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घघरयङ गाउॉऩालरकाका काभ कायफाही य सेवा प्रवाहका सम्फन्धभा आमोघजत साववजलनक सनुवुाई 
कामवक्रभ 

लभलत : २०७५।१०।१८ गते शकु्रवाय 

ऩषृ्ठबलूभ 

स्थानीम तहका काभ कायफाही य सेवा प्रवाहराई सहबालगताभूरक, जनभखुी, सफैको ऩहुॉचमोग्म, 
ऩायदशी य प्रबावकायी फनाउन नेऩारको सॊववधान, स्थानीम सयकाय सञ्चारन  न, २०७४, सशुासन 
 न, २०६३ तथा लनमभावरी, २०६४ आदद ववद्यभान कानूनहरुको आधायभा मो साववजलनक 
सनुवुाई कामवक्रभ सॊचारन गरयएको छ । मस कामवक्रभ सॊचारनफाट नागरयकको नघजकको 
सयकायको रुऩभा स्थावऩत स्थानीम तहहरुका काभ कायफाही य सेवा प्रवाहभा सयोकायवारा आभ 
नागरयकफाट दोहोयो सॊवादको भाध्मभद्वाया भूल्मवान याम सल्राह, सझुाव, गनुासो, वऩयभकाव य 
लतनको लनयाकयण गने सअुवसय प्राप्त हनेु अऩेऺा गरयएको छ । मो कामवक्रभ सहबागीरे प्रश्न 
सोध्ने जवापदेही वक्तारे जवाप ददने थरो भात्र होइन सॊवैधालनक रुऩभा स्थानीम तहहरुराई 
लनदेघशत अलधकाय, काभ कतवब्महरुराई प्रबावकायी रुऩभा कामावन्वमन गनव भागवदशवन गने य 
घजम्भेवाय एवॊ उत्तयदामी फनाउन प्रलतफद्धता गने थरो ऩलन हो । मो सअुवसयराई सोही रुऩभा 
उऩमोग हनेु अऩेऺा सभेत गरयएको छ । 

 

अव भ मस गाउॉऩालरकाको आलथवक फषव २०७५।०७६ को श्रावण भवहनादेखी हारसम्भको 
आम्दानी तथा खचवको वववयण ऩेश गने अनभुलत चाहान्छु ।  

१.कूर आम ब्मम: 

फजेट % वववयण फजेट यकभ खचव रु खचव % फाॉवक फजेट कैवपमत 

५६.२५% चारू 
खचव 

२१,२७,८५,७४६ ६,०१,२६,६४१ २८.२६% १५,२६,५९,१०५  

४३.७६% ऩूघजॉगत 
खचव 

१६,५४,९०,१४८ २,६८,४४,१५१ १६.२% १३,८६,७२,६३८  

१००%  ३७,८२,७५,८९४ ८,६९,४४,१५१ २२.९८% २९,१३,३१,७४३  
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गत आवको अल्मा रु ७,५०,५९,९५४ भात्र सात कयोड ऩचास राख उनन्साठी हजाय नौ सम 
चौउन्न भात्र । 

स्थालनम ऩवुावधाय ववकास साझेदायी कामवक्रभ रु ७९ राख ६० हजाय भात्र यहेको । 

अघघल्रो आलथवक फषव २०७४।०७५ को सॊघझप्त वववयण 

कुर आम ३१७७९९३९०।४३ धयौटी यकभ सभेत रु १४४५१३९ 

कूर व्मम २४१९८६२९७।४३ शसतव वपताव यकभ सभेत  

भौज्दात यकभ गाऩा यकभ ७५०५९९५४ कुर जम्भा रु 
७५८१३०९३ धयौटी यकभ ७५३१३९ 

 

आन्तरयक आम्दानीको अवस्था 
चारू आलथवक फषवको रालग गाॉउसबाफाट रघऺत आन्तरयक आम्दानी रु ५० राख । 

