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कार्यकारी साराांश 

 तनह ॉ जजल्राको दक्षऺण ऩजचचभ ददशाभा यहेको घघरयङ गाउॉ ऩालरकाराई तनह ॉको कान्छो 
गाउॉ ऩालरकाका रुऩभा यहेको छ । लबयारो ब वनोट यहेको मस गाउॉ ऩालरका बौघतक ऩ वााधायका दृष्टीवाट  
कभजोय अवस्थाभा यहेकोभा गाउॉ ऩालरकारे सञ्चारन गयेको उज्मारो घघरयङको अलबमानरे करयव ९५ 
प्रघतशत नागरयकहरुभा ववद्घ त सेवा ऩ गेको छ बने कच्ची सडक सॊजार ऩघन सव ैवडाहरुभा ऩ गेको छ । 
गाउॉ ऩालरकाभा लसलभत श्रोत साधानका फाफाज त ऩघन नागरयकहरुको चाहाना तथा आवचमकता अन साय 
ऩ वााधाय घनभााणभा पड्को भादै अघघ वदियहेको छ । 

गाउॉऩालरकारे प्रवाह गनन सेवाको फायेभा नागरयकफाट भ ल्माङ्कन गयाउने तथा सवेा प्रवाहभा थऩ 
स धाय ल्माउनको रागग सावाजघनक स न वाइ कामाक्रभ सॊचारन गरयन्छ । गाउॉ ऩालरकारे  सञ्चारन गयेका 
गयेका गघतववगधहरुको फायेभा स चना भाग्ने, ऩाउने य अवरोकन गनन अगधकाय सचूनाको हक सम्वजन्ध 
ऐन–२०६४ य घनमभावरी–२०६५ रे गयेको छ । स शासन (सॊचारन तथा ब्मवस्थाऩक) सम्फजन्ध ऐन–२०६४ 
तथा घनमभावरी–२०६५ रे ऩघन हयेक सावाजघनक घनकामरे आपूरे सॊचारन गयेका हयेक गघतववगधहरुको 
फायेभा नागरयकहरुराई स –स गचत गयाउन सावाजघनक स न वाइ गन ाऩनन ब्मवस्था गयेको छ । स्थानीम 
सयकाय सॊचारन ऐन–२०७४ भा ऩघन सावाजघनक स न वाई तथा सावाजघनक ऩयीऺण गनन ब्मवस्था यहेको छ 
। आपूरे प्रवाह गयेको सेवा तथा ववकास घनभााणको कामाहरु सावाजघनक गदै स धायात्भक ऩऺहरुको 
ववषमभा छरपर गनन, सेवाग्राही प्रघत सेवाप्रदामकराई जवापदेदह फनाउने य सेवाग्राहीहरुको ग नासो तथा 
जजऻासाहरुको फायेभा हाकाहाकी प्रचनोत्तय गयाउने उद्देचमरे सावाजघनक स न वाइ सॊचारन गरयएको गथमो । 

गाउॉ ऩालरकारे सञ्चारन गयेका गघतववधीहरु आफ्ना नागरयकहरुफाट अन भोदन गदै रजैान ऩद्धतीरे 
स्थानीम सयकायराई जवापदेही य उत्तयदामी वनाउदै रजैाने गदाछ । आफ्ना गघतववधीहरुभा जवापदेदहता 
ऩायदलशाता य उत्तयदाघमत्वरे गाउॉ ऩालरकाको श सासनराई प्रवाधन गदाछ य आफ्ना गघतववधीहरुभा उल्रेख्म 
भात्राभा स धाय गदै नागरयकभतै्री कामाक्रभ सञ्चारनभा सहमोग गदाछ । 

घघरयङ गाउॉ ऩालरकाराई स्थानीम नागरयकहरु प्रघत जवापदेही फनाउने य सेवाग्राहीहरुको ग नासो वा 
जजऻासाहरुको फायेभा सवार जवाप गयाउने, गाउॉ ऩालरकावाट तथा वडा कामाारमहरुको काभ कायवाही, सेवा 
प्रवाह, मोजना एवॊ कामाक्रभ, फजेट जस्ता सावाजघनक ववषमभा सम्फजन्धत सेवा प्रदामक य सेवाग्राहीफीच 
अन्तयक्रक्रमा गयाउने तथा जनघनवाागचत प्रघतघनगध तथा ववषमगत शाखा प्रभ खहरुराई नागरयकहरु प्रघत 
जवापदेदह फनाउने, सावाजघनक सेवा तथा ववकास घनभााणका कामाहरुभा नागरयकहरुको सहबागीता फवृद्ध 
गदै गाउॉ ऩालरकाको सेवा प्रवाहका ववषमभा स धाय गन ाऩनन ऺेत्रभा स धाय गदै रजैाने उदेचमका साथ मस 
कामाक्रभको आमोजना गरयएको छ । 

 मस सावाजघनक स न वाई कामाक्रभभा कोलबड १९ को सॊक्रभणका कायण जनस्वास््मका भाऩदण्डकरु 
ऩारन गदै सञ्चारन गन ा ऩनन, प्रघतक र भौसभका कायण ख रा स्थानभा कामाक्रभ सञ्चारन गना 
सम्बव बएन । गाउॉऩालरकाको साॉघ यो हरका कायण अऩेऺाकृत रुऩभा वसाई व्मवस्थाऩनराई 



