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गोरन्जोय गाउॉऩालरका 

गाउॉकामयऩालरकाको कामायरम, 

ग्वारटाय, लिन्धरुी। 

cf=j=२०७४/०७५ को दोस्रो चf}भालिक प्रगलत िभीक्षा गोष्ठीको प्रलतवेदन 

लभलतिः२०७५/०१/०६ 

 

 

१, कामयक्रभका श्रीभान ्अध्मक्ष तथा मिगाउॉऩालरका अध्मक्षज्मू, 

२, प्रभखु अलतलथज्मू, अलतलथज्मू 

३, गाउॉऩालरकाका उऩाध्मक्षज्मू 

४, ववलबन्नकामायरमका प्रभखु तथा प्रलतलनलधज्मूहरू 
५, वडाध्मज्मूहरू, गाउॉकामयऩालरकाका िदस्म तथा वडािदस्मज्मूहरू 

६, ने.क.ऩा. (ए.भा.रे.) का ऩाटी प्रभखु वा प्रलतलनलधज्मू 

७, नेऩारी काॊग्रिेका ऩाटी प्रभखु वा प्रलतलनलधज्मू 

८, ने.क.ऩा. भाcf]वादी केन्दका प्रभखु वा प्रलतलनलधज्मू 

९, ज.दो.भ. ऩाटी प्रभखु वा प्रलतलनलधज्मू 

१०, ऩत्रकायलभत्रहरू 

११, नेऩार शिक्षक िॊगठनका प्रभखु वा प्रलतलनलधज्मू 

१२, नेऩार शिक्षक िॊघका प्रभखु वा प्रलतलनलधज्मू 

१३, एकीकृत अशखर नेऩार शिक्षक िॊगठनका प्रभखु वा प्रलतलनलधज्मू 
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१४, उच्च भाध्मलभक शिक्षक एिोलिमिन  

१५, कf}शिका भा.वव.काप्र.अ.ज्मू 

१६, टोर ववकाि िलभलत ग्वारटायका प्रभखु वा प्रलतलनलधज्मू 

१७, ग्वारटायशस्थत िहकायी िॊस्था, भेरलभराऩकेन्र 

१८, cfb/णीम जनिभदुामहरू 

cfh o; गरयभाभम िबाभा मि गोरन्जोय गाउॉऩालरकाको लभलत २०७४ िार भॊलियदेशख पागनु 
भिान्तिम्भको कामय प्रगलतका फाये वववयण प्रस्ततु गने अविय ऩाउॉदा भराइ अत्मन्त गवय भहििु 
बएको छ । भेयो मो प्रस्ततुीका फायेभा तऩाइहरूको शजज्ञािा य िझुावको अऩेक्षा गदयछु । भ 
गोरन्जोय गाउॉऩालरकाको cf=j=२०७४/०७५ को दोस्रो चf}भालिक प्रगलत  प्रस्ततु गनय चाहन्छु । 

 

 

 
 
 
 
अनभुालनत व्मम य स्रोत व्मवस्थाऩन 

 

uf]nGhf]/ ufpkflnsfsf] cf=j=          
074.75 

 

 

ljQLo ;dfgLs/)f -lg;t{ cg'bfg_ 
tkm{sf] cfo 

16,44,55000
. 

 

 

cfGtl/s cfo 16,87,000. 
 

 

lg;t{ / cfGtl/s cfohDdf 
16,61,42,000
. 
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;zt{ cg'bfgcfo 10,37,86000. 
 

 

hDdf cfo 
26,99,28,000
. 

 

 

Joo tkm{ छुट्ट्याइएको 
 

 

लनितयतपय   
 

 

कामायरम िॊचारन य म्माशचङ पन्ड 
५५राख िवहत चार ुय ऩूॉजीगत ५,२०,६२०००/ 

चार ु ३,९५,२३,५०० य 
ऩूॉजीगत १,२५,३८,५००/ 

 

cfमोजना य कामयक्रभतपय  
११,३८,३१,०००
/  

 

कामायरम िॊचारन तथा cfमोजना य 
कामयक्रभतपय  जम्भा  १६,५८९३०००/  

 

िितय तपय को व्मम 10,37,86,000.  

 

 

दोस्रो चf}dfलिक खचय तपय (cf=j=२०७४/०७५को) 

कामायरम िॊचारन तपय  

१, लनितय चार ु 

लि.नॊ. िीर्यक ववलनमोशजत 
यकभ 

प्रथभ चf}भालिक खचय कैवपमत 

1.  कभयचायीहरूको 
तरफ 

 २५,६६,४०४/९०  

2.  कभयचायीहरूको 
बत्ता 

 १,२३,५००/  

3.  फैठक बत्ता  १७,७७,५००/ गाउॉिबा, गाउॉका.ऩा. य वडा 



4 

 

िलभलतको फैठक 
4.  ऩयाभिय तपय   ३,५०,२७०/ िव इ.१, एलि.िव. इ.१ य 

का.ि.१ को तरफ िभेत 
5.  कामायरम 

िॊचारन खचय 
 १०,९१,५१३/ गा.ऩा., ७ वटा वडा का. य 

केही भात्राभा ववर्मगत 
कामायरम तपय  

6.  िॊचाय भहिरु  १,५३,६००/ गा.ऩा. य वडा का.  
7.  इन्धन  २,८०,३२७/  

8.  भभयत िम्बाय  ८,८८५/  

9.  ऩानी लफजरुी  १३,५२४/  

10.  घय बाडा  २,२१,२२५/  

11.  अन्म बाडा  ११,५२,०००/  

12.  ववववध खचय  ४,६९,८०६/ गा.ऩा. य वडा का. 
13.  दै.भ्र.ब.  ५,१७,२००/  

14.  ववऩद् 
व्मवस्थाऩन 

 ६०,०००/  

15. कामयक्रभ खचय  २,३०,२२३/  

  जम्भा ९०,१५,९७७/९०  

 

