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६) उठेका प्रश्न/लजज्ञासा र उत्तराः 

क्र.स.ं प्रश्नकिाय/गुनासो 

गने वा सुझाव 

लदनेको नाम, 

थर र ठेगाना 

सहभागीको प्रश्न/गुनासो/सुझाव जवाफ लदने 

पदालिकारीको 

नाम, थर र 

ठेगाना 

जवाफको छोटकरी व्र्होरा 

1.  रुपधन सनुार 

भूमे ७ 

• प्रश्नः काम सम्पन्न गदाव कामको योजनाको सही इशिमेट 

नशदाँदा काम गदाव अन्यौलिा भई उपभोक्ता सशमशिले दुःख 

पाएको अर्स्था छ । इशिमेट कशहले शदइन्छ ? 

• सझुार्ः आगामी आर्मा भाद्र मशहनामा सरे् गरी उपभोक्ता 

सशमशि गठन गरी समयमा नै काम सरुुर्ाि गनुवपछव  ।  

इ. सन्िोर् 

घशिव मगर 

• स्थानीय िहको योजना सञ्चालन पशहलो र्र्व पशन भयो । 

योजना कायावन्र्यनका क्रममा पशहले इशिमेट गरेर सम्झौिा गरी 

काम सरुू हुन्छ र योजना कायावन्र्यन हुन्छ । र अशन्िममा 

मूल्याङ्कन हुन्छ । इशिमेट नगररएको होइन । गररएकै हो यद्यपी 

जनिशक्त र समयको अभार् र योजनाको सखं्या धेरै भएकाले 

अशल शढला भयो । योजनाको न्यून मूल्याङ्कन शकन हुन्छ भने 

शजल्ला दर रेट,के्षत्रफल नाप क्र्ाशन्टटीका आधारमा जशि काम 

हुन्छ त्यशि नै  

2.  मदन बुढा मगर 

भूमे ८ कुशचबाङ 

• प्रश्न गाउाँपाशलका अध्यक्ष र प्रमुख प्रिासकीय अशधकृिः 

जनश्रमदान कागजमा मात्र शसशमि हुन सक्ने खिरा हुन्छ 

भन्नु भयो ।  िर मान्छे घर घरबाट बोलाउाँदा पशन आउाँदैन 

अशन काम ि गराउनै पयो । काम गदाव श्रमदान र्ापिको 

रकम काशटाँदा घाटा हुन्छ । श्रमदान नगरेर काम गनव कसरी 

सशकन्छ ? 

प्र.प.अ. 

श्रीचन्द्रशसंह 

शे्रष्ठ 

गा.पा. अध्यक्ष 

श्री रामसरु 

बुढा मगर 

 

 

 

 

 

 

• उपभोक्ता सशमशिबाट सञ्चालन गररने योजनामा जनश्रमदान 

बेगर गनव सशकाँ दैन र गररनु हुाँदैन ।  उपभोक्ता सशमशिबाट काम 

गदाव जनश्रमदान गनव मान्छे आउाँदैनन् त्यो स्र्भाशर्क हो ।  िर 

त्यसका पछाशि अन्य कारणहरु पशन हुन सक्छन्- जस्िो 

शर्कासका लाभ शर्िरण गदाव उक्त व्यशक्त बशञ्चि भएर पो 

सामूशहक काम गनव शनरुत्साशहि भयो शक त्यस िफव  पशन 

स्थानीयले ध्यान शदनु जरुरी छ । अको कुरा समाजमा भएका 

अन्िररगंका माशनसहरुलाई ठेगान लगाउन शर्कासमा योगदान 

नगरेमा अर्सर र सेर्ाबाट बशञ्चि गररनेछ भन्ने पूर्व जानकारी 

गराएर काम थाल्ने गदाव समाधान हुन्छ शक ?  गाउाँ टोलमा 

कसले कशि योगदान गयो त्यसको लगि दरुुि राखी 

सार्वजशनक गदाव पशन त्यसको समाधान हुन सक्छ । शर्कासमा 

सामाशजक बशञ्चशि गनव सशकन्छ । सामाशजक नैशिकिाबाट 
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िान्न पशन सशकन्छ ।  

• काममा लागेका ज्यालादारीहरु एक शछन आउने एकशछन काम 

गने गदाव यस शकशसमका समस्या आएका होलान् । जनिशक्त 

पररचालनका सम्बन्धमा यस शकशसमको िररकाले उपभोक्ता 

सशमशि सदैर् घाटामा जान्छ ।  सबैले काम गरेका छन् सबैले 

योगदान गरेका छन् भन्ने सबैलाई लाग्यो भने काम गनव सबै 

पक्कै आउाँछन् ।  

• कोठामा बसेर इशिमेट गने र मूल्याङ्कन गने काम कुनै पशन 

हालिमा हुन्नन् र हुन शदइने छैन । कानूनमा जे लेखेको छ 

त्यही मात्र हुन्छ । क्र्ाशन्टटीमा लेनदेनका आधारमा कम्प्रमाइज 

गररयो भने कारबाहीको भाशगदार हुनेछन् । त्यो सह्य हुनेछैन 

भन्ने कुरामा हामी स्पि छौं । कशिपय उपभोक्ता सशमशिका 

साथीहरु पशन आशिनु भएको छैन ।  

• यसपाशल सबै योजना उपभोक्ता सशमशिबाट पररचालन हुाँदैनन् 

र सबै योजना ठेक्काबाट हुाँदैनन् । साउनमा कायव योजना 

शनमावण गदाव त्यो पशन स्पि हुन्छ ।  

 

