गोरन्जोय गाउॉऩालरका
गाउॉकामयऩालरकाको कामायरम,
ग्वारटाय, लिन्धुरी।
cf=j=२०७४/०७५ को प्रथभ चf}भालिक प्रगलत िभीक्षा गोष्ठीको प्रलतवेदन
लभलतिः२०७४/०९/१८

१, कामयक्रभका श्रीभान् अध्मक्ष तथा मिगाउॉऩालरका अध्मक्षज्मू ,
२, प्रभुख अलतलथज्मू , अलतलथज्मू
३, गाउॉऩालरकाका उऩाध्मक्षज्मू
४,जुनायिुऩयजोन,नमाॉिहयcfमोजनाखुकोट,इराकाप्रहयीकामायरम
खुकोटरगामतववलबन्नकामायरमकाप्रभुखतथाप्रलतलनलधज्मू हरू
५, वडाध्मज्मू हरू, गाउॉकामयऩालरकाका िदस्म तथा वडािदस्मज्मू हरू
६, ने.क.ऩा. (ए.भा.रे .) काऩाटी प्रभुख वा प्रलतलनलधज्मू
७, नेऩारी काॊग्रि
े का ऩाटी प्रभुख वा प्रलतलनलधज्मू
८, ने.क.ऩा. भाcf]वादी केन्दका प्रभुख वा प्रलतलनलधज्मू
९, ज.दो.भ. ऩाटी प्रभुख वा प्रलतलनलधज्मू
१०, ऩत्रकायलभत्रहरू
११, नेऩार शिक्षक िॊ गठनका प्रभुख वा प्रलतलनलधज्मू
१२, नेऩार शिक्षक िॊघका प्रभुख वा प्रलतलनलधज्मू

1

१३, एकीकृत अशखर नेऩार शिक्षक िॊ गठनका प्रभुख वा प्रलतलनलधज्मू
१४, उच्च भाध्मलभक शिक्षक एिोलिमिन
१५, कf}शिका भा.वव.काप्र.अ.ज्मू
१६, टोर ववकाि िलभलत ग्वारटायका प्रभुख वा प्रलतलनलधज्मू
१७, ग्वारटायशस्थत िहकायी िॊ स्था, भेरलभराऩकेन्र
१८, cfb/णीम जनिभुदामहरू
cfh o; गरयभाभम िबाभा मि गोरन्जोय गाउॉऩालरकाको लभलत २०७४ िार श्रावणदे शख कालतयक
िम्भ य त्मि अशघ य ऩलछका कामय प्रगलतका वाये वववयण प्रस्तुत गने अविय ऩाउॉदा भराइ अत्मन्त
गवय भहिुि बएको छ । भेयो मो प्रस्तुतीका फाये भा तऩाइहरूको शजज्ञािा य िुझावको अऩेक्षा गदयछु
।

भ

गोरन्जोय

गाउॉऩालरकाको

cf=j=२०७४/०७५कोप्रथभचf}भालिक

(२०७४

कालतयकिम्भ)प्रगलत य त्मिबन्दा ऩलछको हार िम्भको प्रगलत प्रस्तुत गनय चाहन्छु ।

अनुभालनत व्मम य स्रोत व्मवस्थाऩन
uf]nGhf]/
074.75

ufpkflnsfsf]

ljQLo ;dfgLs/)f
tkm{sf] cfo

-lg;t{

cfGtl/s cfo

cf=j=

cg'bfg_ 16,44,55000
.
16,87,000.

2

श्रावणदे शख

lg;t{ / cfGtl/s cfohDdf

16,61,42,000
.

;zt{ cg'bfgcfo

10,37,86000.

hDdf cfo

26,99,28,000
.

Joo tkm{ छु ट्ट्याइएको
लनितयतपय
कामायरम िॊ चारन य म्माशचङ पन्ड
ॉ ीगत
५५राख िवहत चारु य ऩूज

चारु
५,२०,६२०००/

३,९५,२३,५००

ॉ ीगत १,२५,३८,५००/
ऩूज

११,३८,३१,०००
cfमोजना य कामयक्रभतपय

/

कामायरम िॊ चारन तथा cfमोजना य
कामयक्रभतपय जम्भा

१६,५८९३०००/

िितय तपयको व्मम

10,37,86,000.