II 
 

सहज वनाउन सक्रकएन तथाऩी कामाक्रभभा नागरयकको उऩजस्थघत स खद नै भान्न  ऩदाछ । सवै 
सहबागीहरु तोक्रकएको आचाय सॊदहताराई ऩारन गयी सहज रुऩभा कामाक्रभभा सहबागी ह नरे 
कामाक्रभको गरयभा भहत्व य नागरयकको जजम्भेवायीऩनराई उचो फनाएको भहश स सहजकताारे 
गयेका छौं । सवारजवाप चयण तथा नागरयक अलबभतभा व्मक्त बावना, ववचाय, दृजष्टकोणरे 
गाउॉऩालरकाको सेवा प्रवाह सयर, सहज य ऩायदशी  बएको देखखन्छ ।  

  स शासन प्रवधानका रागी जायी गयेका मस्ता सावाजघनक स न वाई, साभाजजक ऩरयऺण 
जस्ता औजायहरुरे गाउॉ ऩालरकाको हयेक क्रक्रमाकराऩराई अझ वदि जजम्भेवाय जवापदेही य 
ऩायदशी वनाउछ । स्थानीम सयकायका क्रक्रमाकराऩहरुभा नागरयकको चासो य सयोकायराई सभमभै 
व्मवस्थाऩन गना सक्रकएभा सभग्रता सयकायको ववचवसघनमता विदछ । गाउॉऩालरकारे कामाववधीको 
तज ाभा गयी घनमलभत रुऩभा कामाक्रभ सञ्चारन गनन प्रघतवद्धता व्मक्त गयेको छ । ज न घनकै 
सकायात्भक कदभ ह नेछ य कामाक्रभभा व्मक्त प्रघतवद्धताहरु ऩारन गदै  गाउॉऩालरका अगािी 
वढ्नेछ बन्ने अऩेऺाका साथ आगाभी ददनहरुभा ऩघन कामाक्रभको घनयन्तयताको काभना गदाछौं  
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१. ऩषृ्ठबभुी  
सार्वजननक ननकामरे ददने सेर्ाको फायेभा नागरयकफाट भलु्माङ्कन गयाउने तथा सेर्ा प्रर्ाहभा 

थऩ सधुाय ल्माउनको रागग सार्वजननक सनुरु्ाइ कामवक्रभ सॊचारन गरयन्छ । नागरयकराई सार्वजननक 
ननकामरे गयेका गनतवर्गधहरुको फायेभा सचुना भाग्ने, ऩाउने य अर्रोकन गने अगधकाय सचूनाको हक 
सम्र्न्न्ध ऐन–२०६४ य ननमभार्री–२०६५ रे गयेको छ । सशुासन (सॊचारन तथा ब्मर्स्थाऩक) 
सम्फन्न्ध ऐन–२०६४ तथा ननमभार्री–२०६५ रे ऩनन हयेक सार्वजननक ननकामरे आपूरे सॊचारन 
गयेका हयेक गनतवर्गधहरुको फायेभा नागरयकहरुराई स–ुसगुचत गयाउन सार्वजननक सनुरु्ाइ गनुवऩने 
ब्मर्स्था गयेको छ । स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन–२०७४ भा ऩनन सार्वजननक सनुरु्ाई तथा 
सार्वजननक ऩयीऺण गने ब्मर्स्था यहेको छ बने नेऩार सयकायरे स्थानीम ननकाम सार्वजननक सनुरु्ाई 
सम्फन्न्ध कामववर्गध–२०६७ तमाय गयी कामावन्र्मन गरययहेको छ । आपूरे प्रर्ाह गयेको सेर्ा तथा 
वर्कास ननभावणको कामवहरु सार्वजननक गदै सधुायात्भक ऩऺहरुको वर्षमभा छरपर गने, सेर्ाग्राही 
प्रनत सेर्ाप्रदामकराई जर्ापदेदह फनाउने य सेर्ाग्राहीहरुको गनुासो तथा न्जऻासाहरुको फायेभा 
हाकाहाकी प्रश्नोत्तय गयाउने उद्देश्मरे सार्वजननक सनुरु्ाइ सॊचारन गरयएको गथमो ।  

२. कामयक्रभको उद्देश्म 

 नघरयङ गाउॉ ऩालरकार्ाट तथा र्डा कामावरमहरुको काभ कायर्ाही, सेर्ा प्रर्ाह, मोजना एर्ॊ 
कामवक्रभ, फजेट जस्ता सार्वजननक वर्षमभा सम्फन्न्धत सेर्ा प्रदामक य सेर्ाग्राहीफीच 
अन्तयक्रक्रमा गयाउने । 

 सेर्ाग्राही प्रनत सेर्ाप्रदामकराई जर्ापदेही फनाउने य सेर्ाग्राहीहरुको गनुासो र्ा न्जऻासाहरुको 
फायेभा सर्ार जर्ाप गयाउने । 

