
माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

िाहाचोक, कास्की 
 
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्ततु गरिएको माछापचु्छ्रे गाउँपालिका, गाउँ 
कार्यपालिकाको कार्ायिर्संग सम्बजन्धत सार्यिलनक वर्र्िण (आ.र्. ०७६।७७ को तेस्रो तै्रमालसक ) 

 

१. लनकार्को स्र्रुप ि प्रकृलत 

• वर्.सं.२०७३ साि फाल्गणु २७ गते सावर्क माछापचु्छ्रे, सादीखोिा, घाचोक, िाहाचोक, रिभान, 

लधताि, धम्पसु ि ल्र्ाङघिेि गावर्स लमलि माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको  नामाकिण गिी स्थानीर् 
तहको रुपमा माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको स्थापना गरिएको हो ।  

२. लनकार्को काम, कतयव्र् ि अलधकाि  

• स्थानीर्  सिकाि  संचािन  ऐन  २०७४, गाउँसभा  संचािन  कार्यवर्लध  २०७४, 

गाउँपालिका (कार्यवर्भािन) लनर्मार्िी २०७४, गाउँपालिकाको (कार्य सम्पादन) लनर्मार्िी 
२०७४, लनणयर् आदेश ि अलधकािपत्रको प्रमाजणकिण कार्यवर्लध लनर्मार्िी २०७४, माछापचु्छ्रे 
गाउँपालिकाका पदालधकािीहरुको आचाि संवहता २०७४, माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको आलथयक ऐन 
२०७६, वर्लनर्ोिन ऐन २०७६ िे तोके अनसुाि ि अन्र् गाउँपालिकािे लनमायण गिेका ऐन 
लनर्म अनसुाि 

३. कमयचािी संख्र्ा ि कार्य वर्र्िण 

• स्र्ीकृत दिबन्दी १२३ िहेको िसमा ९९ िना पदपूलतय भएको।  

४. गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिन ेसेर्ा  

• गाउँपालिका (कार्यवर्भािन) लनर्मार्िी २०७४ ि स्थानीर् सिकाि संचािन ऐन २०७४ िे 
तोके अनसुाि 

५. सेर्ा प्रदान गने लनकार्को शाखा ि जिम्मेर्ाि  

• अलधकारिक–सांगठलनक ढाँचा अनसुाि शाखाहरुको जिम्मरे्ािी तोवकएको 
६. सेर्ा प्राप्त गनय िाग्ने दस्तिु ि अर्लध 

• दस्तिु ि अर्लध नागरिक र्डापत्रमा उल्िेख गरिएको साथै नागरिक र्डा पत्र ि दस्तिुको वर्स्ततृ 
वर्र्िण र्रे्साइटमा पलन िाजखएको   

७. लनणयर् गने प्रविर्ा ि अलधकािीीः   

• र्ावषयक गाउँ वर्कास र्ोिना गाउँसभािे स्र्ीकृत गने गिेको 
• अन्र् लनणयर्हरु गाउँपालिका कार्यपालिकािे गने गिेको  
• अन्र् लनर्लमत कामहरु शाखा प्रमखुको लसफारिसमा अध्र्क्ष ि प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतबाट 

लनणयर् हनु े

८. लनणयर् उपि उििुी सनु्न ेअलधकािीीः 
• अध्र्क्ष ि प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

९. सम्पादन गिेको कामको वर्र्िणीः 
o र्ोिनाहरु सम्झौता ि फिफािक गिेको 
o सिोकािर्ािा लनकार् ि व्र्जििाई मागेको अर्स्थामा उपिब्ध गिाउन े गरिएको साथै सम्पूणय 

वर्र्िणहरु र्ेर् साइटमा िाजखएको 



o िाष्ट्रपलत िलनङ्ग जशल्ड प्रलतर्ोलगता सम्पन्न गिेको 
o खािपानी तातोपानी मोटििेर्ि पिुको उद्घाटन  भएको  

o र्डा नं ९ को र्डा कार्ायिर् भर्न लनमायणको िालग जशिान्र्ास भएको 
o माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको प्रशासकीर् भर्न लनमायणको िालग बोिपत्र आब्हान गिेको 
o माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको र्डा नं २ कोिचोकबाट घाचोक िाहाचोक रिभान लधताि ि धम्पसु 