लनितय ऩूॉजीगत 

लि.नॊ. खचय िीर्यक खचय बएको यकभ कैवपमत 
1.  िवायी िाधन २८,७४,८००/  

2.  भेलिन cf}जाय ८३,९९५/  

3.  पलनयचय २,४६,९०५/  

4.  कुर जम्भा  ३२,०५,७००/  

२, िितय अनदुान  

लि.नॊ. िीर्यक ववलनमोशजत 
यकभ 

प्रथभ चf}भालिक खचय कैवपमत 

1.  शिक्षा  २,८९,२३,९३२/८० ४,२५,०००/ 
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2.  स्वास््म  ५८,३४,२९९/३० 
3.  कृवर् तथा ऩि ु  ७,७५,९५० 
4.   जम्भा ३,५५,३४,१८२/१०  

 

 थऩ फजेट 

१, िडक फोडय नेऩाररे ग्राभीण कृवर् िडक भभयत िीर्यकभा रू. २ राख ववलनमोजन गयेको छ । 
मोजना छनोट गयी इविभेट य कामयक्रभ िवहत िडक फोडय नेऩारभा ऩठाएऩलछ यकभ खचय गनय ऩाइन े
ितय यहेको छ । 

२, िाना लिॊचाइ कामयक्रभका रालग रू ८७ राख २० हजाय फजेट यहेको छ । नेऩार ियकाय 
स्वीि ियकायको िहमोगभा िॊचालरत उक्त कामयक्रभ िॊचारन गनय िॊस्थाको िहमोगभा िॊचारन 
गरयने छ । िाना लिॊचाइको छनोट बएका मोजनाहरूको काभ िरुू गनुयऩनेछ । 

;fdfशजक ियुक्षा बत्ता ववतयण 

मि गाउॉऩालरका लबत्र िाभाशजक ियुक्षा बत्ता लरन ेिवै व्मशक्तहरूको वववयण ऩॊजीकयण ववबागको 
पम्मायटभा लभलत २०७४ बार भवहनाभा नै अनराइन इन्री गयी मथाथय वववयण तमाय गयी प्रथभ 
चf}dfलिक लनकािा दिैं अगावै गयेका लथमf}+ । दोस्रो चf}भालिक लनकािाका रालग अऩडेट वववयण 
अनराइन इन्री गने काभ िम्ऩन्न गयी बत्ता ववतयणको काभ िम्ऩन्न बइ िकेको छ । तेस्रो 
चf}भालिक लनकािाका रालग अऩडेट वववयण ऩनुिः अनराइन इन्री गने काभ िभमभा नै िम्ऩन्न गयी 
िभमभा नै मि ऩटक ऩलन उक्त बत्ता लनकािा गरयने छ । 

 ६, cfन्तरयक cfo प्रथभ चf}भालिकभा रू. ७६,६९६/ िॊकरन बएको लथमो बने मि दोस्रो 
rf}भालिकभा रू ५,६४,४५४// िॊकरन बएको छ ।  

लि.नॊ. दस्तयु उठेको िीर्यक यकभ रू. कैवपमत 
1.  नक्िा ऩाि २,६३,७५४/  

2.  भारऩोत ७१,०००/  

3.  हाटकय २०,०००/  

4.  उद्योग दताय  १९,०००/  

5.  ढुङ्गा, फारवुा फोक्ने रमाक्टय, ५०,०००/  
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रक  दताय 
6.  लिपारयि दस्तयु ७५,२९६  

