
(सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी 
ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गरएको ) 
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१. ननकायको स्वरूप र प्रकृनत 

• नब.सं. २०७३ साल फागनु २७ गते साक्रवक माछापचु्छ्रे, सादीखोला, 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 १२१ रहेको िसमा १०४ ि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 शाखा र जिम्मेवार 

• आनधकाररक-सांगठननक ढाँचा अनसुार शाखाहरूको जिम्मवेारी तोक्रकएको । 

६. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तरु र अवनध 

• दस्तरु र अवनध नागररक वडापत्रमा उल्लेख गररएको साथै नागररक वडा पत्र र दस्तरुको क्रवस्ततृ क्रववरण 
वेवसाइटमा पनन राजखएको । 

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

• अन्य ननणवयहरू गाउँ कायवपानलकाले गने गरेको 
• अन्य ननयनमत कामहरू शाखा प्रमखुको नसफाररसमा अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतबाट ननणवय हनुे । 

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

९. गाउँपानलका शाखा/इकाई र जिम्मेवार अनधकारी एवं सम्बजन्धत शाखा प्रमखु  

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

ि.सं. शाखा/ईकाइ/कायविम जिम्मेवार अनधकारीको पद 

जिम्मेवार अनधकारीको 
नाम  

1.  कायावलय प्रमखु प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत खेमराि देवकोटा 

2.  जशक्षा शाखा शाखा अनधकृत ररक्त 

3.  आनथवक प्रशासन शाखा लेखा अनधकृत नसता शमाव पौडेल 

4.  स्वास््य शाखा स्वा्य संयोिक  गोक्रवन्द प्रसाद आचायव  



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

6.  प्रशासन, योिना तथा अनगुमन शाखा  अनधकृत छैठौं  यवुराि पौडेल  

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

8.  
पूवावधार क्रवकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा ईजिननयर  ई. शैलेन्र क्षेत्री  

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  सदुशवन भण्डारी  

13.  आन्तररक लेखा पररक्षण ईकाइ आ.ले.प पाँचौ ररक्त 

14.  भवन तथा मापदण्ड कायावन्वयन ईकाइ  सब ईजन्िननयर  सिुवन नतवारी  

15.  सडक तथा अन्य पूवावधार ईकाइ सब ईजन्िननयर  रािेन्र गौतम 

16.  पश ुसेवा शाखा  पश ुसेवा प्राक्रवनधक  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 क्रवष्ण ुप्रसाद भण्डारी 

20.  कृक्रर् शाखा प्राक्रवनधक सहायक(पाचौं) ररक्त 

 

१०. सम्पादन गरेको मखु्य मखु्य कामको क्रववरणः  

• यस आनथवक बर्वमा १६ वटा कायवपानलकाका बैठक सम्पन्न भएका छन,् 
• नमनत २०७७।१०।०४ गते आठौं र २०७८।०३।१० गते नवौं गाउँ सभा सम्पन्न भएका छन,् 
• आनथवक बर्व २०७७/०७८ मा स्वीकृत कुल योिनाहरू मध्ये वडागत योिनाहरूको प्रगनत अवस्था ननम्नानसुार 

रहेको छः 
वडा नं. १ 

ि.सं
. आयोिना/कायविमको नाम रकम 

क्रवर्यगत 
जशर्वक 

उपजशर्वक कैक्रफयत 

१ नबउ क्रविन क्रवतरण तथा तानलम सञ् चालन 200000 आनथवक  कृक्रर् सम्पन् न भएको 

२ पशपुालक कृर्क लाई अनदुान  
200000 आनथवक  पश ु सम्पन् न भएको 

३ 
क्रवस कुररया देजख टुसे चौतारो सम्म सौयव 
सडक बत्ती िडान  

200000 पवुावधार उिाव सम्पन् न भएको 

४ सामदुाक्रयक भवन ननमावण तथा ममवत सम्भार ५००००० पवुावधार भवन सम्पन् न भएको 

५ पोिेतातोपानी कुण्ड तथा शौचालय ननमावण 200000 पवुावधार भवन सम्पन् न भएको 

६ अन्नपणुव आ.क्रव कम्पाउण्ड ननमावण १५०००० पवुावधार भवन सम्पन् न भएको 



७ 
खैरेटोल पाटनथर टुसे मोटरबाटो क्रवस्तार 
तथा स्तरउन्नती  ६००००० पवुावधार सडक सम्पन् न भएको 

८ 
सरीपाखा नमसाव र रम्िा मोटर बाटो 
स्तरउन्नती ११००००० पवुावधार सडक सम्पन् न भएको 

९ 
वगर देजख भाक्रटनी नडल सम्मको गोरेटो 
बाटो  २००००० पवुावधार सडक सम्पन् न भएको 

१० 
कोदीखोला नधप्राङखोला नसंचाई आयोिना 
शाखा कुलो समेत 

७००००० पवुावधार नसचाई सम्पन् न भएको 

११ 
नधप्राङ बेंसी नसंचाई आयोिना घारीमा शाखा 
कुलो ननमावण 

४००००० पवुावधार नसचाई सम्पन् न भएको 

१२ उईद ुबेंसी नसंचाई शाखा कुलो ननमावण २००००० पवुावधार नसचाई सम्पन् न भएको 

१३ 
भलाउदी करुवा तालङु्ग ेनछबाङ नसंचाई 
योिना ४००००० पवुावधार नसचाई सम्पन् न भएको 