िोड्ने सडक लनमायणको िालग बोिपत्र आब्हान गरिएको  

o कोिोना भाइिस लनर्न्त्रण तथा िोकथामको िालग वर्पद व्र्र्स्थापन कोषको व्र्र्स्था 
गाउँपालिकाबाट रु २०,००,०००।०० (अक्षिेपी बीस िाख वर्लनर्ोिन) गरिएको । 

o बानेटाकुिामा १३ शैर्ाको क्र्ािेण्टाइन स्थि लनमायण गरिएको । 

o वर्देशबाट आएका व्र्जिहरुको िागत संकिन गिी होम क्र्ािेण्टाइनमा बस्न व्र्र्स्था गिेको ि 
उनीहरुिाई आर्श्र्क स्र्ास््र् सामग्रीहरु थमोलमटि, स्र्ानीटाइिि, माक्स उपिब्ध गिाइएको । 

o माछापचु्छ्रे गाउँपालिका लभत्रका सामाजिक सिुक्षा भत्ता प्राप्त गने िेष्ठ नागरिक ि दलित िषे्ठ 
नागरिक २५२६ िनािाई माक्स वर्तिण गरिएको । 

o माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाका लभत्र असंगठठत के्षत्रमा काम गने कामदाि तथा असहार्हरु ६८५ 
परिर्ाििाई िाहत वर्तिण गरिएको । 

o माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाका लभत्रका वर्देशबाट आएका १० िना व्र्जिहरु RDT (Rapid 

Diagnostic Test) गरिएको ।  
१०. अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष ि  प्रशासकीर् अलधकृत ि सूचना अलधकािीको नाम ि पदीः 

अध्र्क्षीः कणय बहादिु गरुुङ्ग     

उपाध्र्क्षीः कृष्ण कुमािी पौडेि दर्ाडी 
प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतीः कुमान लसंह गरुुङ    

सूचना अलधकािीीः मोहन पौडेि (अलधकृत छैठौं)  

 

११.  ऐन, लनर्म, वर्लनर्म र्ा लनदेजशकाको सूची 
• र्स अर्लधमा वर्पद व्र्र्स्थापन कोष सम्बन्धी कार्यवर्लध २०७६ पारित गिेको । 

• गाउँसभा ि गाउँ कार्यपालिकाबाट स्र्ीकृत भएका ऐन कानूनहरु र्ेर्साइटमा िाजखएको छ । 
साथै हाि सम्म स्र्ीकृत भएका ऐन ि लनदेजशकाहरुको छुट्टाछ्ट्टै्ट संगािो प्रकाशन गरिएको छ ।   

 
 

१२. आम्दानी, खचय तथा आलथयक कािोर्ाि सम्बन्धी अद्यार्लधक वर्र्िण  

• गाउँपालिका स्थापना कािदेजख हािसम्मको आम्दानी खचयहरुको वर्र्िण र्ेर्साइटमा िाजखएको छ । 
आ.र्. ०७६।७७ को तेस्रो तै्रमालसक अथायत बैशाख मवहनासम्म र्थाथय आम्दानी 
रु.४७,४८,१८,४६४।०० ि कुि खचय २०,८७,०१,९२४।०० (४३.९५%) भएको छ । िसमा 
चाि ु खचय १७,५९,५३,४०७।०० (५१.५१%) ि पूिँीगत खचय रु. ३,२७,४८,५१७।०० 
(१८.२८%) भएको छ । 

• आन्तरिक िेखापरिक्षण शाखा स्थापना भएको ि कमयचािी पदपूलतय पलन भएको छ । साथै गत आ.र्. 

को अजन्तम िेखापिीक्षण सम्पन्न भइ प्रलतर्देन पलन प्राप्त भएको । 

 

लमलतीः २०७७।१।१२ 
 