२०७५ साउन देखी हारसम्भ बएको आम्दानीको वववयण वडागत रुऩभा् 
क्र स वडा नॊ आम्दानी रु 

 

१ १ १०१२०६ 
 

२ २ ९०८२८।५० 
 

३ ३ १२४२९६ 
 

४ ४ १२४१८० 
 

५ ५ ९६८४० 
 

 जम्भा ५३७३५५।५० 
 

 घघरयङ खण्ड ४१८३००७।६२ कूर रु ५२३९८६३।१२ 

 लसन्दयु ऩचु्छाय खण्ड ५१७५०० 

 

२. गाउॉऩालरकाको मोजना तथा कामवक्रभहरुको कामावन्वमन अवस्था 

हारसम्भ सम्झौता बइ कामावदेश प्राप्त बइसकेका मोजनाहरु वडागत रुऩभा 

वडा नॊ १ भा १३ वटा 

वडा नॊ २ भा २२ वटा 

वडा नॊ ३ भा ३३ वटा 
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वडा नॊ ४ भा ३० वटा 

वडा नॊ ५ भा ३१ वटा 

सॊमकु्त मोजना ववद्यलुतकयण य भोटयवाटोका ५ वटा 

जम्भा कुर मोजना सम्झौता बइसकेका मोजनाहरु जम्भा २९५ भध्मे १३४ वटा । 

हारसम्भ सम्ऩन्न बइ पयपायक बइसकेका मोजनाहरु ४६ वटा भध्मे ३४ वटा बकु्तानी बएको 
। हारसम्भ ९५% मोजनाको रागत अनभुान तमाय बैसकेको छ । 

३ ऩघिकयण शाखाको काभ कायफाहीहरु 

क्र स ३५ ददनलबत्र 
दताव गने 

१ फषव लबत्र 
दताव गने 

१ फषव ऩछी 
दताव गने 

जम्भा दताव 
बएका  

कैवपमत 

१ २२२ २९४ ४४२ ९५८  

२०७५ फैशाख देखी ऩषु सम्भको तथ्माङ्क 

 

३ गाॉउऩालरकाभा कामवयत कभवचायी दयफन्दी वववयण 

क्र 
स 

ऩद तह सेवा सभूह 

उऩसभूह 

घस्वकृत 
दयफन्दी 

ऩदऩतुी 
बएको 

रयक्त ऩद कैवपमत 

१ प्रप्रअ ८ औ प्रशासन सा प्र  १ १ ०  

२  इघन्जलनमय ७।८ औ इघन्ज लसलबर  १ ० १  

३ अलधकृत ७।८ औ घशऺा घश प्र  १ ० १  

४ अलधकृत ७।८ औ प्रशासन रेखा  १ ० १  

५ अलधकृत ६ औ प्रशासन सा प्र  २ १ १  

६ आन्तरयक 
रेखाऩरयऺक 

५ औ प्रशासन रेखा  १ ० १  

७ सहामक ५ औ प्रशासन सा प्र  ४ १ ३  

८ कम््मूटय 
अऩयेटय 

५ औ ववववध   १ १ ०  

९ रेखा सहामक ५ औ प्रशासन  रेखा  १ १ ०  

१० प्रा स ५ औ घशऺा घश प्र  १ ० १  

११ अलधकृत  ६ औ स्वास्थ्म हे इ  १ ० १  
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११  अलधकृत ६ औ स्वास्थ्म क न ।जन १ ० १  