प्रथभ चf}dfलिक खचय तपय(cf=j=२०७४/०७५को)
कामायरम िॊचारन तपय
१, लनितय चारु
लि.नॊ.

िीर्यक

ववलनमोशजत

प्रथभ चf}भालिक खचय

यकभ
1.

कभयचायीहरूको

2.

कभयचायीहरूको

२०,३२,७४१/५०

तरफ
७०,५००/
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कैवपमत

य

बत्ता
3.

फैठक बत्ता

4.

ऩयाभिय तपय

5.

कामायरम

१२,९२,१००/

गाउॉिबा, गाउॉका.ऩा. य वडा
िलभलतको फैठक

१,०६,४४९/

िव इ.१, एलि.िव. इ.१ य
का.ि.१ को तरफ िभेत

५,९३,९७१/

िॊ चारन खचय

गा.ऩा., ७ वटा वडा का. य
केही

भात्राभा

कामायरम तपय
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

िॊ चाय भहिुर

१,७०,९२०/

इन्धन

१,३६,५००/

भभयत िम्बाय

१३,८२६/

घय बाडा

८३,५००/

अन्म बाडा

४,५९,०००/

ववववध खचय

३,२१,४९०/

ऩन्जीकयण

१,४०,५००/

ववद्युत

३४३५/

दै .भ्र.ब.

१,८६,१००/
जम्भा

गा.ऩा. य वडा का.

गा.ऩा. य वडा का.

५६,११,०३२/५०

२, शज.ि.ि. लिन्धुरीफाट फाट थऩ लनकािाफाट खचय
लि.नॊ.

िीर्यक

ववलनमोशजत

प्रथभ चf}भालिक खचय

यकभ
1.
2.
3.

फार िञ्जार

४२,०००/

िुgf}nf हजाय

२,०,२०००/

िाभाशजक

२,१६,०००/

ऩरयचारक
तरफ

4.

जम्भा

४,६०,०००/

३, िितय चारु
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कैवपमत

ववर्मगत

लि.नॊ.

िीर्यक

ववलनमोशजत
यकभ

1.

ऩूणय खोऩ गोष्ठी

2.

भवहरा

3.

गाउॉघय

4.

इम््रान्ट िेवा

प्रथभ चf}भालिक खचय

कैवपमत

५,१००/

४,२५,०००/

६०,०००/

स्वमॊिेववका

अलबभुखीकयण

८,०००/

शलरलनक

उऩकयण खरयद

२६,०००/

cfमुलिडी िेवा

७,०००/

7.

वकिोय

८,०००/

8.

पयभेट,

9.

अनुगभन भूल्माङ्कन

5.
6.

१२,०००/

फ्रे लि व्मानय
वकिोयी

कामयक्रभ

१०,०००/

पोटोकऩी

छऩाइ

२१,०००/

10.

अन्तवक्रयमा कामयक्रभ

२२,०००/ फाॉकी

11.

पोहोयभैरा

१०,०००/

12.

OPDTicket छऩाइ

व्मवस्थाऩन

13.

कामायरम

14.

स्वास््मको

15.

शिक्षकहरूको

16.

ऩिु

17.

कृवर्

18.

ऩेश्की

१०,०००/
५०,०००/

भिरन्द

खचय
तरफ

६१,०१,८७१/३०

बत्ता
३,३३,४२२५९/४०

तरफबत्ता
ववकािको

३,३२,५५०/

ववकािको

४,४३,४००/

त.ब.कयाय
त.ब.कयाय
जम्भा

४,०६,९५,०८०/७०
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४, शजल्रा जनस्वास््म का. लिन्धुरीफाट िाभुदावमक स्वास््म केन्दका रालग लनकािा बएको

त.ब.