 सशुासन ऐन तथा ननमभार्रीभा व्मर्स्था बए फभोन्जभ सचूनाको हकको प्रत्माबनूत गयाउने । 
 गाउॉऩालरकाका जनननर्ावगचत प्रनतननगध तथा वर्षमगत शाखा प्रभखुहरुराई नागरयकहरु प्रनत 

जर्ापदेदह फनाउने । 
 सार्वजननक सेर्ा तथा वर्कास ननभावणका कामवहरुभा नागरयकहरुको सहबागीता फवृि गने । 
 गाउॉऩालरकार्ाट सेर्ा प्रर्ाहका वर्षमभा सधुाय गनुवऩने ऺेत्रभा सधुाय गदै रजैाने । 

 

३. कामयक्रभको सॊक्षऺप्त जानकायी 

कामयक्रभको सहजकतायाः श्री गोकुर थाऩा य श्री सन्तोष गोदाय । 

सहजीकयण गने सॊसथााः सभाज सेर्ा सभहु पयाकचौय, व्मास नगयऩालरका २ दभौरी । 

सार्यजननक सनुरु्ाईको वर्षमाः  नघरयङ गाउॉ ऩालरका िाया चार ुआ.र् २०७७÷०७८ को दोस्रो  तथा तशे्रो 

चौभालसक अर्गधभा सॊचालरत कामवक्रभहरु तथा सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाहको प्रबार्कायीता । 

कामयक्रभ सञ्चारन मभनताः २०७८।०३।२१ गत ेसोभर्ाय । 

कामयक्रभ सञ्चारन सथानाः नघरयङ गाउॉ ऩालरकाको कामावरम, ऩोखयीछाऩ, नघरयङ । 
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सभमाः ददनको १२.१५ र्जदेेखख ४.३० फजेसम्भ (४ घण्टा १५ लभनेट) 

 

४. जर्ापदेही र्क्ताहरु 

 गाउॉऩालरकाका अध्मऺ श्री यन र्हादयु याना  
 गाउॉऩालरकाका उऩाध्मऺ श्री सयस्र्ती नघलभये, लसग्देर  
 गाउॉऩालरकाका प्रभखु प्रशासकीम अगधकृत श्री यभेश सरेु्दी 
 र्डा नॊ १ का अध्मऺ श्री गगाॊयाभ कुभार 

 र्डा नॊ ३ का अध्मऺ श्री यण र्हादयु गरुुङ 

 र्डा नॊ ५ का अध्मऺ श्री पे्रभ र्हादयु थाऩा 
 कामवऩालरका सदस्म श्री कृष्ण भामा नेऩारी  
शाखा प्रभखुहरु 

 आगथवक प्रशासन शाखा प्रभखु श्री अजुवन र्यार 

 लशऺा शाखा प्रभखु श्री ननभवरा कुर्ॉय 
 स्र्ास््म शाखा प्रभखु श्री कृष्ण प्रसाद रयभार 

 प्रावर्गधक शाखा प्रभखु श्री वर्दयु भयहट्ठा 
 कृवष शाखा श्री सलभऺा ढकार 

 प्रशासन शाखा प्रभखु श्री ध्ररु् प्रसाद रालभछाने 

  
५. सार्यजननक सनुरु्ाईको उऩस्सथनत वर्र्यण 

भहहराः १० जना,  ऩरुुषाः ३५ जना, जमभााः ४५ जना  
 

 

भदहरा  
22% 

ऩुरुष 
78% 

कामयक्रभभा उऩस्सथनत  
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६. कामयक्रभ सॊचारन प्रक्रक्रमा 
(क) सभन्र्मात्भक फठैक 

 चार ुआ.र् २०७५÷०७६ को दोस्रो तथा तशे्रो चौभालसक अर्गधसम्भ सॊचालरत कामवक्रभहरु तथा 
सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाहको प्रबार्कायीताको रागग गाउॉऩालरका गयेको ननणवम अनसुाय गाउॉ ऩालरकाका 
अध्मऺ, उऩाध्मऺ, प्रभखु प्रशासकीम अगधकृत, रेखा शाखा तथा प्रशासन शाखा रगामतसॉग 
सभन्र्मात्भक छरपर गरय सार्वजननक सनुरु्ाईको लभनत य स्थान तम गरयमो । सचुना, सम्ऩकव  तथा 
आर्श्मक सभन्र्म गने न्जम्भेर्ायी गाउॉ ऩालरकाको प्रशासन शाखाराई प्रदान गरयमो । 
 नागरयकहरुको सचुनाको हकराई र्ढाउदै कामवक्रभभा सक्रक्रम सहबागगताका रागग र्डा 
कामावरमहरुभा सचुना टाॉसका अनतरयक्त सेतीभादी यान्ष्िम दैननकका अॊङ्क  सचुना सभेत प्रकाशन 
गरयएको गथमो । 
(ख) फहहगयभन अमबभत सॊचारन 

 सार्वजननक सनुरु्ाई सॊचारनको क्रभभा नागरयकहरुफाट अलबभत लरन फदहगवभन अलबभत र्ा 
नागरयक प्रनतरे्दन ऩत्र अननर्ामव सॊचारन गनुवऩने व्मर्स्था फभोन्जभ १६ जना  नागरयकको आफ्नो 
भत जाहेय गयेका गथए । 
 