१२ सव इघन्जलनमय ५ औ इघन्ज लसलबर  १ ० १  

१३ अ स इ चौथो इघन्ज लसलबर  १ ० १  

१४ स भ वव लन चौथो ववववध   १ ० १  

१५ खाऩासटे ४।५ औ इघन्ज लसलबर स्मालनटयी १ ० १  

 कूर जम्भा २० ५ १५ १ जना 
सरेऩा कामवयत 

 वडा कामावरमहरु तपव  ५ वटा 
१६ सहामक ५औ प्रशासन सा प्र  १० ० १०  

१७ सव इघन्जलनमय ५ औ इघन्ज लसलबर  १० ० १०  

१८ सहामक चौथो प्रशासन सा प्र  १५ १ १४  

१९ असइ चौथो इघन्ज लसलबर  १५ ० १५  

 कुर जम्भा दयफन्दी ५० १ ४९  

 कयाय तपव  कामवयत  

 सव इघन्जलनमय     २    

 साभाघजक 
ऩरयचारक 

    ३    

 कास     ७    

 स चारक     १    

      

 ऩश ुसेवा शाखाको दयफन्दी 
२० ऩश ु ववकास 

अलधकृत 
७।८औ प्रा   १ ० १  

२१ प्राववलधक 
सहामक 

५औ प्रा   २ ० २  

२२ नामव ऩ स्वा 
का 

४।५औ प्रा   १ १ ०  

 जम्भा     ४ १ ३  

२३ नामव ऩश ुसेवा 
प्राववलधक 

४औ प्रा   २ २ ० कयाय 

 कृवष सेवा शाखाको दयफन्दी 
२४ कृवष अलधकृत ७।८ औ    १ ० १  

२५ प्राववलधक 
सहामक 

५औ    २ ० २  
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२६ नामव प्राववलधक 
सहामक 

४ औ    १ १ ०  

 जम्भा ४ १ ३  

२७ नाप्रास     १ १ ० कयाय 

 स्वास्थ्म शाखाभा कामवयत कभवचायीहयको वववयण 

२८ अलधकृत ६ औ स्वा से हे इ  ३ २ १  

२९ सहामक ५ औ स्वा से हे इ  ३ ३ ०  

३० सहामक ५ औ स्वा से क न  ३ ३ ०  

३१ सहामक ४ औ स्वा से  हे इ  ३ ३ ०  

३२ सहामक ४ औ स्वा से क न  ३ ३ ०  

 जम्भा   १५ १४ १  

 स्वास्थ्म सेवाभा कयाय तपव  
३३ अनभी ४    ४    

३४ अहेव ४    ४    

३५ कास     २    

 जम्भा १० जना  

          

 

४. साभाघजक सयुऺा बत्ता ऩाउने ब्मघक्तहरुको लफवयण 

प्रथभ वकस्ता् २०७५/०७६ 
कूर सॊख्मा: २४२० जना 
कुभायी फैंकभा लनकासा बएको यकभ: रु १,३६,०२,४०० 

प्रथभ चौभालसकभा बकु्तानी बएको यकभ: ९३,३५,६०० 

जेष्ठ नागरयक अन्म ५९२ जना 
जेष्ठ नागरयक दलरत २६० जना 
एकर भवहरा २९१ जना 
ववधवा भवहरा २८९ जना 
अलत अशक्त अऩाङ्ग ३१ जना 
ऩूणव अऩाङ्ग २१ जना 
दलरत फारफालरका १६० जना 
फैंकफाट वपताव बएको यकभ् ४२,६६,८०० 

जम्भा ७७६ जनाको MIS Entry य फैंकको वववयण लबडान नबएको तथा फैंकभा खाता नखोरेको 
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कायणफाट ववतयण हनु नसकेको । 
दोश्रो वकस्ता २०७४/०७५ 
कूर सॊख्मा: २४२१ जना हारको अद्यावलधक अनसुाय 

अनभुालनत कूर आवश्मक यकभ: १,३५,७६,८०० 
नेऩार सयकायफाट लनकासा बएको यकभ: रु  

अऩगु यकभ्  
तेश्रो वकस्ता २०७४/०७५ 
कूर सॊख्मा:  २४२१ जना हारको अद्यावलधक अनसुाय 

अनभुालनत कूर आवश्मक यकभ: रु  

 