१४ खारापानी नसचाई कुलो ममवत १५०००० पवुावधार नसचाई 
 सम्पन्न 
नभएको 

१५ 
माछापचु्छ्रे मोडेल टे्रकमा साइन पोजस्टङ तथा 
खानेपानन व्यवस्थापन 

३००००० सामाजिक खानेपानी सम्पन् न भएको 

१६ खैरे टुसे पाटन थर खानेपानी योिना ३००००० सामाजिक खानेपानी सम्पन् न भएको 

१७ पनु समाि खेल मैदानको ्याराक्रफट ननमावण २००००० सामाजिक खेलकुद सम्पन् न भएको 

१८ यवुा क्रवकास तथा खेलकुद मैदान ननमावण ३००००० सामाजिक खेलकुद सम्पन् न भएको 

१९ शारदा मा.क्रव जशक्षक अनदुान ४००००० सामाजिक जशक्षा सम्पन् न भएको 

२० 
गरुाँसे यवुा कल्ब खेल मैदानको संरक्षणको 
लानग नाला ननमावण 

२००००० सामाजिक सरसफाई सम्पन् न भएको 

२१ 
सामदुाक्रयक स्वास््य प्रवर्द्वन/ आमा स्वास््य 
प्रववर्द्न कायविम 

१००००० सामाजिक स्वास््य सम्पन् न भएको 

िम्मा योिना २१ 

सम् पन् न योिना २० 

सम्पन्न हनु नसकेका योिना १ 

 

वडा नं. २ 

ि.सं. आयोिना/कायविमको नाम रकम क्रवर्यगत जशर्वक उपजशर्वक कैक्रफयत 

१ जघचकु घडेरी पाखा बानल संरक्षण १००००० आनथवक कृक्रर् सम्पन् न भएको 

२ िनडबकु्रट खेनत खैमराङ २००००० आनथवक कृक्रर् सम्पन् न भएको 

३ गोबर िाँच्छ्ने मेजशन खररद १००००० आनथवक पश ु सम्पन् न भएको 



४ सोलार बजत्त िडान ५००००० पूवावधार उिाव सम्पन् न भएको 

५ 
खाँदरिङु घलेखकव  खैमराङ 
मोटरबाटो स्तरोन्नती २०००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

६ खरबारी मोटर बाटो ग्राभेनलङ्ग ३००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

७ मेप्राङ्ग गोरेटो बाटो ननमावण १००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

८ चौरा नसंढी बाटो ननमावण २००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

९ घलेखकव  नसंढी बाटो ननमावण ५००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

१० कसेरी पंचबरु्द् बाटो २००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

११ दलेुगौंडा घोिे नसंचाई २००००० पूवावधार नसंचाई सम्पन् न भएको 

१२ कोट कसेरी हेल्थपोष्ट नसंचाई ३००००० पूवावधार नसंचाई सम्पन् न भएको 

१३ ट्रान्सनमटर गैर् हाखोर नसंचाई २००००० पूवावधार नसंचाई सम्पन् न भएको 

१४ काभ्र ेनसंचाई १५०००० पूवावधार नसंचाई सम्पन् न भएको 

१५ सरस्वती प्रा.क्रव कुलो ५०००० पूवावधार नसंचाई सम्पन् न भएको 

१६ नडस्टाटोल ढल ननकास २००००० सामाजिक खानेपानी सम्पन् न भएको 
१७ खेलकुद मैदान ननमावण २००००० सामाजिक  खेलकुद सम्पन् न भएको 

१८ सादीखोलाको क्रवर्यमा नभनडयो नगत 
ननमावण २००००० सामाजिक  पयवटन सम्पन्न नभएको 

१९ एम्बलेुन्स/ल्याव व्यवस्थापन ५००००० सामाजिक स्वास््य सम्पन् न भएको 

२० स्वास््य चौकी कायविम ५००००० सामाजिक स्वास््य सम्पन् न भएको 

२१ 
श्रीकृष्ण महादेव आ.क्रव. खैमराङ 
अनदुान 

३००००० सामाजिक जशक्षा सम्पन् न भएको 

िम्मा योिना २१ 

सम् पन् न योिना २० 

सम्पन्न हनु नसकेका योिना १ 

वडा नं. ३ 

ि.सं. आयोिना/कायविमको नाम अनमुाननत रकम 
क्रवर्यगत 
जशर्वक 

उपजशर्वक कैक्रफयत 

१ नेपाल मगर संघ सामदुाक्रयक भवन  १००००० पूवावधार  भवन सम्पन् न भएको 

२ िनिागरण नागररक सचेतना केन्र भवन  १००००० पूवावधार  भवन सम्पन् न भएको 

३ नेपाल रेडिस सोसाइटी उपशाखा पूवावधार  ३००००० पूवावधार  भवन  सम्पन् न भएको 

४ 
नसिवना, पाटन,बराबोट,नबरुवा सडक 
स्तरोन्ननत  

१०००००० पूवावधार  सडक सम्पन् न भएको 



५ 

ठकुरीथर, शे्रष्ठचोक, सडक 
स्तरोन्ननत(नसरानखेत पाङदङु मलुबाटो 
संशोधन) 

३००००० पूवावधार  सडक सम्पन् न भएको 

६ 
डांडो, धनगौंडा, पांग्दुंगचोक, शे्रष्ठचोक  सडक 
स्तरोन्ननत 

१५००००० पूवावधार  सडक सम्पन् न भएको 

७ 
भाटी-क्रहमानलचोक-नबसकुररया मोटर बाटो 
स्तरोन्ननत 

३००००० पूवावधार  सडक सम्पन् न भएको 

८ 

मेधराि आचािे बाटो स्तरउन् नती 
(ट्रान्सफमवर चोक- खहरे बाटो ढलान 
(संशोधन) 

८००००० पूवावधार  सडक सम्पन् न भएको 

९ दौंतरी पाटन मोटर बाटो ममवत  ३००००० पूवावधार  सडक सम्पन् न भएको 

१० शे्रष्ठचोक, मैदाने भाटी सडक ममवत  २००००० पूवावधार  सडक सम्पन् न भएको 

११ 
वडाका अन्य नभत्री शाखा बाटो ममवत 
सम्भार  

३००००० पूवावधार  सडक सम्पन् न भएको 

१२ 
पक्रहराको मखु नबरुवा ठुलछहरो, खोल्सो, 
ननववुाबोट नसंचाई कुलो ७००००० पूवावधार  नसंचाई सम्पन् न भएको 