(ग) कामयक्रभ सञ्चारन 

 सार्वजननक सनुरु्ाई कामवक्रभको सञ्चारन सहजीकयण सॊस्था सभाज सेर्ा सभहु पयाकचौयका 
श्री गोकुर थाऩा य श्री सन्तोष गोदायरे गनुव बएको गथमो । कामवक्रभभा गाउॉ ऩालरकाका प्रभखु श्री यन 
र्हादयु गरुुङ प्रभखु अनतथी गाउॉ ऩालरकाका उऩाध्मऺ श्री सयस्र्ती नघलभये लसग्देर वर्लशष्ठ अनतगथका 
रुऩभा यहन ुबएको गथमो । प्रभखु प्रशासक्रकम अगधकृत श्री यभेश सरेु्दीको अध्मऺताभा सञ्चालरत 
कामवक्रभभा कामवक्रभ सञ्चारक श्री गोकुर थाऩारे सहबागीराई स्र्ागत गदै कामवक्रभको आचाय 
सॊदहता प्रस्ततु गनुव बएको गथमो । आगथवक प्रशासन शाखाका प्रभखु श्री अजुवन र्यार रे चार ुआ. र्. 
२०७७।०७८ भा बएको आम्दानी खचवको पाॉटर्ायी प्रस्ततु गनुव बएको गथमो ।  
 कामवक्रभको शरुुर्ातीभा कामवक्रभका सहजकतावरे गाउॉ ऩालरकाका अध्मऺज्मरूाई आफ्नो ४ र्ष े
कामवकारको कुन ै २ उत्कृष्ट कामवहरु र्ताउन हुन्छ क्रक बन्ने न्जऻासा याखकेा गथए जर्ापभा 
गाउॉ ऩालरकाका अध्मऺरे करयर् ९५ प्रनतशत घयभा वर्जुरीको ऩहुॉच ऩगेुको य लशऺाको ऺेत्रभा उल्रेख्म 
रगानी साथै सडक ऩरु्ावधायको स्तयउन्तती बएको जानकायी गयाउन ुबएको गथमो । 
 मस ै गयी प्रभखु प्रशासक्रकम अगधकृत सभऺ कामवक्रभका सहजकतावरे प्रशासननक कामवभा 
कामवरमभा बएको उल्रेख्म सधुायका र्ायेभा न्जऻासा याख्दा नीनतगत तहभा सधुाय कामावरमको 
बौनतक ऩऺ, मोजनाको अनगुभन ननरयऺण तथा कामवरमभा अलबरेखीकयणभा उल्रेख्म सधुाय बएको 
जानकायी गयाउन ु बएको गथमो । फदहगवभन पायभभा व्मक्त नागरयक अलबभतको वर्श्रेशणात्भक 
प्रनतरे्दन सहजकताव श्री सन्तोष गोदायरे प्रस्ततु गनुव बएको गथमो । गाउॉ ऩालरकाका उऩाध्मऺज्मरेू 
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कामवक्रभभा उऩन्स्थत नागरयकहरुराई धन्मर्ाद सदहत गाउॉ ऩालरकारे भदहरा, फारफालरका दलरत तथा 
अन्म सभहु रक्षऺत र्जेटका र्ायेभा जानकायी गयाउनकुा बएको गथमो ।  
७) कामयक्रभभा बएका भखु्म भखु्म सर्ार जर्ापहरु 

 सार्वजननक सनुरु्ाइभा भखु्म रुऩभा आएका प्रश्नहरु य नतनका उत्तयहरु ननम्नाअनसुाय यहेका छन ् 
मस.न. सेर्ाको नाभ भुलमाॉकन 

स्ऩष्ट दठकै अस्ऩष्ट 

१ सेर्ा लरॉदा को सॉग सम्ऩकव  गने बन्नेभा तऩाईराई स्ऩष्ट 
जानकायी छ ? 

१२ ४  

२ 

 

सेर्ाप्रदामक कभवचायीरे तऩाईको आर्श्मकता य अऩेऺा कनत 
फुझे जस्तो राग्मो ? 

धेयै दठकै थोयै 
३ १२ १ 

३ 

 

तऩाई प्रनत सेर्ाप्रदामक कभवचायीरे कस्तो व्मर्हाय राग्मो ? याम्रो दठकै नयाम्रो 
१२ ३ १ 

४ सेर्ा प्राप्त गनव आर्श्मक सूचनाहरु फाये तऩाईराई 
कभवचायीर्ाट सहमोग बमो ? 

