी  

15.  सडक तथा अन्य पूवावधार ईकाइ सब ईजन्िननयर  रािने्र गौतम 

16.  पश ुशािा  पश ुसेवा प्राक्रवनधक (सहायक पाचँौ ) रामचन्र पौडेल  

17.  कानूनी मानमला ईकाइ  उिरुी समन्वयकताव लक्ष्मी आचायव  

18.  रािश्व तथा पजिकरण ईकाइ सहायक चौथों  ररता अगेिा थापा  

19.  राक्रिय पररचय पत्र सेवा ईकाइ एम आइ एस अपरेटर क्रवष्णु प्रसाद भण्डारी 

20.  कृक्रष शािा प्राक्रवनधक सहायक(पाचौं) सनबन देवकोटा 
 

१०. सम्पादन गरेको मखु्य मखु्य कामको क्रववरणः  

• सरुजक्षत आप्रवासन पररयोिनाको लानग १ िना मनोसामाजिक परामशवकताव, १ िना क्रवजिय साक्षर 
सहिकताव र ३ िना ररटवनन स्वयं सेवहरूलाई करारमा ननयकु्त गररएको, 

• आनथवक बषव २०७७।०७८ को लानग बाक्रषवक िररद योिना तयार गररएको 
• आनथवक बषव २०७७/०७८ मा स्वीकृत कुल योिनाहरू मध्ये प्रथम चौमानसकमा सञ्चालन गनव 

ननधावरण गररएका योिनाहरूको प्रगनत अवस्था ननम्नानसुार रहेको छः 

 

 



 

वडा नं सेक्टर योिनाको नाम कायावन्वयनको अवस्था 
1 क्रवपद व्यवस्थापन कोदी िोला नधप्राङ िोला काउँरे बेसी नसँचाई कुलो 

ममवत 

सम्पन्न भएको 

पवुावधार क्रवकास अन्नपणुव आ.क्रव कम्पाउण्ड ननमावण सम्झौता भई सचुारु रहेको 

२ पवुावधार क्रवकास कसेरी पंचबदु्ध बाटो सम्पन्न भएको 

पवुावधार क्रवकास सरस्वती प्रा.क्रव कुलो सम्झौता भई सचुारु रहेको 

पवुावधार क्रवकास चौरा नसंढी बाटो ननमावण सम्झौता भई सचुारु रहेको 

पवुावधार क्रवकास िरबारी मोटर बाटो ग्राभेनलङ्ग सम्झौता भई सचुारु रहेको 

३ सशुासन तथा संस्थागत 
क्रवकास 

प्रहरी चौकी व्यवस्थापन सम्पन्न भएको 

क्रवपद व्यवस्थापन लजस्त िोला मलुबेसी नसंचाई कुलो ममवत सम्पन्न भएको 

४ क्रवपद व्यवस्थापन तल्लो लाहाचोक लजस्त नसंचाई कुलो ममवत सम्पन्न भएको 

क्रवपद व्यवस्थापन उप लाहाचोक लस्ती नसंचाइ कुलो ममवत सम्पन्न भएको 

५ सामाजिक क्रवकास डाँडागाउँ नभत्र नानल ननमावण सम्झौता भई सचुारु रहेको 

७ पवुावधार क्रवकास पाररला देजि मलु बाटो नसंढी मागव सम्झौता भई सचुारु रहेको 

८ पवुावधार क्रवकास लमु्र ेगोरेटो बाटो ननमावण सम्झौता भई सचुारु रहेको 

सामाजिक क्रवकास नयाँपलु िेलमैदान ननमावण सम्झौता भई सचुारु रहेको 

पवुावधार क्रवकास िोराको मिु ठुटुङ्गा मोटर बाटो सम्झौता भई सचुारु रहेको 

 

• “क्रवपद् मा बाल अनधकारको सनुनजितताः हामी सबैको प्रनतबद्धता”  भन्ने मलु नाराका साथ राक्रिय बाल 
ददवस-२०७७ को अवसरमा गाउँपानलका नभत्र अन्तर माध्यनमक क्रवद्यालय स्तरीय अनलाइन 
बकृ्तत्वकला प्रनतयोनगता सम्पन्न भएको,  

• गाउँपानलकाको प्रशासकीय भवन ननमावणको लानग रू ६ करोड ६२ लाि ११ हिार नौ सयको 
लागतमा ननमावण सम्झौता सम्पन्न भएको छ । 

• एक घर एक धारा कायविमको सवे सम्पन्न भएको 
• पानपाते चौतारा देजि शकु्ला गण्डकी सडक र भलावट देजि टुसे सम्मको सडकहरू कालोपते्र गनवको 

लानग बोलपत्र आवह्वान भएको 
• गरुूगौडा देजि सनमवगर सम्मको सडक कालोपत्रको लानग बोलपत्र आवह्वान भई १ करोड १ लाि 

२३ हिारमा ननमावण सम्झौता भएको  



 