१३ खररबोट नसंचाई कुलो  २००००० पूवावधार  नसंचाई सम्पन् न भएको 

१४ उपल्लो तक्याम खरबारी नसंचाई कुलो  २००००० पूवावधार  नसंचाई सम्पन् न भएको 

१५ ढंुनगम नसंचाई कुलो  १००००० पूवावधार  नसंचाई सम्पन् न भएको 

१६ खकव तरा नसंचाई कुलो १००००० पूवावधार  नसंचाई सम्पन् न भएको 

१७ डांडो नसंचाई कुलो १००००० पूवावधार  नसंचाई सम्पन् न भएको 

१८ ढोकाको मखु पाटनमा खेल मैदान ननमावण  १००००० सामाजिक खेलकुद सम्पन् न भएको 

१९ नबिनुलचोक र डुंडाको मखुमा नाला ननकासा  ३००००० सामाजिक सरसफाई सम्पन् न भएको 

िम्मा योिना १९ 

सम् पन् न योिना १९ 

सम्मपन्न हनु नसकेका योिना ० 

 वडा नं. ४ 

ि.सं. आयोिना/कायविमको नाम अनमुाननत रकम 
क्रवर्यगत 
जशर्वक 

उपजशर्वक कैक्रफयत 

१ कृक्रर् तथा पश ुसम्बन्धी कायविम संचालन ३००००० आनथवक कृक्रर् सम्पन् न भएको 

२ मददव क्रपकननक स्थल ननमावण ५००००० आनथवक पयवटन सम्पन् न भएको 

३ वडा नभत्रका शाखा सडकहरूको स्तरोउन् नती १४००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

४ गा.पा सनमवगर सडक स्तरोउन् नती १५००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 



५ डुढीको नडल देखी नभरकटेरा नसंढी बाटो २००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

६ नसंढी देखी साउने कृक्रर् सडक ननमावण  २००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

७ 
दवाडी चोक सेराकोचौतारा खान्दलुा कृक्रर् 
सडक 

२००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

८ साँदी तेसो नसंचाई कुलो ममवत ५००००० पूवावधार नसंचाई सम्पन् न भएको 

९ मान्रे गौचोर नसंचाई कुलो ममवत ५००००० पूवावधार नसंचाई सम्पन् न भएको 

१० मान्रे घारी नसंचाई कुलो ममवत ५००००० पूवावधार नसंचाई सम्पन् न भएको 

११ 
सशुाउन ेक्रकले कानलमाटी नसंचाई कुलो 
ममवत 

२०००० पूवावधार नसंचाई सम्पन् न भएको 

१२ 
प्रस्ताक्रवत गा.पा भवन देखी ढाँडाको छहरा 
सम्म नसंचाई कुलो ममवत 

३००००० पूवावधार नसंचाई सम्पन् न भएको 

१३ लजक्षत वगव सहयोग कायविम ३००००० सामाजिक लैक्रङ्गक सम्पन् न भएको 

१४ तल्लो लजस्तखोला कलभवट ननमावण ५०००० पूवावधार  सडक सम्पन् न भएको 

१५ भाटथर पंधेरो ममवत ५०००० सामाजिक  खानेपानी सम्पन् न भएको 

१६ नस.एम.नस भवन ममवत  ५०००० पूवावधार भवन सम्पन् न भएको 

१७ कोट मौला देउराली पिुा ५०००० सामाजिक  संस्कृनत सम्पन् न भएको 

१८ स्वास््य चौकी व्यवस्थापन २००००० सशुासन सामान्य सम्पन् न भएको 

िम्मा योिना १८ 

सम् पन् न योिना १८ 

सम्पन्न हनु नसकेका योिना ० 

 

वडा नं. ५ 

ि.सं. आयोिना/कायविमको नाम अनमुाननत रकम 
क्रवर्यगत 
जशर्वक 

उपजशर्वक कैक्रफयत 

१ 
मोहोरा रोका खोला जचजचम्ले पयवटकीय नसंढी 
बाटो ३००००० आथीक  पयवटन सम्पन् न भएको 

२ प्रगनत यवुा क्लब भवन ननमावण ३००००० पूवावधार भवन सम्पन् न भएको 

३ 
हमु्दी लाम्पाटा गौंडामखु ग्रानमण सडक 
स्तरोन्नती ५००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

४ खहरे डाँडागाउँ मोहोरा ग्रानमण सडक १५००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

५ तल्लो बारी गोरेटो बाटो २५०००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

६ धारापानी नसंढी बाटो ननमावण १५०००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

७ ननष् पक्ष मा.क्रव जशव मजन्दर बाटो ढलान ३५०००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 



८ 

ररभान मलुगाउँ ग्रानमण सडक 
स्तरोन्नती(तग्िी बराह मजन्दर नसंढी बाटो 
संशोधन) 

८५०००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

९ पैरे बाँधको नाक रेनलङ तथा नसंढी बाटो २००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

१० 
बाँधको नाक देवी मजन्दर जचसापानन ग्रानमण 
सडक स्तरोन्नती २५०००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

११ 
काउरे लाम्पाटा मोटरबाटो नयाँ ट्रयाक 
खोल्न े

३००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

१२ गैरीखेत नसंचाई कुलो २५०००० पूवावधार नसंचाई सम्पन् न भएको 

१३ लौसी बोट मिवुा नसंचाई कुलो ३००००० पूवावधार नसंचाई सम्पन् न भएको 

१४ खेल मैदान ननमावण (माछापोखरी पछाडी) २५०००० सामाजिक  खेलकुद सम्पन् न भएको 

१५ ननष् पक्ष मा.क्रव जशक्षक अनदुान ८००००० सामाजिक  जशक्षा सम्पन् न भएको 

१६ डाँडागाउँ नभत्र नानल ननमावण १५०००० सामाजिक  सरसफाई सम्पन् न भएको 

१७ स्वास््य चौकीमा फननवचर व्यवस्थापन १५०००० सशुासन सामान्य सम्पन् न भएको 

१८ ग्वानबन िाली खररद १५०००० क्रवपद िलउत्पन्न सम्पन् न भएको 

िम्मा आयोिना १८ 

सम् पन् न योिना १८ 

सम्पन्न हनु नसकेका योिना ० 

वडा नं. ६ 

ि.सं. आयोिना/कायविमको नाम 
अनमुाननत 

रकम 
क्रवर्यगत जशर्वक उपजशर्वक कैक्रफयत 

1.  अस्ताम ठुनलकुवा जशव मजन्दर ननमावण १००००० सामाजिक  संस्कृनत सम्पन् न भएको 

2.  
खहरे पात्लेखेत धनगौंडा रुरे मोटरबाटो 
ननमावण 

३००००० पूवावधार  सडक सम्पन् न भएको 

3.  कृक्रर् नसवरी  ३००००० आनथवक   कृक्रर्  सम्पन् न भएको 

4.  कृक्रर् हलो खररद  १००००० आनथवक   कृक्रर्  सम्पन् न भएको 

5.  ठुलापधेँरा ियकोट पयवटन पदमागव  ३००००० आनथवक   पयवटन  सम्पन् न भएको 

6.  
अस्ताम उदीनढंुगा देजख मदी पलु पयवटन 
पदमागव  २००००० आनथवक   पयवटन  सम्पन् न भएको 