बमो बएन थोयै 
१० १ ५ 

५ सेर्ा प्राप्त गनव अऩनाइएको प्रक्रक्रमा के कस्तो राग्मो ? सन्जरो ठीकै राभो 
११ ४ १ 

 

 

 नागरयकहरुर्ाट प्राप्त अलबभतको वर्श्रेशणका आधायभा गाउॉऩालरकार्ाट प्रर्ाह 
गरयएको सेर्ाभा नागरयकहरु औसदबन्दा र्दढ सन्तुष्ट बएको देखखन्छ । ग्रालभण बुऩरयर्शे 
यहेको तथा नागरयकहरुको लशऺा तथा चतेनाको स्तय ऩनन कभजोय बएका कायणर्ाट सेर्ा 
प्रर्ाहराई अऩेऺाकृत रुऩभा प्रवर्गधभैत्री र्नाउन नसक्रकए ऩनन गाउॉऩालरका प्रनत नागरयकहरुको 
वर्श्र्ास उच्च स्तयको देखखन्छ । 

 सेर्ाको प्रकायअनुसाय नागरयकहरुर्ाट प्राप्त अलबभतको सभन्स्टगत स्र्रुऩ ननम्नानुसाय 
यहेको छ । 

कृऩमा, आपुराई उत्तभ रागेको कुनै एक वर्कल्ऩभा सॊकेत गनुवहोरा । 

मस.न. 
 

सेर्ाको 
प्रकाय 

प्रश्न 

 

उत्तय ( भुलमाॉकन) 
सन्तुष्ट हठकै असन्तुष्ट 

१ सेर्ाको 
सन्तुष्टी 

तऩाईरे मस कामावरमर्ाट सभग्रभा कन्त्तको सन्तषु्टी 
ऩाउनु बमो ? 

९ ७ ० 

सेर्ा लरनजादा कभवचायीको व्मर्हाय प्रनत तऩाई 
कन्त्तको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

१० ५ १ 

२ सेर्ाको 
ननमलभत
ता 

नागरयक र्डाऩत्रभा उल्रेख बए अनुसाय तऩाईरे प्राप्त 
गनुवऩने सेर्ाभा रागेको सभम प्रनत कन्त्तको सन्तुष्ट 
हुनुहुन्छ ? 

छु छैन दठकै 
८ ६ ० 

कामावरम ननमलभत रुऩभा सञ्चारन बएको छ बन्ने 
कुयाभा कन्त्तको वर्श्र्स्त हुनहुुन्छ ? 

१२ ४ ० 

तऩाईरे कामावरमभा सेर्ा लरन जादा अनतरयक्त यकभ ददए थाह छैन छैन 
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मस.न. 
 

सेर्ाको 
प्रकाय 

प्रश्न 

 

उत्तय ( भुलमाॉकन) 
सन्तुष्ट हठकै असन्तुष्ट 

ददनु बमो ? ० २ १४ 
मस कामावरमको सार्वजननक चासो तथा सभस्मा 
सभधान गनव  औसत कनत ददन रगाउने गयेको छ ? 

१ ददन २ ददन धेयै ददन 
४ ६ ६ 

३ सेर्ाप्रनत
को 
जनवर्श्र्ा
स 

मस कामावरमरे ददने सेर्ा प्रनत तऩाई कन्त्तको 
वर्श्र्स्त हुनुहुन्छ ? 

वर्श्र्स्त दठकै अवर्श्र्स्त 
९ ७ ० 

कामावरमको सेर्ा प्रर्ाहका र्ायेभा अरुराई जानकायी 
गयी प्रचाय गनुव बएको छ ? 

धेयै दठकै छैन 
९ ६ १ 

मस कामावरमका कभवचायीहरु प्रनत तऩाईको वर्श्र्ास 
कन्त्तको छ ? 

धेयै दठकै छैन 
८ ८ ० 

मस कामावरमभा वर्ऩन्न र्गवका रागग र्जेट वर्ननमोजन 
बएको थाह ऩाउनु बएको छ ? 

छ छैन अलरअलर 
८ ३ ५ 

४  सेर्ा 
सम्र्न्धी 
जानकायी 

मस कामावरमरे सेर्ा लरदा कामावरमरे ददएको 
जानकायीर्ाट कन्त्तको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

सन्तुष्ट दठकै असन्तुष्ट 
१५  १ 

मस कामावरमभा आउदा कसयको सहमोग लरनु बमो ? आपै घय ऩरयर्ाय भध्मस्तकताव 
१० १ ५ 

मस कामावरमभा तऩाईरे एउटा काभको रागग 
कनतऩटक धाउनु बमो ? 

१ ऩटक २ ऩटक धेयै 
६ ७ ३ 

५ बौनतक 
ऩुर्ावधायको 
अर्स्था 

मस कामावरमको बौनतक अर्स्था कस्तो राग्मो ? याम्रो दठकै नयाम्रो 
४ १२ ० 

मस कामावरमभा बएको नागरयक र्डाऩत्र र्ाये तऩाईराई 
जानकायी छ ? 

छ आॊलशक छैन 
८ ५ ३ 

कामावरम य सेर्ाग्राही वर्चको सम्र्न्ध कस्तो छ ? याम्रो दठकै नयाम्रो 
८ ७ १ 

६ नागरयक 
र्डाऩत्र 

तऩाईको वर्चायभा सेर्ाग्राहीरे नागरयक र्डाऩत्रको 
उऩमोग कुन हद सम्भ गयेका छन ्? 

धेयै दठकै कभ 
४ ५ ७ 

तऩाईको वर्चायभा सेर्ादामकरे नागरयक र्डाऩत्र अनरुुऩ 
कनत हद सम्भ सेर्ा प्रदान गयेजस्तो राग्छ ? 