7.  अन्म दस्तयु ३०,०००/  

8.  जम्भा ६,४१,१५०/  

मि cf=j= भा १६ राख ८७ हजाय cfन्तरयक cfम िकॊ रन गने अनभुान गरयएको य िोही अनिुाय 
यकभ ववलनमोजन गरयएको लथमो तय गाउॉऩालरकारे अनभुान गयेको बन्दा न्मनु यकभ िॊकरन बएको 
छ । मही अनरुूऩ िॊकरन बए हाभीरे ववलनमोजन गयेको कामयक्रभहरू भध्मे कलतऩम कामयक्रभ 
यकभ अबावका कायण कामायन्वमन हनु िभस्मा देशखन्छ । मि गाउॉऩालरकाको cfलथयक P]न, 
२०७४ भा कय दस्तयु उठाउने व्मवस्था गरयएको छ । कयको दय य दामया धेयै बए ऩलन वडाभा 
कभयचायीको अबाव रगामतका कायण कय िॊकरन िन्तोर् जनक नबएको हो । बवन लनभायणको 
अनभुलत, ववलबन्न वकलिभका दस्तयु रगामत िीर्यकभा यकभ िॊकरन बइ यहेको छ । ढुङ्गा, लगट्टी, 
वारवुा लनकािी वाऩतको दस्तयु उठाउन प्रदेि काननुरे लनधाययण गये फभोशजभ गाउॉ ऩालरकारे 
िॊकरन गने बने्न व्मवस्था बएकोरे हारभा अल्ऩकारीन रूऩभा उक्त काभ वाऩत दस्तयु उठाउन 
शजल्रा िभन्वम िलभलतको लनणयमरे मि गाउॉऩालरका क्षेत्र लबत्रका ६ वटा खोरा य िनुकोिी 
वकनायका क्षेत्रको ढुङ्गा, लगट्टी, फारवुा उत्खनन गनय  IEE (प्रायशम्बक वातावयणी ऩयीक्षण) को काभ 
िम्ऩन्न बइ { ?= २० राखको लिरफन्दी दयबाउऩत्र भाग गरयएकोभा चैत्र भिान्त िम्भको म्माद 
लबत्र लनवेदन ऩनय cfएन । कयीफ २ भवहनाका रालग भात्र ढुङ्गा, लगट्टी, फारवुा उत्खनन गनय ऩाइन े
बएकोरे लनवेदन ऩनय नगएको देशखन्छ । cfzf u/f}+ cfगाभी वर्यको िूरूदेशख नै ढुङ्गा, लगट्टी, 
फारवुाको उत्खनन तथा लफक्री ववतयणको ठेक्काको प्रवक्रमा अशघ फढाइनेछ य ठेक्का रागी cfGtl/s 
cfम्दानी फवृि हनुे अऩेक्षा गनय िवकन्छ ।cfufdL ददनभा ऩमयटन प्रवियनिॉग िम्फशन्धत मि 
गाउॉऩालरकाका मायशटटङ, भ्म ु टावय, िाइकर जोन रगामत गf}यवका मोजनाहरू िम्ऩन्न बइ { 
कामायन्वमनभा जान िके / s/sf b/ / bfo/f पयावकरो फनाउन प्रमाि गये तथा गाउॉऩालरका 
य वडा कामायरमफाट कय िॊकरनभा िवक्रमता देखाउन िवकए कय िॊकरनभा िधुाय cfpg] 
देशखन्छ । मि गाउॉऩालरका क्षेत्रभा िॊचालरत रक, याक्टय रगामत िवायी िाधनरे भालिक रूऩभा 
फझुाउनऩुने दस्तयु प्रबावकायी रूऩभा कामायन्वमन गनय िूचना प्रकाशित गरय िकेका छf}+ . cfगाभी 
cf=j=df Pक्िाबेटय, जे.िी.वव., रोडय रगामत लनभायण िॉग िम्फशन्धत उऩकयणहरूको िूचीकृत गयी 
कयको दामया लबत्र िभेट्ट्ने िोच यहेको छ ।  
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िभग्रभा ऩमयटन प्रफियन, प्राकृलतक स्रोतफाट उठ्ने दस्तयु, हाटफजाय कय, घय नक्िा दस्तयु, 
लिपारयि दस्तयु रगामतका क्षेत्रभा cfन्तरयक cfo ;+sng x'g] cjस्था छ । ऩमयटन प्रवियनको 
मायशटटङ, िाइकर जोन य भ्म ु टावयको काभ अको cfलथयक वर्य लबत्रको भध्मलतय िम्ऩन्न हनु े
देशखन्छ । 

कामयक्रभ तथा cfमोजना तपय  (ऩूॉजीगत िधुाय) 

िावयजलनक लनभायण ऩूॉजीगत िधुाय तपय  कुर खचय २,५८,९१,७३५/ 
 

cf. व. ०७४/७५ को दोस्रो चf}भालिक अवलधभा काभिम्ऩन्न बइ बकु्तानी ददएका िावयजलनक लनभायण 
ऩूॉजीगत िधुाय तपय का मोजनाहरूको वववयणिः 

लि.नॊ. िीर्यक ववलनमोशजत यकभ कैवपमत 
1.  ३ नॊ. वडाको ग्वारटाय ववतीजोय 

तीनकन्मा िडक लनभायणको बकु्तानी  
१८,००,०००/ कय िवहत 

2.  ४ नॊ. वडाको ियस्वती शचराउन े
बन्ज्माङ डाॉडा िडक लनभायणको 
बकु्तानी 

१०,००,०००/  

3.  ४ नॊ. वडाको वत्िरा भा.वव. ददङ 
ददङ वकयाॉतेको खेरभैदान लनभायणको 
बकु्तानी 

१,००,०००/  

4.  ३ नॊ. वडाको पेदीचोय िडक 
लनभायणको बकु्तानी 

८०,०००/  

5.  ४ नॊ. वडाको लिम्रे तल्रो यानीखोरा 
वकयाॉते िडक लनभायणको बकु्तानी 

१२,९७,८१३/  

6.  ६ नॊ. वडाको गणेि भशन्दयफाट cfप्र े
हुॉदै डाॉडा गाउॉ िडक लनभायणको 
बकु्तानी 

६,३६,७७४/  

7.  ३ नॊ. वडाको िाने्न नागऩोखयी 
वन्दीजोय खोरा ऩरुचोक िडक 
लनभायण िम्ऩन्न बएको बकु्तानी 

१५,६०,५३५/  



8 

 

8.  ३ नॊ. वडाको रप्िे खानेऩानी मोजना 
िम्ऩन्नको बकु्तानी 

३,४३,०००/  

9.  ७ नॊ. वडाको अचयरे खानेऩानी मोजना 
िम्ऩन्नको बकु्तानी 

१०,६०४/  

10.  ३ नॊ. वडाको ग्वारटाय तल्रो कुरो 
भभयत िम्ऩन्न बएको बकु्तानी 

३०,०००/  

11.  ३ नॊ. वडा कामायरम जाने फाटो 
भभयत िम्ऩन्नको बकु्तानी 

३१,६४३/३५  

12.  वडा नॊ. ३ को च्माङरङु िडक 
भभयत िम्ऩन्नको बकु्तानी 

६७,७८४/  

13.  वडा नॊ. ३ य ४ को वकयाॉते, िाने्न 
नागऩोखयी िडक भभयत िम्ऩन्नको 
बकु्तानी 

२,४०,७३४/  

14.  २ नॊ. वडाको िल्रे हुॉदै ऩात्रे िडक 
रमाक िम्ऩन्नको बकु्तानी 

५,००,०००/  

15. वडा नॊ. ४ को कच्ची िडक भभयत ३,२०,८९१/  
16.  वडा नॊ. ४ को डुॉडेश्वाया वकयाॉते 