7.  पश ुस्वास््य कायविम १००००० आनथवक   पश ु सम्पन् न भएको 

8.  साक्रवक नधताल ७ फेदी प्रनतक्षालय ननमावण ५०००० पूवावधार  भवन सम्पन् न भएको 

9.  हडौले खोपकेन्र भवन ननमावण १००००० पूवावधार  भवन सम्पन् न भएको 

10.  ओखरी सामदुाक्रयक भवन १५०००० पूवावधार  भवन सम्पन् न भएको 



11.  
अस्ताम उददन ढुङ्गा मोटर बाटोमा 
प्रनतक्षालय 

५०००० पूवावधरा  भवन  सम्पन्न नभएको 

12.  
मध्यम मागीय मोटर बाटो अस्थाम 
नवुागाउँ गैरागाउँ हडौले     

१५००००० पूवावधार  सडक  
सम्झौता भई 
सचुारु रहेको 

13.  ठुलढंुगा ओखरी भसुनुे डडाली मोटर बाटो  ८००००० पूवावधार  सडक  सम्पन् न भएको 

14.  फल्ले बेंसी हडौले मोटर बाटो  ६००००० पूवावधार  सडक  सम्पन् न भएको 

15.  मलु खोला -अस्ताम टारी नसंचाई ३००००० पूवावधार  नसंचाई सम्पन् न भएको 

16.  तोररखोला खहरे तटबन्धन  १००००० क्रवपद  िल उत्पन्न सम्पन् न भएको 

17.  नतनखोले लामागरा तटबन्धन ननमावण १००००० क्रवपद  िल उत्पन्न सम्पन् न भएको 

18.  इदद खोला तटबन्धन ४००००० क्रवपद  िल उत्पन्न सम्पन् न भएको 

19.  मददवखोला तटबन्धन  ३००००० क्रवपद  िल उत्पन्न सम्पन् न भएको 

20.  अन्य नसंचाई योिना ३००००० पूवावधार  नसंचाई सम्पन् न भएको 

21.  ठुल पधेँरा खेल मैदान  ३००००० सामाजिक  खेलकुद  सम्पन् न भएको 

22.  जशक्षा, स्वास््य अनभमजुखकरण तानलम ` ४००००० सामाजिक  जशक्षा  सम्पन् न भएको 

िम्मा योिना २२ 

सम् पन् न योिना २१ 

सम्पन्न हनु नसकेका योिना १ 

वडा नं. ७ 

ि.सं. आयोिना/कायविमको नाम 
अनमुाननत 
रकम 

क्रवर्यगत 
जशर्वक 

उपजशर्वक कैक्रफयत 

१ एक्रककृत कृक्रर् योिना १०००००० आनथवक  कृक्रर् सम्पन् न भएको 

२ स्वास््य चौकी ममवत ३००००० पूवावधार भवन सम्पन् न भएको 

३ पाररला देजख मलु बाटो नसंढी मागव ३००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

४ वडा कायावलय देजख इददखोला मोटरबाटो १५००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

५ देउराली धारापानी गोरेटो बाटो ५००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

६ भाने चोक उदय मा.क्रव मोटर बाटो ४००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

७ 
न्हेगो, नयाँ चौतारी गंगा िमनुा करासे मोटर 
बाटो स्तरोन्नती तथा क्रवस्तार 

३००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

८ वडा बाट सरेु मोटरबाटो स्तरोन्नती ४००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

९ मदुचे नभवाङ मोटरबाटो स्तरोन्नती ४००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

१० कोल्ध ुकम्स्योखोर मोटर बाटो ४००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 