• गाउँपानलकामा कोरोना भाइरस (कोनभड-१९) रोकथाम तथा ननयन्त्रणको लानग स्वास््य तथा 
िनसंख्या मन्त्रालयको मापदण्ड अनसुार यस गाउँपानलकाको वडा नं ४ मा रहेको बहउुद्देशीय 
सभाहल बानेटाकुरामा ५ सैयाको अस्थायी अस्पताल ननमावण गने ननणवय भएको  

• लाहाचोक िानेपानी आयोिना र नधताल िानेपानी आयोिना ननमावण कायव सरुू भएको  

• वडा नं ९ को वडा कायावलय भवन ननमावण सम्पन्न भएको  

• नमनत २०७७।०४।०२ गते नबहान माछापचु्छ्रे गाउँपानलका वडा नं ८ िोरामिुको पािामा गएको 
पक्रहरोका कारण मतृ्य ुभएका पररवारलाई क्रवपद् कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायवक्रवनध, २०७६ 
बमोजिम राहात क्रवतरण कायव भएको  

• माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको आनथवक बषव २०७७।०७८ को लानग दररेट स्वीकृत गररएको 
• सेती नदी र इदी िोलामा ढुङ्गा, नगट्टी, रोडा तथा बालवुाको ददगो संकलन तथा उत्िनन ्कायवको 

लानग प्रारजम्भक वातावरणीय पररक्षण प्रनतवेदन पाररत भएको 
• मदी िोलामा ढुङ्गा, नगट्टी, रोडा तथा बालवुाको ददगो संकलन तथा उत्िनन्  को लानग बोलपत्र 

आह्वान भएको 
• आहाल देजि देवीस्थान सडक ढलानको लानग नसलकोटेशन आवह्वान गररएको 
• यस अवनधमा िम्मा ४ वटा कायवपानलकाको बैठक सम्पन्न भएका 
• यस अवनधमा वडा नं १ मा ८ वटा, वडा नं २ मा ९ वटा, वडा नं ३ मा ९ वटा, वडा नं ४ मा 

९ वटा, वडा नं ५ मा ४ वटा, वडा नं ६ मा ८ वटा, वडा नं ७ मा ८ वटा, वडा नं ८ मा ५ 
वटा र वडा नं ९ मा ७ वटा वडा सनमनतको बैठक सम्पन्न भएका 

• यस अवनधमा गाउँ कायवपानलकाको कायवलयमा कायवरत सम्पूणव कमवचारीहरूको ५ वटा कमवचारी 
बैठक सम्पन्न भएका  

• यस अवनधमा गाउँपानलकाको जशक्षा शािा र गाउँपानलकामा रहेका सम्पूणव सामदुाक्रयक क्रवद्यालयमा 
प्रधानध्यापक वीच ४ वटा Virtual बैठक सम्पन्न भएका  

• यस अवनधमा १२३ वटा व्यवसाय दताव भएका 
• यस गाउँपानलकाको वडा नं १, २, ३, ४, ६, ७ र ८ मा वडा मेलनमलाप केन्रहरूको स्थापना 

भएका, 
• यस अवनधमा साउन मक्रहनामा- १०२ िना, भदौ मक्रहनामा-१३९ र असोि मक्रहनामा- १५३ िना 

गरी िम्मा ३९४ िनाको PCR पररक्षण भएको छ । 

११.  अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत र सूचना अनधकाकरीको नाम र पदः 
• अध्यक्षः कणव बहादरु गरुूङ्ग 

• उपाध्यक्षः कृष्ण कुमारी पौडेल दवाडी 
• प्रवक्ताः पणुव बहादरु शाही  



 

• प्रमिु प्रशासकीय अनधकृतः कुमान नसंह गरुूङ 

• सूचना अनधकारीः यवुराि पौडेल (अनधकृत छैठौं) 

१२.  ऐन, ननयम, क्रवननयम वा ननदेजशकाको सूची 
• यस अवनधमा संजक्षप्त वातावरणीय तथा प्रारजम्भक वातावरणीय परीक्षण कायवक्रवनध, २०७७ पाररत 

गरेको। 

१३. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक क्रववरण  

• गाउँपानलका स्थापना कालदेजि हालसम्मको आम्दानी िचवहरूको क्रववरण वेवसाइटमा राजिएको छ । 

• आ.व. २०७७।०७८ को असोि मसान्तसम्मको आय व्ययको क्रववरण यस प्रकार रहेको छः  

रु. हजारमा 

नस.नं. 
  बिेट िचव 
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११ 
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत 
कायविम 
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१२ 
संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत 
कायविम (शसतव अनदुान) 
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१४ 
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• आनथवक बषव २०७६।०७७ को आन्तररक लेिा पररक्षण कायव भइ रहेको छ ।  

१४. गाउँपानलकामा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन 

आनथवक बषव २०७७।०७८ को २०७७ असोि सम्ममा प्राप्त सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन २ वटा परेकोमा 
२ वटा कै सूचना उपलब्ध गराइएको । 
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