िडक लनभायण िम्ऩन्नको बकु्तानी 
२,५०,०००/  

17.  ३ नॊ. वडाको cf]भ िाशन्त बवन 
िम्ऩन्नको बकु्तानी 

१,००,०००/  

18.  ७ नॊ. वडाको ववऩी हाइवेफाट 
डाॉडाकटेयी िडक लनभायण िम्ऩन्नको 
बकु्तानी 

७,००,०००/  

19.  ६ नॊ. वडाको लरकुवा लछया घोशक्िरा 
िडक िम्ऩन्न्को बकु्तानी 

८,००,०००/  

20.  ६ नॊ. वडाको िुॉगयेु डाडाॉगाउॉ टटरे 
िडक लनभायण िम्ऩन्नको बकु्तानी 

५,००,०००/  

21.  ४ नॊ. वडाको वकयाॉते तभोय खोशक्िना 
लतनभयेु िडक लनभायण िम्ऩन्न्को 
बकु्तानी 

११,००,०००/  

22.  ४ नॊ. वडाको शचराउन ेटॊटगे िडक ७,००,०००/  
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रमाक िम्ऩन्न बकु्तानी 
23.  ४ नॊ. वडाको प्रा.वव. भरुडाॉडा 

धाऩचोकी िडक लनभायण िम्ऩन्न को 
बकु्तानी 

१०,००,०००/  

24.  ४ नॊ. वडाको यानीखोरा ऩोखयी 
लिउयानी राभाटोर िडक लनभायण 
िम्ऩन्नको बकु्तानी 

५,००,०००/  

25.  २ नॊ. वडाको िरुीबन्ज्माङ तीनभान े
हकय ऩयेु थाक्रे धाऩचोकी िडक 
लनभायण िम्ऩन्नको बकु्तानी 

१०,००,०००/  

26.  २ नॊ. वडाको थाक्रे बैंिीगोठ िडक 
लनभायण िम्ऩन्न्को बकु्तानी 

१०,००,०००/  

27.  २ नॊ. वडाको लिरूवानी किेनी िल्रे 
िडक रमाक लनभायण िम्ऩन्नको 
बकु्तानी 

१०,००,०००/  

28.  १ नॊ. वडाको कारीcfऩ जकेुऩानी 
िडक लनभायण िम्ऩन्न्को बकु्तानी 

१०,००,०००/  

29.  १ नॊ. वडाको डुडबन्ज्माङ लिभरटाय 
िडक लनभायण िम्ऩन्नको बकु्तानी 

१०,००,०००/  

30.  १ नॊ. वडाको अडिोरा कटुन्जे 
िडक लनभायण िम्ऩन्न्को बकु्तानी 

७,००,०००/  

31.  १ नॊ. वडाको ज्मालभये धनिाय  
िडक लनभायण िम्ऩन्न्को बकु्तानी 

७,००,०००/  

32.  १ नॊ. वडाको घ्माम्ऩाटाय हुॉदै वडा 
कामायरम जाने िडक लनभायण 
िम्ऩन्नको बकु्तानी 

५,००,०००/  

33.  १ नॊ. वडाको डुॉडबन्ज्माङ हुॉदै वडा 
कामायरम जाने िडक लनभायण 
िम्ऩन्नको बकु्तानी 

१,००,०००/  

34.  २ नॊ. वडा कामायरम नशजक वपल्ड 
लनभायण िम्ऩन्नको बकु्तानी 

२,९५,०००/  
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35.  ३ नॊ. वडाको cf]ख्ररे च्माङरङु 
खानेऩानी वहरटेक ४ वटा खरयद 
िम्ऩन्नको बकु्तानी 

६०,०००/  

36.  ३ नॊ. वडाको राभािोती ऩात्रेटाय 
खानेऩानी ऩोलरलथन ऩाइऩ खरयद 
िम्ऩन्नको बकु्तानी 

९०,०००/  

37.  ७ नॊ. वडाको भध्मऩहाडीदेशख 
जनज्मोलत प्रा.वव. िडक भभयत 
िम्ऩन्नको बकु्तानी 

५०,०००/  

38.  कुर खचय २,५८,९१,७३५/  
 

कामायरम िॊचारन तपय  ऩुॉजीगतcf=j=२०७४/०७५को) 

लि.नॊ. िीर्यक ववलनमोशजत 
यकभ 

प्रथभ चf}भालिक खचय कैवपमत 

1.  भेलिन cf}जाय  ९,७८,८६२/ कम्प्मटुय, ल्माऩटऩ, िवे 
भेलिन  

2.  पलनयचय  ३,५९,२०४/  
  जम्भा  १३,३८,०६६/  

 