धेयै दठकै छैन 
४ २ १० 

तऩाईको वर्चायभा उजुयी ऩेदटकाको उऩमोग कुन हद 
सम्भ बएको छ ? 

धेयै दठकै छैन 
७ ४ ५ 

नागरयक र्डाऩत्रभा केही सुधाय आर्श्मक छ ? छ छैन थाह छैन 
१ ५ ८ 
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८) सार्वजननक सुनुर्ाई कामवक्रभभा तऩलशर र्भोन्जभ सर्ार जर्ाप बएको गथमो । 
 

मस.न. प्रश्नकतायको नाभ ठेगना सहबागीको सर्ार र्ा गुनासो जर्ाप हदने अधधकायी जर्ापको सॊक्षऺप्त व्महोया 

१ श्री रक्ष्भी भामा फास्तकोटी, र्डा 
नॊ.  ३ नेऩार भदहरा सॊघ । 

नघरयङ्ग गा.ऩा. भा कृवष कभवचायीराई 
बेट्न सक्रकदैन क्रकन? जुकाको औषधी 
ऩाउन ऩनन सक्रकएन । 

श्री यभेश सुरे्दी प्रभुख 
प्रशासकीम अगधकृत  

कोलबड तथा कभवचायी सभमोजनको दढराईरे सभस्मा 
बएको, कभवचायी ननमुक्ती प्रक्रक्रमा शुरु बएकोरे । 

 

२ श्री मभ र्हादयु थाऩा, ने. का. 
ऩाटी सगचर् र्डा नॊ. ३  

गा.ऩा.को प्रनतऩऺसॊगको सम्र्न्ध 
कस्तो हुनुऩने हो? ऩुन्जगत खचव क्रकन 
कभ बमो ? 

श्री यन फहादयु याना अध्मऺ 
नघरयङ्ग गा. ऩा. 

स्थानीम सयकायभा सर्ै सत्ताऩऺ हुने, सभस्मा बए 
र्सेय छरपर गनव सक्रकने य गा.ऩ. को सर्ैसॉग को 
सम्र्न्ध प्रचलरत नीनत ननमभ अनुसाय हुनेछ । 
कोयोनाको कायणरे र्जेट खचव हुन नसकेको । 

३ श्री सभय यानाबाट, र्डा नॊ. ५ सर्ै र्डाहरुभा र्ाटोको व्मर्स्थाऩन 
कदहरे सम्भ हुने ? र्डा नॊ. १ य ४ 
का र्ालसन्दाहरुराई प्रशासननक 
काभभा अऩामक बएको । 

श्री यन फहादयु याना अध्मऺ 
य श्री यभेश सुरे्दी प्रभुख 
प्रशासकीम अगधकृत 

सडकको स्तय वर्बाजन गरयएकोरे सोही अनुसाय  
सडक भाऩदण्ड कामभ गरयएको । प्रशासननक 
सहजताका रागग सेर्ा केन्र सञ्चारनको वर्षमभा 
ऩनन छरपर हुदै गयेको । 

४ श्री चन्र र् थाऩा  मोजना ननभावणभा र्ाड अध्मऺको 
बुलभका कस्तो यहन्छ ? 

श्री यन फहादयु याना अध्मऺ  सर्ैको बुलभका ऐनभा उल्रेख बए अनुसाय हुने, 
वर्षमगत सलभनतको लसपारयस अनुसाय कामवऩालरकारे 
गाॉउसबाभा मोजनाहरुको स्र्ीकृतीका रागग ऩेश हुन्छ  

५ श्री दर लसॊ थाऩा, प्र अ यान्ष्िम 
भा. वर्. - २ । 

 न्मनू दयर्न्दीका कायण वर्द्मारम 
सञ्चारनभा कदठनाई साथ ै
वर्द्मारमराई ऺेत्रराई क्रकन कभ 
यकभ वर्ननमोजन?  

श्री ननभवरा कुर्ॊय लशऺा 
शाखा । 

वर्द्मारमभा वर्द्माथॉ सॊख्मा अनुसाय दयर्न्दी 
व्मर्स्थाऩन गरयएको । गाउॉऩालरकाको न्मनू 
आन्तरयक आमका कायण तोक्रकए बन्दा अन्म ऺेत्रभा 
र्जेट व्मर्स्थाऩनभा चनुौती यहेको । 

६ श्री अन्जन ऩरयमाय, ऩत्रकाय । सॊघीम सयकायर्ाट थऩ र्जेट भाग 
हुन सकेन ? दलरत रक्षऺत 

श्री सयस्र्ती नघलभये लसग्देर 
उऩाध्मऺ । 

थऩ र्जेटका रागी सॊघीम तथा प्रदेश सयकायसॉग भाग 
गरयएको, दलरत रक्षऺत कामवक्रभभा केही गुनासो 
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मस.न. प्रश्नकतायको नाभ ठेगना सहबागीको सर्ार र्ा गुनासो जर्ाप हदने अधधकायी जर्ापको सॊक्षऺप्त व्महोया 

कामवक्रभहरु उऩरव्धी भुरक बएनन ्
? जानतम बेदबार् कदहरे अन्त्म हुन्छ 
? 