3.  सशुनल रोका 

मगर 

भूमे ७ 

• शजज्ञासाः उपभोक्ता सशमशिको लेखा र प्राशर्शधकसाँगको 

असन्िुशिको कुरा बुझ्दा जनश्रमदानले भएको धेरै पाइन्छ । 

यो कुरा सबै उपभोक्ता सशमशिले जनश्रमदान अशनर्ायव 

भएको कुरा थाहा नपाएको हुन सक्छ ।  

• सझुार्ः आगामी बजेट कायावन्र्यनका लाशग आगामी श्रार्ण 

मसान्िशभत्र सभे, इशिमेट र शिजाइन काम सम्पन्न गरी सबै 

उपभोक्ता सशमशिले सम्झौिा गररसक्ने ।  

• उपभोक्ता सशमशिहरुलाई प्राशर्शधक, प्रिासशनक र कानूनी 

पाटोबाट प्रशिक्षण शदाँदा कस्िो हुन्छ ? 

• सबैले अपनत्र् शलने खालको बनाउन सशकन्छ शक ? 

गापा अध्यक्ष 

श्री रामसरु 

बुढा मगर 

• उपभोक्ता सशमशिका अध्यक्ष र सशचर्लाई िाशलमको कुरा 

प्रमुख प्रिासकीय अशधकृिले आफ्नो कायवयोजनामा प्रस्िुि 

गररसक्नुभएको छ ।  

• नीशिगि रुपमा स्थानीय िहका सबै र्िामा प्राशर्शधक रहने 

व्यर्स्था भएपशन कमवचारी पदपूशिव भएको छैन । त्यसमा हामी 

सो ाँच्छौं र आन्िररक व्यर्स्थापन आर्श्यकिानुसार पररचालन 

गछौं ।  

• कुन योजना कशहले कायावन्र्यन कशहले हुने हो त्यसको 

शनक्यौल श्रार्ण मशहनामै िोशकनेछ । जनु चौमाशसकमा 

िोशकएको छ त्यही चौमाशसकमा कायावन्र्यन नहुने हो भने 

त्यसलाई अको चौमाशसकमा कायावन्र्यन गररनेछैन ।  
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• आगामी आर्को योजना र्िागि शर्र्रण फ्लेक्स शप्रन्ट 

4.  शदपक पुन 

भूमे ९ 

• शजज्ञासा/शिशर्धाः योजना इशिमेट मूल्याङ्कनको कुरा 

अशहले पेशचलो नै छ ।  

• चनुबाङमा शर्द्यिु शनमावणको चरणमा सबैभन्दा पशहले गररयो 

िर भुक्तानीमा केही समस्या पररयो । इशिमेट शिजाइन 

उहााँले गदाव उहााँको अनुमानको दोब्बर मूल्य पनव गयो ।  

• िार ११ हजार शमटर लाग्छ भन्नुभएको शथयो हामीले शनजी 

कन्सल्टेन्टबाट गदाव बढी लाग्छ भनेको छ भन्दा नपुगेपशछ 

थपौंला अशहले यशि नै लाग्छ  भन्नु भयो । दुइजना 

प्राशर्शधकहरु आपसमा पशन्छने काम भयो ।  

• अनुगमनको पाटोमा र्िा सशमशिका सदस्यहरुलाई 

छलफल र िाशलम गरी त्यसमा िोशकनुपछव  । शचकव टोमा 

अनुगमनको शसफाररि आउनु सही हो शक होइन ? र्िा 

कायावलयबाट नै भुक्तानी शसफाररि भएपशछ अनुगमन 

सशमशिको शसफाररि आर्श्यक हो शक होइन ? 

• िारल खोला खानेपानी सशजलै भुक्तानी भयो इशिमेट 

नचाशहएर भुक्तानी पाएको हो शक ?  