६ घशऺा ऺेत्रको फायेभा शायस 

कुर साभदुावमक ववद्यारम ३६ वटा 
 जसभा आधायबतु तह वारववकास 

 आधायबतु तह १-३ ववद्यारम १६ वटा 
 आधायबतु तह १-५ ववद्यारम १० वटा 
 आधायबतु तह १-८ ववद्यारम ३ वटा 

भाध्मलभक तह १-१० ववद्यारम ५ वटा 
भाध्मलभक तह १-१२ ववद्यारम २ वटा 

कूर सॊस्थागत ववद्यारम १-५ ३ वटा य १-८ को २ गयी जम्भा ५ वटा यहेका । 

घशऺक वववयण 

तह स्थामी अस्थामी याहत कूर रयक्त 
प्रा वव दयफन्दी ५३ ६८ ६ १२७  

लनभावी दयफन्दी १७ ६ १२ ३५  

भावव दयफन्दी ८ ४ ६ १८ ३ 

 +२ अनदुान    ४  

कूर १८४ जना 
 

घशऺण लसकाइ सहमोग अनदुान प्रावव २ ऩयुा बएको १२ भवहनकै तरफ । 

भावव ६ भवहना य भावव १२ भवहना तरव सवहत २ घशऺक ऩदऩलुतव हनु फाॉकी । 
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ददऩक भाववभा भावव तहको ववऻान घशऺक खारी यहेको । हार ऩदऩलुतवको क्रभभा यहेका 
ववद्यारम श्री कृष्ण भाववभा गघणत घशऺक सयस्वती भाववभा अॊग्रेजी घशऺक दयखास्त नऩयेकोरे 
कुर जम्भा ३ घशऺक ऩद रयक्त यहेको । 

लफद्यालथव वववयण साभदुावमक ववद्यारमहरुभा कुर छात्रा १९७० जना, छात्र १८२८ 
गयी कुर जम्भा ३,७९८ जना ववद्यालथव यहेका । 

५ गाउॉऩालरकाभा यहेको घजन्सी सम्ऩत्ती वववयण 

गाउॉऩालरकाको केन्रभा यहको जग्गा  १९ योऩनी १ आना ० ऩैसा ०.०२ दाभ यहेको । 

चायऩाङ्ग्ग्र ेसवायी साधन नेऩार सयकायफाट हस्तानतरयत १ थान सवहत २ थान  

दइुऩाङ्ग्ग्र ेसवायी साधन जम्भा १३ थान 

वडा नॊ ५ को भात्र आफ्नै बवन यहेको । 

६. सेवा प्रवाहका सम्फन्धभा गरयएका प्रमासहरु 

१. साभाघजक सयुऺा राबग्राहीहरुको वववयण अनराइनभा अद्यावलधक गरयएको । 

२ गाउॉऩालरकाको आलथवक प्रशासनराइ चसु्त दरुुस्त ऩानव नेऩार सयकायफाट राग ुबएको SUTRA 

राग ुगरयएको । 

३. फावषवक नीलत, मोजना, कामवक्रभ ऩारयत बई जनसहबालगताभरुक मोजना कामावन्वमनको रालग 
गाउॉऩालरका लबत्रका मोजनाहरु उऩबोक्ता सलभलतभापव त कामावन्वमनको क्रभभा यहेको । 

४. गाउॉऩालरकाभा तथा सम्ऩूणव वडा कामवरमहरुभा सञ्चाय सवुवधा उऩरब्ध गयाइएको तथा 
गाउॉऩालरकाभा इन्टयनेट सवुवधा उऩरब्ध बएको आजको मो कामवक्रभ सभेत इन्टयनेटभा प्रत्मऺ 
प्रशायण गनव ऩाउन ुऩलन हाम्रो रालग ठुरो उऩरघब्धका रुऩभा यहेको छ तथा दोश्रो चौभालसकलबत्र 
सम्ऩूणव वडा कामावरमहरुभा इन्टयनेट सवुवधा ऩमुावउने कामव बइयहेको । 