सुननएकोरे मसको सभधानभा राग्छु । जानतम 
बेदबार्को अन्त्म गनुवऩने बए ऩनन कामवक्रभहरु 
सञ्चारन गरयएको य  सर्कैो सहमोगभा नछटै्ट अन्त्म 
गरयने । 

७ श्री चनु नायामण शे्रष्ठ, सबाऩनत 
नेऩारी काॉगे्रस गाउॉ  कामव सलभनत 
। 

कृवष साभाग्री ऩऺऩत क्रकन? र्दढ 
भुल्मभा खरयद गरयएको गुनासो 
सुननएको तथा हाते ट्माक्टय उगचत 
प्रमोग बमो क्रक बएन ननगयानी 
कसरे गने हो ? 

कृवष शाखा प्रभुख कृषकहरुको ननरे्दनको आधायभा वर्तयण गरयएको, 
कृषी उऩकयण ननमभानुसाय कोटेशन भाग गयी खरयद 
बएको हाते ट्माक्टयको वर्षमभा सम्र्न्न्धत 
कृषकहरुको बौनतक रुऩभा ननरयऺण गरयने छ । 

८ श्री इन्र थाऩा, सगचर् नेकऩा 
एभारे गाॉउ कलभटी । 

कलरगण्डकी डइबयसवनरे यान्ष्िम चचव 
ऩाएको छ, मस ऩरयमोजनारे मो 
ऺेत्रराई  भरुबुभी र्नाउने ननन्श्चत 
छ मसको योकथाभ कसयी गनुवहुन्छ ? 

यन फहादयु याना अध्मऺ  मो मोजना हाम्रो दहत वर्ऩरयत छ मसको रागग 
सभुदहक वर्योध गनुवऩछव । दर्ार् लसजवना गनव हाभी 
प्रनतर्ि छौं गाउॉऩालरकार्ासीको साथ य सहमोगको 
अऩेऺा गदवछौं । 

९ श्री चन्र थाऩा, सञ्चारक ननजी 
वर्द्मारम । 

ननजी य सॊस्थागत वर्दमारम वर्च 
वर्बेद क्रकन? सुचना सभन्र्मभा 
वर्बेद क्रकन ? 

श्री ननभवरा कुर्ॉय लशऺा 
शाखा 

ननमतर्श बेदबार् नगरयएको, केही हुन गएको बए 
आगाभी ददनभा सुधाय गरयने प्रस्तावर्त लशऺा 
ननमभार्लरभा ननजी वर्द्मारमको तपव र्ाट एक 
प्रनतननगध अननर्ामव गन्एको । 

१० श्री यन र्हादयु गुरुङ्ग कोलबड ननमान्त्रणको रागग ८० राख 
रुऩमैाॉरे के कस्ता सभाग्री कसयी य 
कुन वर्धीफाट गरयमो  ? 

श्री कृष्ण प्रसाद रयभार, 
स्र्ास््म शाखा । 

नेऩार सयकायको प्रचलरत सार्वजननक खरयद ऐन 
अनुसाय साभाग्री खरयद बएको । स्र्ास््म साभाग्री १५ 
राख, गाडी बाडा ९ राख, क्र्ायेन्टाईन १७ राख, 
ऩारयश्रलभक ४ राख, न्ज.ऩी कोईयारा दरेुगौडाभा ६ 
राख ५० हजाय रगामत ऺेत्रभा खचव बएको । 
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मस.न. प्रश्नकतायको नाभ ठेगना सहबागीको सर्ार र्ा गुनासो जर्ाप हदने अधधकायी जर्ापको सॊक्षऺप्त व्महोया 

११ श्री सुभन थाऩा  नघरयङ गाउॉऩालरकाको मरु्ा रक्षऺत 
सोच कस्ता छन ्? सयकायको अनुबर् 
य अनुबुती कदहरे ? Smart city को 
ऩरयकल्ऩना गनुव ऩने रे्रा कागतीका 
रुख वर्तयणभा झगडा उऩमकु्त बएन 
। कोलबडको तेश्रो रहयको मोजना 
केही छ क्रक ? 

यन फहादयु याना, 
गाउॉऩालरका अध्मऺ  

मुर्ाराई लसऩ प्रवर्धी हस्तान्तयणका रागी ऺभता 
अलबर्दृी तालरभ कामवक्रभ सञ्चारन गरयएको, 
गाउॉऩालरकाररे उज्मारो नघरयङको अलबमानका साथ 
करयर् ९५ प्रनतशत घयभा वर्जुरी ऩुगेको ।  श्रोत 
साधनका अबार्का कायण गुरु मोजना ननभावण गयी 
ठुरा मोजना सञ्चारन गनव नसक्रकएको । कोलबडको 
तेश्रो रहयको र्ायेभा हार सम्भ सावर्ककै स्र्ास््म 
सार्धानी बौनतक दयुी कामभ गने नै यहेको छ 
सयकायर्ाट खोऩ प्राप्त बएभा गाउॉऩालरकारे तरुुन्त 
वर्तयण गने मोजना यहेको छ ।  
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९) गाउॉ ऩामरकाको प्रनतर्द्धतााः 
 गाउॉऩालरकार्ाट प्रर्ाह गरयएको सेर्ाहरुराई अझ जर्ापदेदहता, न्जम्भेर्ायी य उत्तयदामी र्नाउन े