११ आलडाडँा मलुाबारी कुत्ल ुमो.बा. स्तरोन्नती ५००००० पूवावधार सडक सम्पन् न भएको 



१२ समािघर बाट तलत्रसम्म मो.बा स्तरोन्नती २००००० पूवावधार  सडक सम्पन् न भएको 

१३ झग्र ेक्रियापतु्री भवन ननमावण १००००० पूवावधार  भवन सम्पन् न भएको 

१४ ब्याडखोला तल्लो लखने नसचाई योिना ३००००० पूवावधार नसंचाई सम्पन् न भएको 

१५ लौनसबाट खेल मैदान ४००००० सामाजिक खेलकुद सम्पन् न भएको 

िम्मा योिना १५ 

सम् पन् न योिना १५ 

सम्पन्न हनु नसकेका योिना ० 

वडा नं. ८ 

ि.सं
. आयोिना/कायविमको नाम अनमुाननत रकम 

क्रवर्यगत 
जशर्वक 

उपजशर्वक कैक्रफयत 

१ कृक्रर् अनदुान  १०००००० आनथवक  कृक्रर्  सम्पन् न भएको 

२ खोराकोमखु सामदुाक्रयक भवन  ३००००० पूवावधार  भवन  सम्पन् न भएको 

३ लमु्र ेकोलेली मोटर बाटो  १५००००० पूवावधार  सडक  सम्पन् न भएको 

४ भाङ्गखोला ल्वाङ्ग  मोटर बाटो  ६००००० पूवावधार  सडक  सम्पन् न भएको 

५ खोराको मखु ठुटुङ्गा मोटर बाटो  ४००००० पूवावधार  सडक  सम्पन् न भएको 

६ लमु्र ेगोरेटो बाटो ननमावण  ४००००० पूवावधार  सडक  सम्पन् न भएको 

७ शाजन्त घाट मोटर बाटो  २००००० पूवावधार  सडक  सम्पन् न भएको 

८ केशबाङ्ग नसंचाई   ३००००० पूवावधार  नसंचाई  सम्पन् न भएको 

९ ग्याक्रवन िाली खररद  ३००००० क्रवपद  िल उत्पन्न  सम्पन् न भएको 

१० खोराको मखु ढल ननकास   ३००००० सामाजिक  खानेपानी  सम्पन् न भएको 

११ नयाँपलु खेलमैदान  २००००० सामाजिक  खेलकुद  सम्पन् न भएको 

१२ यवुा खेलकुद कायविम  २००००० सामाजिक  खेलकुद  सम्पन् न भएको 

१३ लमु्र ेगोनबन्द गौतम स्मनृत खेल मैदान ननमावण  ३००००० सामाजिक  खेलकुद  सम्पन् न भएको 

१४ अन्नपणुव आ.नब. प्राङ्गण ननमावण  २००००० सामाजिक  जशक्षा  सम्पन् न भएको 

१५ बाराही आ.नब  जशक्षक अनदुान   २००००० सामाजिक  जशक्षा  सम्पन् न भएको 

१६ जशव मजन्दर ननमावण लमु्र े २००००० सामाजिक  संस्कृनत  सम्पन् न भएको 

१७ नौमती बािा खररद  २००००० सामाजिक  संस्कृनत  सम्पन् न भएको 

१८ मखु स्वास््य कायविम  २००००० सामाजिक  स्वास््य  सम्पन् न भएको 

िम्मा योिना १८ 

सम्पन्न योिना १८ 



सम् पन् न हनु नसकेका योिना ० 

 

वडा नं. ९ 

ि.सं
. आयोिना/कायविमको नाम 

अनमुाननत 
रकम 

क्रवर्यगत 
जशर्वक 

उपजशर्व
क 

कैक्रफयत 

१ 
वन नसवरी व्यवस्थापन र क्रवरुवा अनदुान 
कायविम 

३००००० आनथवक  कृक्रर्  सम्पन् न भएको 

२ व्यवसायीक नबऊ उत्पादन प्रोत्साहन अनदुान ३००००० आनथवक  कृक्रर्  सम्पन् न भएको 

३ 
एक परीवार एक करेसाबारी परीयोिना 
सञ्चालन र प्राक्रवनधक व्यवस्थापन अनदुान 

७००००० आनथवक  कृक्रर्  सम्पन् न भएको 

४ घलेल देखी गफुा सम्मको पयवटकीय नसनडबाटो ६००००० आनथवक  पयवटन  सम्पन् न भएको 

५ मापढुुङ्गामा अवलोकन स्थल ननमावण २००००० आनथवक  पयवटन  सम्पन् न भएको 

६ 
व्यवसायीक बाख्रा र स्थाननय िातका कुखरुा 
पालन व्यवस्थापन र अनदुान कायविम 

७००००० आनथवक  पश ु सम्पन् न भएको 

७ प्रनु्ध ुसामदुायीक भवन ५००००० पूवावधार  भवन  सम्पन् न भएको 

८ पौखोला तिो प्रनु्ध ुमोटरबाटो १५००००० पूवावधार  सडक  सम्पन् न भएको 

९ कगाम  स्कुलदेखी नभमिङु सम्मको नसनडबाटो ५००००० पूवावधार  सडक  सम्पन् न भएको 

१० नभमिङु छकम नसंचाई आयोिना ६००००० पूवावधार  नसंचाई  सम्पन् न भएको 

११ क्रपनलङ्गेखोला सनुकौती नागी नसंचाई आयोिना ३००००० पूवावधार  नसंचाई  सम्पन् न भएको 

१२ 
ईम ुखानेपानी नसंचाई योिना(नगरीम ईम ुनसंचाई 
आयोिना) ६००००० पूवावधार  नसंचाई  सम्पन् न भएको 

१३ 
सामदुायीक और्धी कायविम ल्वाङघलेल 
स्वास््य चौकी २००००० सामाजिक  स्वास््य  सम्पन् न भएको 

िम्मा योिना १३ 

सम् पन् न योिना १३ 

सम्झौता हनु नसकेका योिना ० 

• स्थानीय पूवावधार क्रवकास साझेदारी कायविम र जिल्ला समन्वय सनमनत कास्की माफव त तनसल बमोजिमका योिनाहरू सम्पन्न 
भएका छन:् 

ि.स. योिनाको नाम 

कायावन्वयन 
भएको स्थान 

अनमुाननत 

बिेट 

1.  
नधप्राङ्ग रुम्िा सन्सरु देउराली हुँदै कुमै कोरचन पयवटन पदमागव एवं सौचालय 
ननमावण 

माछापचु्छ्रे-१ ९९३००० 

2.  िेष् ठ नागररक ददवा सेवा केन्र माछापचु्छ्रे-२ ९९३००० 

3.  धनगौडा क्रहमानलचोक मोटरबाटो स्तरोउन् ननत माछापचु्छ्रे-३ ९९३००० 



4.  उत्पीनडत बजस्त नभनत्रबाटो पयवटन पैदल मागव माछापचु्छ्रे-४ ९९३००० 

5.  कुखरेु-हाइड्रोपावर हुँदै सैदीखोला-नसददङ्ग कानलमाटी सडक 

माछापचु्छ्रे ५ र 
९ 

१९८६००
० 

6.  डाँडागाउँ-नवुागाउँ-पोखरीडाडँा सडक एव ढाडखोला-पचैया ग्रानमण सडक 

माछापचु्छ्रे ६ र 
७ 

१९८६००
० 

7.  कालीमाटी नसंचाई योिना माछापचु्छ्रे-८ ९९३००० 

8.  महेन्र मा.क्रव खेल मैदान ननमावण(जि.स.स) माछापचु्छ्रे गा.पा 
२५००००
० 

 

आनथवक बर्व २०७७/७८ मा क्रवर्य क्षते्रगत रूपमा सम्पन्न योिना तथा कायविमहरूको प्रगनत क्रववरण देहाय 
बमोजिम रहेको छः 