िम्ऩन्न हनु फाॉकी मोजना तथा कामयक्रभहरूको वववयण 

गf}यफका मोजनाहरू 

१, िाइकर जोनको काभ उऩबोक्ता िलभलत भापय त ्कामायन्वमनभा cfइिकेको छ । मायशटटङ य भ्म ु
टावयको काभ ऩूवय िम्बाव्मता अध्ममन, िवे, म्मावऩङ य रागत इविभेटको काभ रगबग िम्ऩन्न बइ 
िकेको छ, अव कामायन्वमनको चयणभा ऩगेुको छ । वडा नॊ. ३ भा एउटा, वडा नॊ. ६ भा २ वटा 
य वडा नॊ. ३ भा एउटा लरटट लिॊचाइ मोजना उऩबोक्ता िलभलत भापय त ् लनभायणको काभ िरुू बइ 
िकेको छ । 
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२, प्राथलभक तहभा अॊग्रजेी भाध्मभको कक्षा िॊचारन गनय रू.४० राख ववलनमोजन बएकोभा प्रस्ताव 
भाग गयी गाउॉकामयऩालरकाफाट १२ वटा ववद्यारम छनf}ट बएका भध्मे  प्रत्मेक ववद्यारमिॉग 
िम्झf}ता गयी कुन काभभा कलत यकभ खचय गने हो िोको िीर्यक िवहत िम्फशन्धत वव.व्म.ि.को 
लनणयम िभेतका cfधायभा ५० देशख ७० प्रलतित यकभ ऩेश्की स्वरूऩ बकु्तानी ददइ िवकएको य ती 
भध्मे २ वटा ववद्यारमरे काभ िम्ऩन्न गयी ऩेश्की पर्छ्योट गरयिकेका छन ्। अन्म ववद्यारमहरूरे 
ऩलन काभ िम्ऩन्न गयी ऩेश्की पर्छ्योटको रालग लनवेदन ऩाप्त बइ िकेको छ अनगुभनको काभ 
िम्ऩन्न गयी ऩेश्की पर्छ्योट गरयने छ । 

३,  भा.वव. नमाॉ खकय , गोरन्जोय गाउॉऩालरका वडा नॊ. ५ भा कृवर् जे.वट.ए. अध्माऩनका रालग 
रू.२० राख यकभ ववलनमोजन गरयएकोभा उक्त भा.वव.िॉग कामयक्रभ िॊचारन गनय िम्झf}ता eO 
िकेको छ । उक्त ववद्यारमको व्मवस्थाऩन िलभलतको लनणयम फभोशजभको िीर्यक भध्मे िाभान खरयद 
तपय को रू.१० राख भध्मे ऩेश्की स्वरूऩ रू. ७ राख यकभ बकु्तानी लरइ काभ िम्ऩन्न गयी ऩेश्की 
पर्छ्योट बइ िकेकोछ ।  

४, िाभवुहक रूऩभा ५० प्रलतित िभहुको रागतभा गाइ, फाख्रा पायभ, डेयी उद्योग, ऩिवुवभाका 
रालग २०७४/०७/१५ गतेलबत्र १ भवहना म्माद ददइ प्रस्ताव भाग गरयएको लथमो । उक्त म्माद 
लबत्र २० बन्दा फढी िभूहको प्रस्ताव दताय बएको छ । मि काभका रालग गाउॉ कामयऩालरकाको 
फैठकरे एउटा िलभलत फनाइ उक्त िलभलतराइ स्थरगत अनगुभन गयी िभूह छनf}ट, यकभ 
ववलनमोजन रगामतको काभ िम्ऩन्न गने शजम्भेवायी ददएकोभा कामायरमरे ९ वटा िभूहको प्रस्ताव 
छनोट गयी  Specific काभ हनुे गयी कामयक्रभ फनाइ ऩेश्की ददइ काभ बइ यहेको छ । लनभायणको 
काभभा मि गाउॉऩालरकाका लिलबर तपय का प्राववलधकको िवे, इविभेट रगामतको प्रवकमाफाट काभ 
अशघ फढाइएको छ बने ऩि ुखरयदका रालग ऩि ुववकािका प्राववलधकहरू िॊरग्न गयी काभ गरयनेछ 
। मि कामयक्रभफाट िभूहराइ िवक्रम फनाउने छ बने्न अऩेक्षा गरयएको छ । 

५, ियिपाइ कामयक्रभिः वडा नॊ. १, ३, ५, ६ य ७ नॊ. वडाका रालग ववलनमोशजत फजेट अनिुायको 
काभ िरुू बइ िकेको छ । 

६, कृवर्, ऩि ुववकाि य भवहरा ववकािको कामयक्रभ अशघ फढाउन मि गाउॉऩालरकाको गाउॉिबाको 
लभलत २०७४/१९ य २० गतेको फैठकको लनणयमरे ती क्षेत्रभा क्रभििः रू. ८ राख, ६ राख 
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ऩचाि हजाय य ४ राख रूऩैमा ववलनमोजन गयी िम्फशन्धत िाखाका कभयचायीहरूराइ ऩेश्की ददइ ती 
क्षेत्रका कामयक्रभहरू कामायन्वमनको काभ िरुू गरय िवकएको छ । 

७, िम्ऩन्न हनु फाॉकी मोजना तथा कामयक्रभहरू 

वडा 
नॊ. 