५ गाउॉऩालरकालबत्र स्वास्थ्म ऺेत्रभा ववलबन्न घशववयहरु जस्तै् ऩरयवाय लनमोजनका साधनहरु  याख्न,े 
ऩाठेघयको क्मान्सय ऩयीऺण य ऩाठेघय खसेका भवहराहरुको उऩचाय घशववय, लनशलु्क आखाॉ 
घशववय जस्ता कामवक्रभहरु सम्ऩन्न । 
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६ अत्मावस्मक औषलधहरुको खरयद गरय भागका आधायभा स्वास्थ्म सस्थाहरुभा ववतरयत बैयहेको 
साथै सॊघघमताको भभव अनरुुऩ स्वास्थ्म सॊस्थाहरुको वोडव, छाऩ य रेटय्माड प्रमोग गरय 
कामावन्वमनभा गएको । 

७ घघरयङ गाउॉऩालरका वडा नॊ ४ पूराभा साभदुावमक स्वास्थ्म इकाइ थऩ गयी सञ्चारनभा 
ल्माइएको घघरयङ गाउॉऩालरका वडा नॊ १ ऩटु्टायभा खोऩ केन्र बवन लनभावण सम्ऩन्न बइ सेवा 
प्रवाह बैसकेको । 

८ कृवष ववकास शाखाफाट साना लसॊचाइ कामवक्रभ, ्राविक ऩोखयी तथा फषावतको ऩालन सॊकरन 
ऩोखयी लनभावण, हाते ट्याकटय, थे्रसय, कम्वाइन लभर, फेसाय वऩस्ने भेलसन ववतयण, भौयी घाय 
ववतयण, सनु्तरा ववरुवा ववतयण, भौयी ऩारन तालरभ, च्माउ खेती सम्फन्धी तालरभ, धान भकै 
गहुॉ तथा भासको ववउ ववतयण, तयकायीका ववउ ववतयणको क्रभभा यहेको । 

९ ऩश ु सेवा शाखाफाट ऩश ु स्वास्थ्म घशववय सञ्चारन गाउॉऩालरकास्तरयम तालरभ ाफारा ा कुखुया 
फॊगयु) वहउदे य फषे घास खरयद तथा ववतयण, लभलनयर व्रक ववतयण, स्थलनम कुखुया फारा ा 
च्वाचे सॊयऺण कामवक्रभ, फारा ा फॊगयु खोय सधुाय कामवक्रभ सञ्चारनभा यहेको, साथै भास ुऩसर 
सधुाय कामवक्रभ सञ्चालरत, ववलबन्न मवुा रघऺत अनदुानका कामवक्रभहरु सञ्चलरत यहेको । 

१० याविम ऩनुलनवभावण प्रालधकयणफाट अनदुान ऩाउने जम्भा २४३ जना बकुम्ऩ वऩलडतहरुभध्मे 
ऩवहरो वकस्ता ऩाउने २४३ घयधयुी, दोश्रो वकस्ता ऩाउने १२० घयधयुी, अघन्तभ तथा तेश्रो वकस्ता 
ऩाउने ६३ घयधयुी, यहेको साथै गनुासो पायभ बयेको ११३ घयधयुी यहेका छन । ऩवहरो 
वकस्ता लरइसक्न ु ऩने अवलध २०७५ कालतवक भसान्त सम्भ । दोश्रो वकस्ता लरइसक्न ु ऩने 
अवलध २०७५ भाघ भसान्तलबत्र य अघन्तभ तेश्रो वकस्ता लरइसक्न ु ऩने अवलध २०७६ जेष्ठ 
भसान्तसम्भ । 

११ प्रववलधभैत्री प्रशासन भापव त प्रबावकायी सेवा प्रवाहका रालग ऩूवावधाय खडा हनेु क्रभभा यहेका 
। मवुा स्वयोजगाय कामवक्रभ अन्तगवत CTEVT को सहकामवभा LEVEL  1 को ३ भवहने इरेघक्िमन 
तालरभ सञ्चारन बइयहेको छ बने एक भवहने रोक सेवा तमायी कऺा सञ्चारन हनेु अघन्तभ 
चयणभा यहेको । 