२,५८,०००/ खचय बएको छ ।
५, िाभाशजक िुयक्षा बत्ता िीर्यकभा रू. १,४८,५२,०००/ लनकािा गरयएको लथमो । प्रत्मेक वडा
कामायरमफाट कागजातहरू िॊ करगन बइ{ िोको ऩेश्की पछयमोटको काभ िुरू बएको छ । o;df
s]xL

यकभ फाॉकी हुन िलछ । मि गाउॉऩालरका लबत्र िाभाशजक िुयक्षा बत्ता लरने िवै

व्मशिहरूको वववयण ऩॊजीकयण ववबागको पम्मायटभा लभलत २०७४ बार भवहनाभा नै अनराइन इन्री
गयी मथाथय वववयण तमाय गयी प्रथभ चf}dfलिक लनकािा दिैं अगावै गये का लथमf}+ । दोस्रो चf}भालिक
लनकािाका रालग अऩडेट वववयण ऩुनिः अनराइन इन्री गने काभ हुॉदै छ । िभमभा नै मि ऩटक
ऩलन उि बत्ता लनकािा गरयने छ ।
६, cfन्तरयक cfo रू. ७६,६९६/ िॊ करन बएको छ । मि cf=j= भा १६ राख ८७ हजाय
cfन्तरयक cfम िकॊरन गने अनुभान गरयएको य िोही अनुिाय यकभ ववलनमोजन गरयएको लथमो तय
गाउॉऩालरकारे अनुभान गये को बन्दा ज्मादै न्मुन यकभ िॊ करन बएको छ । मही अनुरूऩ िॊ करन
बए हाभीरे ववलनमोजन गये को कामयक्रभहरू भध्मे कलतऩम कामयक्रभ यकभ अबावका कायण
कामायन्वमन हुन िभस्मा दे शखन्छ । मि गाउॉऩालरकाको cfलथयक P]न, २०७४ भा कय दस्तुय
उठाउने व्मवस्था गरयएको छ । कयको दय य दामया धेयै बए ऩलन वडाभा कभयचायीको अबाव
रगामतका कायण कय िॊ करन िन्तोर् जनक नबएको हो । बवन लनभायणको अनुभलत, ववलबन्न
वकलिभका दस्तुय रगामत िीर्यकभा यकभ िॊ करन बइ यहेको छ । ढु ङ्गा, लगट्टी, वारुवा लनकािी
वाऩतको दस्तुय उठाउन प्रदे ि कानुनरे लनधाययण गये फभोशजभ गाउॉ ऩालरकारे िॊ करन गने बन्ने
व्मवस्था बएकोरे हारभा अल्ऩकारीन रूऩभा उि काभ वाऩत दस्तुय उठाउन IEE (प्रायशम्बक
वातावयणी ऩयीक्षण) को काभ िुरू गरयएको छ । िोको प्रलतवेदन तमाय ऩश्चात् शजल्रा िभन्वम
िलभलतफाट स्वीकृत बए ऩलछ काभ िूचारू गने रक्ष्म याशखएको छ । cfufdL ददनभा ऩमयटन
प्रवर्द्यनिॉग िम्फशन्धत मि गाउॉऩालरकाका मायशफ्टङ, भ्मु 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 दे खाउन िवकए कय िॊ करनभा
िुधाय cfpg] दे शखन्छ ।
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ॉ ीगत िुधाय)
कामयक्रभ तथा cfमोजना तपय (ऩूज
cf. व. ०७३/७४ को मोजनाको काभ (२०७३/०७४ दोस्रो लनकािा रू ४८ राख भध्मेको)
लि.नॊ.

िीर्यक

ववलनमोशजत
यकभ

प्रथभ चf}भालिक कैवपमत
खचय

गा.ऩा. जाने ड्रेनभा पराभको स्ल्माव

१६,१००/

2.

४

यानीखोरा-वेस्टाॉडी- २,००,०००/

१,९२,०००/

3.

६ नॊ. है वाय गाउॉ नायामणडाॉडा िडक २,००,०००/

१,९२,०००/

4.