सामाजिक क्रवकास 

जशक्षा 
❖ सामदुाक्रयक क्रवद्यालयहरूको भौनतक पूवावधार अन्तगवत फननवचर सक्रहतका नयाँ कक्षा कोठा भवन ३६, ९ शौचालय, ICT 

ल्याब ३, पसु्तकालय २, क्रवज्ञान प्रयोगशाला २, क्रकड्स अनदुान १३ र खानेपानी योिना ७ वटा क्रवद्यालयहरूमा सम्पन्न 
भएको छ। 

❖ सामदुाक्रयक क्रवद्यालयहरूको दरबन्दी नमलान सम्पन्न भएको छ। 

❖ स्थानीय पाठयिम ननमावण गने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ।  

❖ प्रिनन स्वास््य कायविम अन्तगवत सामदुाक्रयक क्रवद्यालयका क्रकशोरीहरूलाई ननशलु्क सेनेटरी ्याड क्रवतरण गररएको छ। 

❖ सम्पूणव माध्यनमक क्रवद्यालयहरूमा ननःशलु्क इन्टरनेट िडान गरीएको छ। 

❖ सबै क्रवद्यालयहरूमा वैकजल्पक नसकाई सहिीकरण सामाग्रीको उत्पादन र क्रवतरण गररएको छ। 

 

स्वास््य  

❖ गाउँपानलकामा आिको नमनत सम्म िम्मा १६५४ िनाको कोरोना पररक्षण गररएकोमा ३११ िनामा कोरोना पकु्रष्ट 
भएको छ। ती मध्य े२३० िना ननको भएका र ६ िनाको दःुखद ननधन  भएको छ। 

❖ कोरोना भाइरसको प्रभाव न्यूनीकरण, रोकथाम तथा ननयन्त्रणका लानग भेडावारीमा अस्थायी कोनभड अस्पताल र 
सादीखोलामा आइसोलेसन केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन गररएको छ।  

❖ सादीखोला स्वास््य चौकीमा कोनभड संिनमत २ िना मक्रहलाहरूलाई सरुजक्षत प्रसनुत सेवा ददइएको छ। 

❖ गाउँपानलका सबै प्रसनुत गहृहरु (Birthing Center) मा आधनुनक औिार उपकरण खररद गरी सनुबधा सम्पन्न बनाइएको 
छ। 

❖ १४३ िना नबपन्न नागररकहरुलाई ननःशलु्क स्वास््य नबमा गररएको छ। 

❖ घरमा सतु्केरी हनुे िमलाई ननरूत्साक्रहत गने उद्देश्यले गभववतीसँग उपध्यक्ष कायविम सञ्चालन गररएकोछ । 

❖ वडा नं. १ मा पोर्ण मैत्री स्वास््य संस्था घोर्णा कायविमको तयारी पूरा भएको  छ |  

❖ सादीखोला स्वास््य चौकीमा स्तनपान कक्ष र सतु्केरी भान्छा कायविम सञ्चालन गररएको छ | 

❖ सबै स्वास््य संस्थामा इन्टरनेट िडान गरी सम्बजन्धत स्वास््य संस्था बाट HMIS को प्रगनत DHIS-2  मा प्रक्रवष्ट गने 
गररएको। 

❖ आधारभतू स्वास््य सेवाको ननयनमत उपलब्धताको लानग और्नध खररद गरी १२ मक्रहना ननयनमत आपूनतव सनुनजित 
गररएको छ। 



❖ वडा नं ९ को ल्वाङघलेल स्वास््य चौकीमा पाइलट प्रोिेक्टको रूपमा सामदुाक्रयक और्नध सहयोग कायविम सञ्चालन 
गररएको छ। 

❖ वडा न. ८ मा आधारभतू स्वास््य केन्र र वडा नं ७ मा सामदुाक्रयक स्वास््य इकाईको ननमावण गरी सेवा सञ्चालनमा 
ल्याइएको छ। 

लजक्षत वगव 
❖ कोनभड १९ का असरले िोजखममा परेका मक्रहला, बालबानलका, र अपांगता भएका व्यजक्तहरुलाई आनथवक सहयोग प्रदान 

गररएको छ। 

❖ ननिामती सेवामा गाउँपानलकानभत्रका मक्रहलाहरुको सहभानगतालाई सनुनजितता प्रदान गनवको लानग स्थानीय स्तरमा 
मक्रहलाहरुलाई ननशलु्क लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन गररएको छ। 

❖ मक्रहलाहरुलाई आत्मननभवर बनाउनको लानग प्रत्येक वडामा नसप क्रवकास तानलम प्रदान गररएको छ। 

❖ राक्रिय बाल ददवसको अवसरमा खलुा माध्यनमक क्रवद्यालय स्तररय वकृ्तत्वकला प्रनतयोनगता सञ्चालन गररएको छ। 

❖ यस आनथवक िम्मा ९८ वटा र हालसम्म ५७८ वटा अपांग पररचयपत्र क्रवतरण गररएको छ। 

❖ अशक्त िेष्ठ नागररकहरुलाई सहि ढङ्गले वैकजल्पक शौचालयको प्रयोगका लानग यरुरनल ्यान क्रवतरण गररएको।  

❖ अपांगता भएका व्यजक्तहरुलाई आयआिवनका लानग नन:शलु्क रुपमा बाख्रा क्रवतरण गररएको। 

पूवावधार क्रवकास  

❖ गाउँपानलकानभत्र १५ क्रक.नम. सडक कालेपते्र गने कायव चाल ुआनथवक वर्वमा सम्पन्न हनुे िममा छ। 

❖ २१ क्रक.नम. ग्रावले, १.५ क्रक.नम. ढलान, १.५ क्रक.नम. सडकमा ढुङ्गा छा्न े र १२ क्रक.नम. नयाँ सडकको ट्रयाक 
खोनलएको छ। 

❖ गाउँपानलकाको प्रशासकीय भवन ननमावणको लानग Nayabato/GS  JV सँग रू ६ करोड ६२ लाख ११ हिार नौ सयको 
लागतमा ननमावण सम्झौता भई भवनको ७५ प्रनतशत ननमावण कायव सम्पन्न भएको, 