िडक 
मोज
ना 

लिॊचाइ 
मोजना 

खेरभैदान खानेऩानी भशन्दय घेयावाय िालरक 
लनभायण 

रघ ुउद्यभ ित्िङ/िाभु
दावमक बवन 

नदी 
लनमन्त्रण 

1.  २ ४ ० १ ० १ ० ० ० ० 
2.  २ ० २ १ ० ० ० ० ० १ 
3.  १ १ ० १ १ ० १ ० ० ० 
4.  ३ ० १ १ ० ० ० ० ० ० 
5.  ७ १ १ १ १ ० ० ० ० ० 
6.  ५ १ २ १ ० ० ० ० १ ० 
7.  २ १ १ ३ ० ० ० १ १ ० 
8.  २२ ८ ७ ९ २ १ १ १ २ १ 
9.  जम्भा फाॉकी मोजना ५२      

 

 मि cf=j=भा उऩबोक्ता लिलभलत भापय त ् िॊचारन बएका मोजनाहरू २०७५ अिाय 
भिान्त लबत्र िम्ऩन्न गयी िक्न ुऩनेछ । मिका रालग िफै भहानबुावहरूराइ िहमोग 
गनय अनयुोध गदयछु । 

 

 बकुम्ऩ ऩनुलनयभायण िम्फन्धभा  

 वडा स्तयभा बकूम्ऩ ऩनुलनयभायणका रालग प्राववलधक जनिशक्त खवटएका छन ्। ऩटक ऩटकको 
िभम िीभाका कायणरे २०७४ ऩरु् भवहनादेशख िरुूदेशख ऩनुलनयभायणको काभभा अलरक 
तीव्रता cfएको छ । हाभीरे ऩलन मही िभमदेशख ऩनुलनयभायणको काभ य त्महाॉ खवटएका 
जनिशक्तको काभ प्रलत चािो लरन थारेका छों । मि काभभा हाभीरे खवटएका कभयचायीरे 
जनताप्रलत अिहमोग गयी दिुःख ददए नददएको य कामयक्षेत्रभा खवटए नखवटएको फाये चािोका 
िाथ लनगयानी गयेका छf}+। मि फायेको जनताको गनुािोराइ तरुून्त िॊवोधन गने प्रमाि 
गयेका छf}+। गनुािो खरुा रूऩभा याख्न अनयुोध गयेका छf}+ य िो काभभा िहमोग गनय िफैभा 
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अनयुोध गदयछों । य cfगाभी २०७५ अिाय िम्भ बकुम्ऩ ऩनुलनयभायणको काभ िम्ऩन्न गने 
नेऩार ियकायको िभम िीभा लबत्र अलधकाॊि घय लनभायण हनुेभा cfिावादी छf}+ . 

जनिशक्त 

मि गाउॉऩालरकाको जनिॊखमािः १९३२९ (२५ हजाय बन्दा कभ बएको) 

क्र.िॊ. ऩद नाभ शे्रणी/तह प्राववलधक/अप्राववलधक दयवन्दी ऩूलतय रयक्त कैवपमत 
1.  प्रभखु प्रिािकीम 

अलधकृत 
या.ऩ.ततृीम अप्राववलधक १ १ ०  

2.  िाखा अलधकृत या.ऩ.ततृीम(शिक्षा) 
वा अलधकृत 
छैटf}+/िातf}+/cfठा }+ 

प्राववलधक १ ० १  

3.  इशन्जलनमय या.ऩ.ततृीम(लिलबर, 
जनयर, वव.cf=, 
स्मालनटायी, लिॊचाइ, 
हाइवे) वा अलधकृत 
िाtf}+/cf&f}+_ 

प्राववलधक १ ० १ s/f/df 
sfo{/t 

4.  gfoj ;'Aaf  या.ऩ.अनॊ. प्रथभ 
(प्रिािन)  

अप्राववलधक ६ २ ४  

5.  gfoj ;'Aaf  या.ऩ.अनॊ. प्रथभ 
(न्माम/प्रिािन)  

अप्राववलधक १ ० १  

6.  प्रा.ि./gfoj ;'Aaf  या.ऩ.अनॊ. प्रथभ 
(शिक्षा/प्रिािन)  

प्राववलधक १ ० १  

7.  भ.वव.लन./ि.भ.वव.लन. 
jf खरयदाय 

या.ऩ.अनॊ. प्रथभ वा 
खरयदाय 

अप्राववलधक १ १ ०  

8.  रेखाऩार या.ऩ.अनॊ. प्रथभ अप्राववलधक १ १ ०  

9.  cfन्तरयक रेखा 
ऩयीक्षक 

या.ऩ.अनॊ. प्रथभ अप्राववलधक १ ० १  

10.  िव इशन्जलनमय 
(लिलबर, जनयर) 

या.ऩ.अनॊ. प्रथभ प्राववलधक १ ० १ कयायभा 
कामययत 

11.  िव इशन्जलनमय 
(लिलबर, cfवकय टेक्ट) 

या.ऩ.अनॊ. प्रथभ प्राववलधक १ ० १ कयायभा 
कामययत 

12.  िह रेखाऩार या.ऩ.अनॊ. दितीम अप्राववलधक १ ० १  

13.  ववकाि तपय का या.ऩ.अनॊ. दि. 
अस्थामी 

खा.ऩा.ि.टे. १ जना 
कामययत 

   

14.  - या.ऩ.अनॊ. दि. 
कयाय 

कम्प्मटुय िहामक १ जना 
कामययत 
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15.  - शे्रणीववहीन नगय 
प्रहयी, कयाय 
ऩयाभिय 

अप्राववलधक ३ जना 
कामययत 

   

16.  - शे्रणीववहीन का.ि. 
कयाय ऩयाभिय 

अप्राववलधक १ जना 
कामययत 

   

वडा कामायरम ७ वटा तपय  

क्र.िॊ. ऩद नाभ शे्रणी/तह प्राववलधक/अप्राववलधक दयवन्दी ऩूलतय रयक्त कैवपमत 
1.  नामव िबु्फा/खरयदाय या.ऩ.अनॊ. प्रथभ 