वडा नॊ. ६ को नाकाजोरी हामुटोरदे शख १,५०,०००/

5.

वडा नॊ. ६ को नाकाजोरीदे शख वडा १,५०,०००/

6.

वडा नॊ. ६ कामायरमभा बवन भभयत य १,००,०००/

7.

३ नॊ. वडाको च्माङ्रुङ हुॉदै तीनकन्मा ३,५०,०००/

३,३६,०००/

8.

५

हुॉदै २,२५,०००/

२,१६,०००/

9.

वीऩीयाजभागयफाट ५ नॊ. वडा कामायरम २,२५,०००/

२,१६,०००/

10.

५ नॊ. वडा कामायरम बवन लनभायण तथा ५,००,०००/

11.

४ नॊ. वडाको cfरुवायी ऩोखयी हुॉदै वडा २,००,०००/

१,९२,०००/

12.

४ नॊ. वडा कामायरम बवन भभयत

४,००,०००/

३,८४,०००/

७ नॊ. वडाको वडा कामायरम घेयावाया

२,००,०००/

१,९२,०००/

1.

नॊ.

वडाको

भूरडाॉडा िडक भभयत
नभायण तथा भभयत

१,४४,०००/

वडा कामायरम िडक लनभायण तथा भभयत
१,४४,०००/

कामायरम जाने फाटो भभयत
९६,०००/

िाभान खरयद
जाने फाटो रमाक खोल्ने
नॊ.

वडाको

कृष्ण

भशन्दय

शचिाऩानी जाने िडक भभयत तथा नारा
लनभायण

13.

जाने फाटो भभयत
४,८०,०००/

भभयत

कामायरम जाने फाटो भभयत
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कय िवहत

cf. व. ०७४/७५ को मोजनाको काभ

लि.नॊ.

िीर्यक

ववलनमोशजत यकभ

प्रथभ चf}भालिक कैवपमत
खचय

1.

५ नॊ. वडाभा िाइकर जोन को १९,००,०००/

६७,०००/

कय िवहत

2.

२

3.

एम्फुरेन्ि

4.

मायशफ्टङ िम्बाव्मता अध्ममन, िवे, १,९०,००,०००/ ५,००,०००/

NARAिॉग

लडजाइन, स्थरगत अध्ममन य िोको

MOUगये य

प्रलतवेदनका रालग खचय

काभ

गरयएको

मि

काभका

िवेभा झाडी िपा गये को
नॊ.

वडा

रान्िपभयय खरयद

ववतीजोयभा

खरयदको

ु ानी गये को
रे लडङभा बि

रालग

ववद्युत ् ८,००,०००/

६,६४,४८०/

लिप्रदी १५,००,०००/

१०,१२,३८०/

रालग प्रलतवेदन
प्राप्त बए ऩलछ
रू
१,८२,०००/
ु ानी
बि

फाॉकी ।
5.
cf.व. २०७३/०७४ य २०७४/०७५ को मोजना तथा कामयक्रभ प्रथभ चf}भालिक जम्भा खचय रू
५०,४३,९६०/ य कशन्टजेन्िी तपय खचय रू.४,०३,६५०/ गयी जम्भा रू. ५४,४७,६१०/ खचय
बएको ।
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गनय

ॉ ीगतcf=j=२०७४/०७५को)
कामायरम िॊचारन तपय ऩुज
लि.नॊ.

िीर्यक

ववलनमोशजत

प्रथभ चf}भालिक खचय

कैवपमत
कम््मुटय,

यकभ
1.

भेलिन cf}जाय

९,७८,८६२/

2.