तथा नागरयकका सर्ारहरुराई आगाभी ददनभा ऩनुयार्तृी हुन नददने । 

 गाउॉऩालरकार्ाट सञ्चालरत मोजना मोजनाहरुको अनगुभन तथा ननरयऺण प्रक्रक्रमाराई 
प्रबार्कायी र्नाउने । 

 गाउॉऩालरकाको सार्वन्जनक खरयद प्रक्रक्रमाराई ऩायदशॉ र्नाउने । 

 सार्वजननक सनुरु्ाई य साभान्जक ऩयीऺणराई ननमलभत रुऩभासञ्चारन गने । 
१०) कामयक्रभको सर्र ऩऺहरु 

 प्रचाय प्रसायका रागी गाउॉ ऩालरकाको र्ेब साईट, र्डा कामावरम तथा यान्ष्िम ऩत्रत्रकाभा सभेत 
सचुना प्रकाशन गरयएको । 

 नागरयकहरुको अलबभत सॊकरनका रागी नागरयक अलबभत सॊकरन गरयएको । 

 गाउॉऩालरकाका अध्मऺ, उऩाध्मऺ रगामत अगधकाश जनप्रनतननधी, प्रभखु प्रशासक्रकम अगधकृत 
रगामत शाखा प्रभखुहरुको कामवक्रभा उऩन्स्थनत यहेको । 

 चार ुआ. र्. को दोश्रो तथा तशे्रो चौभालसवक त्रफत्तीम प्रगती प्रस्ततु गरयएको । 
 सर्ारजर्ाप ननकै सभ्म भमावददत तथा अनशुालसत ढगॊर्ाट सम्ऩन्न बएको । 

 सेर्ा प्रदामकर्ाट बएका कलभकभजोयीहरुराई सधुाय गयेय अगाढी र्ढ्ने प्रनतर्िता व्मक्त 
गरयएको । 

११) कामयक्रभको ननश्कषय तथा सझुार्ाः  

  प्रनतकुर भौसभ तथा कोलबड सॊक्रभणका कायण खुरा स्थानभा कामवक्रभ सञ्चारन गनव सम्बर् 
बएन । गाउॉ ऩालरकाको ऩयुानो साॉघयुो हरका कायण अऩेऺाकृत रुऩभा र्साई व्मर्स्थाऩनराई सहज 
र्नाउन सक्रकएन तथाऩी कामवक्रभभा नागरयकको उऩन्स्थनत सखुद न ैभान्न ुऩदवछ । सर् ैसहबागीहरु 
तोक्रकएको आचाय सॊदहताराई ऩारन गयी सहज रुऩभा कामवक्रभभा सहबागी हुनरे कामवक्रभको गरयभा 
भहत्र् य नागरयकको न्जम्भेर्ायीऩनराई उचो फनाएको भहशसु सहजकतावरे गयेका छौं । सर्ारजर्ाप 
चयण तथा नागरयक अलबभतभा व्मक्त बार्ना, वर्चाय, दृन्ष्टकोणरे गाउॉ ऩालरकाको सेर्ा प्रर्ाह सयर, 
सहज य ऩायदशॉ  बएको देखखन्छ ।  

  नेऩार सयकायरे सशुासन प्रर्धवनका रागी जायी गयेका मस्ता सार्वजननक सनुरु्ाई, साभान्जक 
ऩरयऺण जस्ता औजायको प्रमोगरे गाउॉ ऩालरकाको क्रक्रमाकराऩराई अझ र्दढ न्जम्भेर्ाय जर्ापदेही य 
ऩायदशॉ र्नाउछ । स्थानीम सयकायका क्रक्रमाकराऩहरुभा नागरयकको चासो य सयोकायराई सभमभ ै
व्मर्स्थाऩन गनव सक्रकएभा सभग्रता सयकायको वर्श्र्सननमता र्ढदछ ।  



१. ब्यानर ऩढेर काययक्रमको समुद्घाटन गदै गाउॉऩालऱकाका अध्यऺ  

 
 

२. नागररकका जिऻासा मेटाउदै गाॉउऩालऱकाका उऩाध्यऺ । 

 



३. गुनासो व्यक्त गदै सवेाग्राही 

 
४. गाउॉऩालऱकाको सेवा प्रवाहमा आफ्नो जिऻासा राख्दै सेवाग्राही 

 



५. चाऱु आ. व. को आर्थयक वववरण प्रस्तुत गदै ऱेखाअर्धकृत 

 
६. नागररकका सवाऱहरुको िवाप ददनुहुदै प्रमुख प्रशासककय अर्धकृत 

 



८. नागररकको गुनासोऱाई सम्वोधन गदै गाउॉऩालऱकाका अध्यऺ 

 
९. काययक्रममा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गदै साववक गा. वव. स. अध्यऺज्य ू

 