❖ पानपाते चौतारा देजख शकु्ला गण्डकी सडक कालोपते्र गनवको लानग बोलपत्र आवह्वान भई Nayabato/GS  JV सगँ सम्झौता 
भई कररब ९५ प्रनतशत ननमावण कायव सम्पन्न भएको, 

❖  भलावट देजख टुसे सम्मको सडकहरू कालोपते्र गनवको लानग बोलपत्र आवह्वान भई kashyop Nirman Sewa सँग ननमावण 
सम्झौता भई कररब ९५ प्रनतशत ननमावण कायव सम्पन्न भएको, 

❖ गरुूगौडा देजख सनमवगर सम्मको सडक कालोपत्रको लानग बोलपत्र आवह्वान भई १ करोड १ लाख २३ हिारमा ननमावण 
सम्झौता भएकोमा सो सडकको ननमावण कायव सम्पन्न भएको,  

❖ जिल्ला समन्वय सनमनत कास्की र गाउँपानलकाको सहकायवमा ९ नं. वडा कायावलयको भवन ननमावण सम्पन्न भएको छ । 

❖ वडा नं. ५ र वडा नं. ८ का स्वास््यचौकी भवन ननमावण कायव सम्पन्न भई सेवा सञ्चालन गररएको छ। 

❖ ५ वटा सामदुाक्रयक भवनहरूको ननमावण कायव सम्पन्न भएका छन।् 

❖ ४००० नम. नसंचाई कुलो ननमावण गररएको छ। 

❖ स्थानीय पूवावधार क्रवकास साझेदारी कायविम तफव का सबै योिनाहरू सम्पन्न भएका छन।् 

❖ "एक स्थानीय तह, एक खेल ग्राम" कायविम अन्तगवत संघीय सरकार, जिल्ला समन्वय सनमनत कास्की र यस 
गाउँपानलकाको सहकायवमा माछापचु्छ्रे-४ लाहाचोकको खेलग्रामको ननमावण कायव भइरहेको छ। 

❖ माछापचु्छ्रे गाउँपानलका वडा नं ६ मा ANFA Technical Center  तटबन्धन ननमावण कायव सम्पन्न भएको छ। 

❖ संघीय सरकारको क्रवशेर् अनदुानमा नधताल र लाहाचोक खानेपानी योिनाहरू कायावन्वयन भईरहेका छन।् 

❖ वडा नं १ र २ मा सडक सौयव वजत्त िडान गररएको छ। 

❖ सरुजक्षत नागररक आवास कायविम अन्तगवत गाउँपानलका क्रवनभन्न वडाका ७१ घरधरुीसँग आवास ननमावण सम्बन्धी सम्झौता 
भई प्रथम क्रकस्ताको रकम ननकासा गररएको छ । 

 



पनुननवमावण  

❖ भकूम्पबाट क्षनतग्रस्त ननिी आवासहरूको पनुननमावण अन्तगवत चाल ु आनथवक बर्वमा यस गाउँपानलकामा कुल ५१९ 
लाभग्राही रहेकामा ३५१ लाभग्राहीहरूको नीजि आवास ननमावण सम्पन्न भएको छ। 

  

आनथवक क्रवकास 

कृक्रर् सेवा  

❖ कृक्रर्लाई व्यवसाक्रयकरण तथा याजन्त्रकरण गनवको लानग ८० वटा हाते ट्याक्टर क्रवतरण गररएको छ। 

❖ माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाका सबै वडामा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी क्रवस्तारका लानग ८3० वटा ्लाक्रष्टक घरको लानग 
्लाक्रष्टक नसट क्रवतरण साथै ४० वटा स्थायी ्लाक्रष्टक घर ननमावण गररएको छ। 

❖ तरकारीको उत्पादन क्रवस्तारका लानग २ तरकारी पकेट, १ च्छ्याउ पकेट र १ अलैची ब्लक कायविम सञ्चालन गररएको 
छ। 

❖ चार वटा वडाहरुमा माटोको नमनुा संकलन, बेमौसमी तरकारी तथा नसरी व्यवस्थापन र प्राङ्गाररक मल व्यवस्थापन 
सम्बन्धी तानलम संचालन गरी माटो परीक्षण सम्पन्न गररएको छ। 

❖ गाउँपानलकाका क्रवनभन्न वडामा बेमौसमी तरकारी खेती सम्बन्धी तानलम तथा तरकारीको उन्नत िातको क्रवउ क्रवतरण 
सम्पन्न गररएको छ। 

❖ राक्रिय फलफुल दशक कायविम अन्तगवत सनु्तला, कागनत, िनुार, ननववुा, क्रकक्रव र वखरका नबरुवा क्रवतरण गररएको 
छ। 

❖ 3५ वटा भकारो सधुार कायविम सम्पन्न, एक घर एक करेसाबारी अन्तगवत स्प्रयेर १५ वटा र १५ वटा हिारी 
क्रवतरण गररएको छ। 

❖ कृक्रर् वन नसवरीमा राइखननयो, ननमारो, खोटेसल्लो, इक्रपलइक्रपल, बकाइनो, टाँक्रक, नसल क्रटमरुका, आखँक्रटमरु नबरुवा 
उत्पादन तथा अनदुानमा नबिी क्रवतरण गररएको छ।  

❖ वडा नं. ३ मा ३१६ रोपनी िग्गामा ३ वटा चक्लाबजन्द र मखु्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमनुा कृक्रर् गाउँ कायविम 
सञ्चालन गररएको छ ।  

❖ नबउ वैंक र जचया नसवरी स्थापना गररएको छ। 

❖ प्राङ्गारीक खेनतलाई प्रोत्साहन गनवको लानग भमी कम्पोष्ट उत्पादन गने कृर्कलाई अनदुानमा भमी बेड ननमावण सम्पन्न 
गररएको छ। 

❖ गाउँपानलकामा कृक्रर् त्यांक संकलन कायव थालनन गररएको छ। 

पश ुसेवा  

❖ दधु उत्पादक कृर्कहरूलाई सहकारी माफव त नबक्रिका आधारमा अनदुान प्रदान गररएको छ। 

❖ अनदुानमा पावर टेलर, च्छ्याप कटर, बोका र ननःशलु्क घाँसका नबउ र नसड क्रवन क्रवतरण गररएको छ । 