पलनयचय

३,५९,२०४/

ल्माऩटऩ,

भेलिन
जम्भा

१३,३८,०६६/

ॉ िम्फशन्धत
फाॉकी काभको वववयण ७७ वटा मोजना भध्मे लनभायणिग
१, िडक, लिॊ चाइ, लरफ्ट लिॊ चाइ, मायशफ्टङ, भ्मुटावय, बवन, घेयावाया, खेरभैदान रगामतका
ऩूवायधायका कयीफ ७७ वटा मोजना भध्मे
लि.नॊ

काभ

िबे

िबे

मोजनाको

काभ

यलनङ

फाॉकी

रगामत

रगामत

काभ

िम्ऩन्न

ववरभा

ु ानी
बि

९

२

२

अध्ममनको अध्ममनको
काभ िुरू

िुचारू

ु ानी
बि

अशन्तभ

जम्भा
मोजना

काभ
िम्ऩन्न

१

४१

३

१४

६

७७

२, प्राथलभक तहभा अॊग्रज
े ी भाध्मभको कक्षा िॊ चारन गनय रू.४० राख ववलनमोजन बएकोभा प्रस्ताव
भाग गयी गाउॉकामयऩालरकाफाट १२ वटा ववद्यारम छनf}ट बएका भध्मे

प्रत्मेक ववद्यारमिाग

िम्झf}ता गयी कुन काभभा कलत यकभ खचय गने हो िोको िीर्यक िवहत िम्फशन्धत वव.व्म.ि.को
ु ानी ददन िुरू गरयएको छ
लनणयम िभेतका cfधायभा ५० दे शख ७० प्रलतित यकभ ऩेश्की स्वरूऩ बि
।ती ववद्यारमहरूरे उि लनणयम अनुिायको काभ िम्ऩन्न गयी कामायरमराइ जानकायी ददए ऩलछ
ु ानी ददने व्मवस्था लभराइएको छ । उि १२ वटा
अनुगभन टोरीको प्रलतवेदन अनुिाय फाॉकी बि
ववद्यारम भध्मे हार िम्भ ७ वटा ववद्यारमरे ऩेश्की यकभ लरएका छन् ।
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िवे

भा.वव. नमाॉ खकय, गोरन्जोय गाउॉऩालरका वडा नॊ. ५ भा कृवर् जे.वट.ए. अध्माऩनका रालग

३,

रू.२० राख यकभ ववलनमोजन गरयएकोभा उि भा.वव.िॉग कामयक्रभ िॊ चारन गनय िम्झf}ता eO
िकेको छ । उि ववद्यारमको व्मवस्थाऩन िलभलतको लनणयम फभोशजभको िीर्यक भध्मे िाभान खरयद
तपयको रू.१० राख भध्मे ऩेश्की स्वरूऩ रू. ७ राख यकभ ब ुिानी ददइएको छ । फाॉकी रू.१०
राख रागतको बवन लनभायण िीर्यकको यकभ

प्राववलधक प्रलतवेदनका cfधायभा लनमभ फभोशजभ ऩलछ

ब ुिानी ददने व्मवस्था लभराइएको छ ।
४, िाभुवहक रूऩभा ५० प्रलतित िभुहको रागतभा गाइ, फाख्रा पायभ, डे यी उद्योग, ऩिुववभाका
रालग २०७४/०७/१५ गतेलबत्र १ भवहना म्माद ददइ प्रस्ताव भाग गरयएको लथमो । उि म्माद
लबत्र २० बन्दा फढी िभूहको प्रस्ताव दताय बएको छ । मि काभका रालग गाउॉ कामयऩालरकाको
फैठकरे एउटा िलभलत फनाइ उि िलभलतराइ स्थरगत अनुगभन गयी िभूह छनf}ट, यकभ
ववलनमोजन रगामतको काभ िम्ऩन्न गने शजम्भेवायी ददएको छ । उि िलभलतरे िभेत Specific
काभ हुने गयी कामयक्रभ फनाइ िभूहराइ िवक्रम फनाउने छ बन्ने अऩेक्षा गरयएको छ ।