वा ितीम 
अप्राववलधक ७ १ ६  

2.  िव 
इशन्जलनमय/अिस्टेन्ट 
िव इशन्जलनमय 

या.ऩ.अनॊ. प्रथभ 
वा दितीम 

प्राववलधक ७ ३ ४ ववकाि 
तपय का 
अलिस्टेन्ट 
िव इ. 
स्थामी 
कभयचायी 
३ 
कामययत 

3.  वडा नॊ. १ य ५ भा ववकाि तपय का प्रिािन तपय का २ जना खरयदाय ियह स्थामी कभयचायी कामययत यहेका 
4.  वडा नॊ. १, २, ६ य ७ नॊ. वडाभा ४ जना कामायरम िहमोगी शे्रणीववहीन स्थामी कभयचायी कामययत यहेका । 
5.  वडा नॊ. १, २ य ३ नॊ. वडाभा ना.ि.ु ियह १ जना य खरयदाय ियह २ जना कयायभा कामययत यहेका ।  
6.  वडा नॊ. ३ य ५ भा गयी २ जना का.ि. कयायभा कामययत 
  

 नेऩार ियकाय (भन्त्रीऩरयर्द) को लभलत २०७४/१२/१४ को लनणयमरे स्थानीम तहको 
अन्तरयभ िॊगठन िॊयचना तथा दयफन्दी स्वीकृत बइ िकेको छ ।  नेऩार ियकाय िॊघीम 
भालभरा तथा िाभान्म प्रिािन भन्त्रारमरे स्थानीम तहभा कभयचायी खटाउने भाऩदण्ड, 
२०७४ स्वीकृत गयी लभलत २०७५/०१/०३ गते स्थानीम तहभा काभकाज गनय १५ 
ददनको म्माद ददइ लनवेदन ददने िूचना जायी गयेको छ । मि िूचना फभोशजभ लनवेदन नददन े
कभयचायीहरूराइ भन्त्रारमरे नै खटाइ स्थानीम तहभा कभयचायी ऩदऩूलतय गने बने्न व्मवस्था 
बएकोरे अव कभयचायी ऩूलतय हनुे भा cfिावादी हनु िवकन्छ । 

 कयायभा कभयचायी खािगयी प्राववलधक ऩदभा लनमशुक्त गदाय तथा शिक्षक ऩदऩूलतय गदाय िभेत 
मोग्मताप्रणारीराइ ऩूणय रूऩभा ऩारना गरयएको छ । 

बf}लतक िाधन स्रोत 
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 ३ नॊ. वडाको ग्वारटायभा लरएको बाडाको भूखम कामायरम बवन ५ कोठाको छ । मही 
३ नॊ. वडा ग्वारटायभा यहेको १६ कोठे बवनभा गाउॉऩालरकाको फैठक कक्षको 
व्मवस्था गरयएको छ । उक्त १६ कोठे बवन एकान्त स्थरभा बएकोरे ियुक्षा य 
ऩामकका दृविरे कामायरमको बवनको रूऩभा िॊचारन गनय िवकएको छैन । हार 
बाडाभा लरएको बवन अत्मन्त िाॉघयुो छ । िेवा प्रवाह गनय कदठनाइ बएको छ 
।मिको ववकल्ऩको खोजी बइयहेको छ । 

 कामायरमभा पलनयचय रगामत ef}लतक िाधन ऩमायप्त यहेको छ । 
 गाउॉऩालरकाको रालग मि गा.ऩा. को वडा नॊ. ३ भा लनिलु्क जग्गा प्रालप्तका रालग गाउॉ 

कामयऩालरकाको फैठकरे जग्गा व्मवस्थाऩन िलभलत गठन गयेको छ य उक्त िलभलतरे िो 
का रालग िूचना प्रकाशित गयेको लथमो य  लनवेदन ऩयेकोभा िोको फाये अध्ममन गयी 
मि वडा नॊ. ३ का खमाभफहादयु काकी, कल्माण काकी रगामतका भहानबुावहरूरे 
गाउॉऩलरकाराइ लनिलु्क रूऩभा ०-२-५-० जग्गा यशजषे्ट्रिन गयी प्रदान गनुय बएको छ य 
िोही स्थानभा प्रट लभल्ने गयी फाॉकी जग्गा धनीहरूरे ०-१-८-० जग्गा लनिलु्क प्रदान 
गनय लनवेदन ददइ िक्न ुबएको छ ।  

 

िभस्मा 
 

 नमाॉ िॊगठन िॊयचना, कामय प्रवक्रमा, स्ऩि य ऩूणय काननुी व्मवस्थाको अबावरे कामय 
िम्ऩादनभा िभस्मा छ । स्थानीम ियकाय िॊचारन P]g, २०७४, मही २०७४/०६/२९ 
गते जायी बमो । मि काननुरे केही स्ऩि ऩाये ऩलन मिको लनमभावरी फनेको शस्थलत छैन 
। 

 वडा िशचव रयक्त छ वडाको मोजना िॊचारन, घटना दताय, लिपारयि रगामतका काभभा धेयै 
िभस्मा छ । उऩबोक्ता िलभलतका ऩदालधकायी रगामत जनतारे स्ऩि िूचना य कामय 
प्रवक्रमाको फाये जानकायी रगामत िहमोग ऩाउन कदठनाइ बएको छ । 