❖ वडा नं २ र ९ मा स्थानीय भैसी संरक्षण कायविम सञ्चलान गररएको छ । 

❖ एक वटा गाई भैसी पकेट के्षत्र सञ्चालनमा ल्याइएको  छ । 

❖ पूणव पश ुखोप कायविम अन्तगवत सम्पूणव वडामा खोरेत, भ्याकुते, क्रप.क्रप आर, रेक्रवि र  स्वाइन फीवर क्रवरूर्द् खोप कायव 
सम्पन्न भएको छ। 

❖ वडा नं ३ मा गाई भैसी पकेट कायविमको शरुूवात गररएको छ।  

 
 
 
 
 
 
 



सशुासन  

❖  भनूमहीन दनलत, भनूमहीन सकुुम्कासी र अव्यवजस्थत बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत संकलन सम्बन्धी कायवक्रवनध, 
२०७७ बमोजिम यस गाउँपानलकामा रहेका भनूमहीन दनलत, भनूमहीन सकुुम्कासी र अव्यवजस्थत बसोबासीको लगत 
संकलन कायव सम्पन्न भएको छ ,   

❖  गाउँपानलका र  वडा नं ६, ७, ८ र ९ मा नसनस क्रटनभ िडान कायव सम्पन्न भएको छ । 

❖ कमवचारीहरूलाई प्रक्रवनध मैत्री बनाउने उद्देश्यले गाउँपानलका र वडा कायावलयहरूमा कायवरत कमवचारीहरूलाई कम््यटुर 
सम्बन्धी तानलम सम्पन्न गररएको छ । 

❖ चाल ु आनथवक बर्व देजख गाउँपानलकाका सम्पूणव वडाकायावलयहरूबाट अन्लाईन व्यजक्तगत घटना दताव कायावन्वयनमा 
ल्याइएको छ। 

❖ सामाजिक सरुक्षा भत्ता क्रवतरण कायवलाई पूणवरूपमा बैक्रिङ्ग प्रणाली माफव त क्रवतरणको व्यवस्था गररएको छ। 

❖ गाउँपानलकामा हाल सम्म दताव भएका व्यजक्तगत घटनाहरूको नडजिटाइिेसन कायव सम्पन्न भएको छ। 

❖ गाउँपानलकानभत्रका सबै वडा कायावलयहरू, स्वास््य संस्थाहरू र माध्यनमक क्रवद्यालयकरूमा इन्टरनेट सेवा क्रवस्तार 
भएको छ। 

न्याक्रयक सनमनत  

❖ २१ वटा उिरुी दताव  भएकोमा १२ वटा क्रववादमा नमलापत्र भएका, ७ वटा क्रववाद छलफलको िममा रहेका र १ 
वटा क्रववाद अदालतमा पठाइएको छ ।  

❖ गाउँपानलकामा वडा नं १ देजख वडा नं ८ सम्म सम्पूणव वडाहरूमा वडा मलेनमलाप केन्रहरुको गठन भएका छन ्।  

❖ गाउँपानलकामा सूचीकृत मलेनमलाकतावहरूको क्षमता अनभवृक्रर्द् गने उद्दशे्यले मलेनमलापकतावहरूलाई पनुतािवनग तानलम 
सम्पन्न भएको छ । 

 

• यस अवनधमा गाउँपानलका र वडा कायावलयहरूबाट संकनलत आन्तररक रािश्वको क्रववरण यस प्रकार रहेको छः 
  

कायावलय 
नसफाररस 
दस्तरु 

घटना दताव 
शलु्क 

मालपोत 
दस्तरु 

घर नक्सा 
पास शलु्क 

घर बहाल 
कर 

ढुङ्गा नगक्रि 

वालवुा 

व्यवशाय 
रजिटे्रसन 

दस्तरु 

सम्पजत्त 
कर 

अन्य सेवा 
शलु्क 
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आनथवक बर्व २०७७/७८ मा गाउँपानलकाको क्रवभाज्य कोर्मा िम्मा भएको रािश्व आम्दानी क्रववरण यस प्रकार रहेको छः 

कायावलय 

  

िम्मा  रािस्व आम्दानी 
  

खचव 
  

खदु  रािस्व आम्दानी 
वडा नं १ ५२५०० २२५०० ३०००० 

वडा नं २ ४५७००० ० ४५७००० 

वडा नं ३ ४०६५५० १०५४५० ३०११०० 

वडा नं ४ ७६५५० २९४५० ४७१०० 

गा.पा. ४३२२५११२ ४२७३३८४ ३८९५१७२८ 

िम्मा  ४४२१७७१२ ४४३०७८४ ३९७८६९२८ 

 

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

• उपाध्यक्षः कृष्ण कुमारी पौडेल दवाडी 
• प्रवक्ताः पणुव बहादरु शाही  

• प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतः खेमराि देवकोटा  

• सूचना अनधकारीः यवुराि पौडेल (अनधकृत छैठौं) 

१२. ऐन, ननयम, क्रवननयम वा ननदेजशकाको सूची 
• यस वर्व गाउँ सभावाट देहाय बमोजिमका ऐन पाररत भएका छन ्

❖ माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 

❖ माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको स्थानीय िलस्रोत ऐन, २०७७ 

❖ गाउँ यवुा पररर्द् सञ्चालन ऐन, २०७७ 

❖ आनथवक ऐन, २०७८ 

❖ क्रवननयोिन ऐन, २०७८ 

• यस वर्व गाउँ कायवपानलकाबाट देहाय बमोजिमका कायवक्रवनधहरू पाररत भएका छन ्

❖ संजक्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारजम्भक वातावरणीय परीक्षण कायवक्रवनध, २०७७ 

❖ माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको सूचना तथा अनभलेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी 
कायवक्रवनध, २०७७ 

❖ माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको रसायननक मल ननदेजशका,२०७७ 

❖ दगु्ध उत्पादक कृर्कलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनदुान सहयोग कायविम 
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