ब ुकम्ऩ ऩुनलनयभायण िम्फन्धभा


वडा स्तयभा बूकम्ऩ ऩुनलनयभायणका रालग प्राववलधक जनिशि खवटएका छन् । िभम िीभाका
कायणरे २०७४ ऩुर् भवहनाको िुरूदे शख ऩुनलनयभायणको काभभा अलरक तीव्रता cfएको छ ।
हाभीरे ऩलन मही िभमदे शख ऩुनलनयभायणको काभ य त्महाॉ खवटएका जनिशिको काभ प्रलत
चािो लरन थारे का छों । मि काभभा हाभीरे खवटएका कभयचायीरे जनताप्रलत अिहमोग
गयी दुिःख ददए नददएको य कामयक्षेत्रभा खवटए नखवटएको फाये चािोका िाथ लनगयानी गये का
छf}+। मि फाये को जनताको गुनािोराइ तुरून्त िॊ वोधन गने प्रमाि गये का छf}+। गुनािो खुरा
रूऩभा याख्न अनुयोध गये का छf}+ य िो काभभा िहमोग गनय िफैभा अनुयोध गदयछों ।

जनिशि


गाउॉऩालरका केन्रभा लनजाभती िेवाका प्रभुख प्रिािकीम ऩद १, ना.िु. २ , रे .ऩा. १ गयी
४ जना कभयचायीहरू कामययत यहे का छन् । खुरा प्रलतष्ऩधायभा छनोट बइ लभलत २०७४ बार
१३ गतेदेशख लिलबर इशन्जलनमय १ जना कामययत यहेका छन् । िव इ. १ य एलि.िव.इ १
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गयी २ जना ऩयाभिय िेवाको कयाय तपय कामययत यहेका छन् । कामायरम िहमोगी

१ जना

ऩलन ऩयाभिय िेवाको कयाय तपय कामययत यहे का छन् । प्राववलधक क्याम्ऩिहरूिॉगको
िभन्वमभा कयीफ ४ भवहनाका रालग cf].जे.टी. को प्राववलधक काभभा िव.इ. १ जना य
एलि.िव.इ. २ जना गयी ३ जना प्राववलधक कभयचायी कामययत यहे का छन् । मि
गाउॉऩालरकाको वडा कामायरमहरूभा एलि.िव.इ. स्थामी कभयचायी ३ जना कामययत यहे का छन्
।
ववर्मगत िाखाभा शिक्षा तपय ववद्यारम लनयीक्षक १ जना, भवहरा ववकाि तपय िहा.भवहरा



लनयीक्षक १ जना, कृवर् ववकाि तपय ना.िु. ियहका १ जना स्थामी कभयचायी य कयायका
खरयदाय ियह ४ जना कभयचायी कामययत छन् । ऩिु िेवा तपय ना.िु. ियह १ जना, कयाय
खरयदाय ियह ४ जना य का.ि. स्थामी १ जना कामययत यहे का छन् ।


७ वटै वडा कामायरमभा ३-३ वटा ऩद भध्मे वडा िशचवको ऩदभा वडा २ य ६ भा भात्र
वडा िशचव कामययत यहेका छन् । फाॉकी ५ वटा वडा कामायरमको िशचव ऩद रयि यहे को
छ । फडा कामायरमहरू क्रभििः वडा नॊ. १,४ य ५ भा वडा िशचवको काभ गनय ववकाि
तपयका स्थामी कभयचायीहरूराइ तोवकएको छ । मि गाउॉ कामयऩालरकाका ना.िु. श्री
योवहतकुभाय काकीरे वडा नॊ. ३, ७ य गा.ऩा. कामायरमको मोजना िाखाको काभ िम्ऩादन
गदै cfउनु बएको छ ।



वडा नॊ. ४ य ५ भा कामायरम िहमोगी ऩद रयि यहे को छ । नेऩार ियकायरे
गाउॉऩालरकाको रयि ऩद भध्मे प्राववलधक ऩदभा खुरा प्रलतष्ऩधाय गयाइ कयायभा लनमुशि गने
फाहेकका ऩदभा कयाय लनमुशि गनय वन्दे ज रगाएको शस्थलत छ ।

बf}लतक िाधन स्रोत


३ नॊ. वडाको ग्वारटायभा लरएको बाडाको भूख्म कामायरम बवन ५ कोठाको छ । मही
३ नॊ. वडा ग्वारटायभा यहे को १६ कोठे