 िॊक्रभणकार छ । २०७४ चैत्र भिान्त देशख शजल्रा शस्थत ववर्मगत कामायरमहरू खायेज 
बएको बलनए ऩलन से्रस्ता तथा िम्ऩशत्त हस्तान्तयण गने काभ फाॉकी नै यहेको हुॉदा काभभा 
स्ऩिता य ऩूणयता हनु फाॉकी छ । 
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 रू १ कयोड िम्भको मोजना उऩबोक्ता िलभलत भापय त ्गने काननुी व्मवस्था राइ कामायन्वमन 
गदाय िफै मोजना भध्मे कलतऩम मोजनाहरू िॊचारन गदाय उऩबोक्ता िलभलतको ऩूणय क्षभताको 
कभी रगामतरे िभस्मा लिजयना गयेको छ । उऩबोक्ता िलभलतरे गने काभ भध्मे बवन, ऩरु 
रगामत लनभायण क्षेत्रभा १० प्रलतित य अन्मभा २० प्रलतित जनश्रभदान गनुय ऩने प्रावधानरे 
ऩलन मोजना कामायन्वमनभा कदठनाइ छ । 
 

अविय 
 काभ गयेय देखाउन िवकने अविय प्राप्त बएको छ । धेयै हदिम्भ मोजना छनोटदेशख तजुयभा, 

ववस्ततृ िबे गने मोजना िॊचारन गदाय प्राववलधकको प्रत्मक्ष िॊरग्नता, प्राववलधकको वस्तगुत 
प्रलतवेदनका cfधायभा कामय िम्ऩन्न प्रलतवेदन तमायी य प्राववलधक िवहतको अनगुभन टोरीको 
वस्तऩुयक स्थरगत प्रलतवेदनका cfधायभा मोजनाको काभ िम्ऩन्न गयी बकु्तानी ददने गरयएको 
छ । मि ऩटकको िरुू मोजना छनf}टभा वस्तीस्तय िम्भ ऩगेुय वहृत ्छरपर गयी स्थानीम 
cfjश्मकताभा cfधारयत मोजना छनf}ट गयी गाउॉऩालरकाभा लिपारयि गने काभभा छोटो 
िभम लनधाययण गरयएको लथमो तय  cfगाभी वर्यभा मि काभका रालग ऩमायप्त िभम 
छुट्ट्याउने प्रमाि गरयने छ । 

 कभयचायीहरू फीच, जनप्रलतलनलधहरू फीच, कभयचायी य जनप्रलतलनलधहरू फीचको वटभ वकय  याम्रो 
छ । प्राम अलधकाॊि लनणयम य काभ िहभतीभा नै गने अविय प्राप्त बएको छ ।cf}ऩचारयक 
य अनf}ऩचारयकरूऩभा गाउॉऩालरकाको ववकाि लनभायण, िेवा प्रवाह रगामत काभभा कियी 
याम्रो गनय िवकन्छ बनये छरपर य कामय िम्ऩादनभा जोड्ने प्रमाि गयेका छf}+ .  
गाउॉऩालरकाफाट छुयाइएको फजेटको िही िदऩुमोग गने िूचकहरू फनाइ रागू गने प्रमाि 
गयेका छf}+ । अनगुभन भूल्माॊकन वस्तऩुयक फनाएका छों । मोजना कामयक्रभको बकु्तानी 
अशघ वस्तऩुयक अनगुभन प्रलतवेदनराइ याख्न े गयेका छै । जनगनुािोको जलतिक्दो चाॉडो 
िम्फोधन गने प्रमाि गयेका छों । 

 जनताको काभ िाधनस्रोतरे भ्माए िम्भ लछटो य िहज रूऩभा िम्ऩन्न गने प्रमाि गयेका छf}+ 
। 

  

 

cfufभी ददनका रालग िझुाव 
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 मोजना छनf}टभा हयेक वस्तीस्तयभा ऩगेुय व्माऩक जनिहबालगता जटुाइ मोजना 
छनf}ट गयी गाउॉऩालरकाभा लिपारयि गने काभभा जनप्रलतलनलध तथा कभयचायीहरूराइ 
ऩमायप्त िभम ददइ खटाउन ुऩछय । 

 मोजना छनf}ट गदाय बf}लतक ऩूवायधाय तपय  िडक लनभायण मोजना अन्तगयत केही 
प्रलतित ऩक्की िडक, केही प्रलतित ग्राबेर, केही प्रलतित रमाक य केही प्रलतित 
भभयतभा फजेट ववलनमोजन गनय िवकए िफै खारका िडक लनभायणको काभ एक } ऩटक 
अशघ फढाउन िवकन्छ । 

 गाउॉऩालरकाफाट छनf}ट बएको मोजनाको उऩबोक्ता िलभलत गठनदेशख स्थानीम स्तयका 
िाभान्म वववादको लनरूऩण तथा मोजना िॊचारन िही गणुस्तयभा िम्ऩन्न गनय स्थानीम 
िभदुामको िहमोग cfवश्मक छ । 

 गाउॉऩालरकाका कभयचायी तथा उऩबोक्ता िलभलतका ऩदालधकायीहरूराइ तालरभको 
व्मवस्था गनय उऩमकु्त हनु्छ । 

 अन्त्मभा गाउॉऩालरकारे गयेको याम्रो काभभा िहमोग गरयददन ु बएकोभा िम्ऩूणय 
िभदुामप्रलत हाददयक cfबाय प्रकट गदयछु िाथै मि याम्रो काभ गने अलबमानभा अझ 
प्रबावकायी रूऩभा यचनात्भक िझुाव िवहत िहमोगराइ लनयन्तयता ददन ुहनु अनयुोध 
गदयछु । हाम्रो अलबमान नै याम्रो काभको रालग नभनुा गाउॉऩालरका फनाउने तपय  
केशन्दत छ य केशन्रत यहनेछ । 

 

टॊकनाथ शघलभये 

प्रभखु प्रिािकीम अलधकृत 

गोरन्जोय गाउॉऩालरका, गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम, 

ग्वारटाय, लिन्धरुी  
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