१२ गाउॉ घशऺा सलभलत गठन बएको, तहगत अलतरयक्त वक्रमाकराऩ सञ्चारन, १-५ का अॊग्रजेी 
ववषम घशऺण गने घशऺकराइ ५ ददने अॊग्रजेी तालरभ सम्ऩन्न, गाउॉऩालरका लबत्रका ववद्यारमहरु 
अनगुभन तथा प्रलतवदेन सॊकरन बैयहेको,  ३ वटा ऩरयऺा सञ्चारन बैसकेको,  घघरयङ गाउॉऩालरका 
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१ ऩटु्टायभा वनववऻान सॊकाम अन्तगवत Diploma तहको कऺा य चन्रज्मोती भावव भा Civil तपव को 
TSLC कऺा सञ्चारन गरयएको । भाध्मलभक ववद्यारमहरुभा इन्टयनेट जडान कामव बइयहेको । 

१३ गाउॉऩालरकाको खानेऩानी मोजना सम्ऩन्न बइ भोटय य ऩाइऩ तथा लरघफ्टङको रालग 
आवश्मक साभानहरु खरयदको रालग प्रकृमा सरुु बैसकेको । 

१४ नददजन्म ऩदाथवको रालग घाटको ठेक्का रागेको । 

७. सधुायका ऺेत्रहरु 

१. घस्वकृत दयफन्दी तथा कामववोझको आधायभा जनशक्तीको अत्मन्तै अबाव हदुा कामावरम 
सभमबन्दा अघघ वा ऩलछ कामावरमभा यहेय सेवा प्रवाह गयीयहन ुऩयेको अवस्था यहेको छ । 

२. गाउॉऩालरका केन्रभा ऩमावप्त बवन सवहतको बौलतक ऩूवावधायको अबाव यहदा न्मून सॊख्माभा 
यहेका कभवचायीहरुवाट सभेत उघचत रुऩरे सेवा प्रवाह गनव नसक्ने अवस्था यहेको तथा वडा 
कामावरमहरुको केन्र तोवकएको स्थानभा साववजलनक जग्गा तथा बौलतक ऩूवावधायको कभीका 
कायण प्रबावकायी सेवा प्रवाहभा कदठनाइ यहेको । 

३ न्मून कभवचायी तथा Digital Divine का कायण कामावरमरे स्थालनम फालसन्दाहरुराइ प्रचलरत 
काननुहरुको फायेभा ऩमावप्त जानकायी प्रदान गनव नसकेको अवस्थारे गदाव सेवाग्राहीहरुरे रघऺत 
सभमभै सेवा प्राप्त गनव नसकेको भहशसु बएको । 

४ गाउॉऩालरकाको अलधकाॊश फजेट बौलतक ऩवुावधायका ऺेत्रभा खचव हनेु गयेको बएताऩलन 
गाउॉऩालरकाभा ऩमावप्त य स्थाइ रुऩभा इघन्जलनमय सेवाको कभवचायी अबावभा कलतऩम मोजनाहरुको 
कामावन्वमनभा कदठनाइ उत्ऩन्न हनेु गयेको । 

५. मोजनाहरुभा जनसहबालगताको ऩऺ अत्मन्तै कभजोय यहदा ववकास लनभावण कामवहरुरे 
ददगोऩना ऩाउन नसकेको । 

६. उऩबोक्ता सलभलत गठनभा अत्मन्तै वववाद उत्ऩन हनेु गयेको तथा गठीत उऩबोक्ता सलभलतहरु 
सभमभा कामव नगने प्रवघृत्तका कायण अघन्तभ चौभालसकभा अत्मालधक कामवचाऩ ऩने गयेको । 

धन्मवाद 

 
 