बवनभा गाउॉऩालरकाको फैठक कक्षको

व्मवस्था गरयएको छ । उि १६ कोठे बवन एकान्त स्थरभा बएकोरे िुयक्षा य
ऩामकका दृविरे कामायरमको बवनको रूऩभा िॊ चारन गनय िवकएको छै न । हार
बाडाभा लरएको बवन अत्मन्त िाॉघयु ो छ । िेवा प्रवाह गनय कदठनाइ बएको छ
।मिको ववकल्ऩको खोजी बइयहे को छ ।


कामायरमभा पलनयचय रगामत ef}लतक िाधन ऩमायप्त यहेको छ ।
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गाउॉऩालरकाको रालग मि गा.ऩा. को वडा नॊ. ३ भा लनिुल्क जग्गा प्रालप्तका रालग गाउॉ
कामयऩालरकाको फैठकरे जग्गा व्मवस्थाऩन िलभलत गठन गये को छ य उि िलभलतरे िो
का रालग िूचना प्रकाशित गये को लथमो ।

लनवेदन ऩलन ऩये को छ िोको फाये अध्ममन

गयी टुॊगो रगाउन फाॉकी छ ।
िभस्मा


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



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



िॊ क्रभणकार छ । कलतऩम ववर्मगत कामायरमहरू शजल्राभा छन् । काभ किरे गने बन्ने
दिववधा छ । िॊ घीम भालभरा तथा स्थानीम ववकाि भन्त्रारम, ववर्मगत भन्त्रारम य अथय
भन्त्रारमफीचको िभन्वमको अबाव य िभमभा नै स्थानीम तहभा जानकायीको अबावका
कायण कृवर्, ऩिु िेवा य भवहरा ववकाििॉग िम्फशन्धत कामयक्रभका रालग यकभ ववलनमोजन
हुन िकेन । जिका कायण ती क्षेत्रका अत्मावश्मकीम कामयक्रभ िॊ चारन हुन िकेनन् ।
अथय भन्त्रारमफाट स्वीकृत स्थानीम तहभा फजेट तजुभ
य ा, कामायन्वमन, cfलथयक व्मवस्थाऩन
तथा िम्ऩशत्त हस्तान्तयण िम्फन्धी लनदे शिका, २०७४ को दपा १.५ भा स्थानीम तहभा
ववर्मगत कामायरमहरूफाट िभामोजन बएय cfउने कभयचायी तथा कामयक्रभहरूको रालग बने
िभामोजन हुन ु ऩूवक
य ो िम्फशन्धत लनकामफाटै हस्तान्तयण हुने हुॉदा िभानीकयण अनुदानफाट
फजेट व्मवस्था गनुय ऩने छै न बन्ने व्मवस्थाका cfधायभा ते स्रो चयणको स्थानीम लनवायचन
फाॉकी यहेका शजल्रा फाहे क लिन्धुरी रगामत शजल्राका स्थानीम तहरे मही कानुन
रगामतका cfwfयभा लभलत २०७४ अिाय भिान्त लबत्र नै फजेट ववलनमोजन गये का लथए ।
तय भालथ उल्रे शखत ववर्मगत कामायरमफाट लभलत २०७४ बार य िो बन्दा ऩलन वढरा
कभयचायीहरू कामयक्रभ िवहत कभयचायीहरू खटाइमो तय ती कामयक्रभ िॊ चारन गने यकभ बने
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लनकािा बएन । गाउॉऩालरकाभा प्राप्त बइ मि अशघ नै भालथको लनदे शिका रगामतका
cfwf/df

अन्म ववलबन्न िीर्यकभा ववलनमोजन गरय िवकएको लनितय अनुदान िीर्यकको

यकभफाट मी ववर्मगत िाखाका कामयक्रभ िॊ चारन गने हो बनी शजल्रा शस्थत िम्फशन्धत
कामायरमफाट जानकायी प्राप्त बमो । मी ववर्मगत िाखाको फजेटका िम्फन्धभा केन्रस्तय
रगामत ववलबन्न लनकाम तथा लभलडमारे ऩलन कृवर्, ऩिु ववकाि य भवहरा रगामत क्षेत्रका
अत्मावश्मक कामयक्रभको यकभ िडक लनभायण रगामत काभभा ववलनमोजन गमो बनी स्थानीम
तहराइ दोर्ी ददने गरयएको छ । मि प्रलत हाभीराइ दुख रागेको छ ।उि ववर्मगत
िाखाको अत्मावश्मकीम काभका रालग केही यकभको व्मवस्था गने ववर्मभा cfगाभी
गाउॉिबाको फैठकभा छरपर हुने छ ।
अविय


काभ गये य दे खाउन िवकने अविय प्राप्त बएको छ । धेयै हदिम्भ मोजना छनोटदे शख तजुभ
य ा,
ववस्तृत िबे गने मोजना िॊ चारन गदाय प्राववलधकको प्रत्मक्ष िॊ रग्नता, प्राववलधकको वस्तुगत
प्रलतवेदनका cfधायभा कामय िम्ऩन्न प्रलतवेदन तमायी य प्राववलधक िवहतको अनुगभन टोरीको
ु ानी ददने गरयएको
वस्तुऩयक स्थरगत प्रलतवेदनका cfधायभा मोजनाको काभ िम्ऩन्न गयी बि
छ । मि ऩटकको िुरू मोजना छनf}टभा वस्तीस्तय िम्भ ऩुगेय वृहत् छरपर गयी स्थानीम
cfjश्मकताभा cfधारयत मोजना छनf}ट गयी गाउॉऩालरकाभा लिपारयि गने काभभा छोटो
िभम लनधाययण गरयएको लथमो । cfगाभी वर्यभा मि काभका रालग ऩमायप्त िभम छु ट्ट्याउने
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 बनेय छरपर य कामय िम्ऩादनभा जोड्ने प्रमाि गये का छf}+

.

गाउॉऩालरकाफाट छु याइएको फजेटको िही िदुऩमोग गने िूचकहरू फनाइ रागू गने प्रमाि
ु ानी
गये का छf}+ । अनुगभन भूल्माॊकन वस्तुऩयक फनाएका छों । मोजना कामयक्रभको बि
अशघ वस्तुऩयक अनुगभन प्रलतवेदनराइ याख्ने गये का छै । जनगुनािोको जलतिलदो चाॉडो
िम्फोधन गने प्रमाि गये का छों ।
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जनताको काभ िाधनस्रोतरे भ्माए िम्भ लछटो य िहज रूऩभा िम्ऩन्न गने प्रमाि गये का छf}+
।
cfufभी ददनका रालग िुझाव


मोजना छनf}टभा हये क वस्तीस्तयभा ऩुगेय व्माऩक जनिहबालगता जुटाइ मोजना
छनf}ट गयी गाउॉऩालरकाभा लिपारयि गने काभभा जनप्रलतलनलध तथा कभयचायीहरूराइ
ऩमायप्त िभम ददइ खटाउनु 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 उऩबोिा िलभलत गठनदे शख स्थानीम स्तयका
िाभान्म वववादको लनरूऩण तथा मोजना िॊ चारन िही गुणस्तयभा िम्ऩन्न गनय स्थानीम
िभुदामको िहमोग cfवश्मक छ ।



गाउॉऩालरकाका कभयचायी तथा उऩबोिा िलभलतका ऩदालधकायीहरूराइ तालरभको
व्मवस्था गनय उऩमुि हुन्छ ।


अन्त्मभा गाउॉऩालरकाको काभराइ अझ प्रबावकायी फनाउन िम्ऩूण य जनिभुदामको यचनात्भक
िुझाव तथा प्रत्मक्ष य ऩयोक्ष िहमोगको अऩेक्षा याख्दै ववदा चाहन्छु ।

टॊ कनाथ शघलभये
प्रभुख प्रिािकीम अलधकृत
गोरन्जोय गाउॉऩालरका, गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम,
ग्वारटाय, लिन्धुरी
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