• कशिपयले अनुगमन सशमशिको शसफाररि नशलएकोलाई 

पशन भुक्तानी भएको छ ।  

इ. सन्िोर् 

घशिव मगर 

• इशन्जशनयर भन्दैमा सबै कुरामा जानकार हुन्छ भन्ने होइन । म 

शसशभल इशन्जशनयर भएकाले इलेशक्िकल इशन्जशनयरको 

कामको बारेमा पूरा एक्ज्याक्ट इशिमेट नहुन सक्छ । त्यसैले 

मैले भनेको जस्िाको िस्िै नहुन सक्छ । शर्जुलीको पोल िथा 

िार खररदमा ठ्याक्कै शनकाल्न सशकने अर्स्था भएको हुन 

सक्छ ।  

• िारल खोला खानेपानीको कोटेसन शकन चाशहएन भन्दा 

शजल्ला दररेट भएकोले र एक लाभन्दा कमको खररद गनुवपने 

भएपशछ कोटेसन चाशहएन । िर िार पोल खररद गदाव अशनर्ायव 

रुपमा कोटेिन शलनुपछव  ।  

• आन्िररक कुरा नशमलेर फरकपन आयो भन्नु भयो मेरो 

बुझाइमा त्यसो भएको छैन । हामी शसद्धान्ि र क्र्ाशन्टटीको 

कुरा गने भएकाले प्राशर्शधकशपच्छे फरक हुाँदैन  ।  

 

5. महेि शे्रष्ठ 

भूमे ७ 

राजनीशिज्ञ 

• नयााँ सरंचनामा गएपशछ अभ्यासका दृशिकोणले शनिान्ि 

नयााँ छौं । शनयम कानून हामीले नै बनाउनु परेको अर्स्था 

अर्सर र चनुौशि दरैु् हो ।  

• गाउाँपाशलकालाई सेर्ा प्रर्ाह, जीर्नस्िर अशभर्ृशद्ध गनवका 

लाशग नमूना बनाउनु पने नै छ ।  

• चालु आर्को राम्रो र नराम्रो पाठ शसकेर आगामी शदनमा 

राम्रा योजना बनाउन सशकन्छ शक ? 

• नीशि कानूनहरु जनिासम्म पुग्न नसकेको अर्स्था छ । 

गाउाँपाशलका 

अध्यक्ष श्री 

रामसरु बुढा 

मगर 

 

प्रमुख 

प्रिासकीय 

अशधकृि श्री 

चन्द्रशसंह शे्रष्ठ 

• योजना िजुवमाको सन्दभवमा बजेट प्राथशमककीकरण र बजेट 

शर्शनयोजन गदाव गुरूयोजनाका मूल्य मान्यिा, र्स्िीदेशख 

र्िास्िरसम्म गररएका छलफल र प्राथशमकिा िथा 

गाउाँपाशलकाले गरेका प्रशिर्द्धिाहरुका आधारमा िूत्रमा 

आधाररि भएर शर्शनयोजन गररएको छ ।  

• गाउाँपाशलकाका लाशग गौरर्का आयोजना कायवक्रमहरुका लाशग 

गुरुयोजनालाई आधार बनाइएको छ ।  

• चालु आशथवक र्र्वको आयोजना व्यर्स्थापन िीर्वकमा रहेको 
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त्यसलाई कायावन्र्यनमा पशन जनिाको सहभाशगिा 

खोज्नुपछव  ।  

• केही ठाउाँहरुमा हामी राजनीशिक दलमा हामी स्थानीय 

सरकारसाँगै पदाव पछाशिबाट सहयोग गररयो ।  

• आगामी शदनमा गुरुयोजनालाई आधार बनाएर योजना 

शर्शनयोजन भएको छ । योजनाको पाटोमा आर्श्यक पने 

हशियारहरु उपलब्ध भएको छ शक छैन ? स्रोि साधन पशन 

पयावप्त हुन जरुरी छ ।  

• योजना कायावन्र्यनका सर्ालमा िाशलम, प्रर्द्धवन गनुवपछव  । 

ठेक्का प्रणालीबाट काम गदाव शर्कास शढला हुन्छ । बरु 

जनसहभाशगिाका लाशग अशभमुखीकरण गनुवपछव  । 

जनसहभाशगिा जुटाएर २० प्रशििि पशहले नै कायावन्र्यन 

गदाव उनीहरु झन ऋणको भारमा पछवन् ।  

• शिक्षाको सन्दभवमा एक चरण शर्व्यस, प्रअ र जनप्रशिशनधी 

र बुशद्धशजर्ीहरु बीच अन्िशक्रव या गोष्ठी गदाव कस्िो हुन्छ ? 

• लागि इशिमेट बनाउाँदा स्थानीय सरकारबाट दरुीको 

शहसाबले ढुर्ानीका दृशिकोणले दररेट कायम गनव सशकन््यो 

शक ? 

• र्ाशर्वक योजना शनमावणका सम्बन्धमा एक चरण र्िास्िरमा 

नीशि शनयम र योजनाहरु टोल टोलहरुमा जानकारी 

गराउाँदा कस्िो हुन्छ ? गाउाँपाशलकामा बनेका शनयम कानून 

िलसम्म पुग्न सकेको छैन ।  

रकमबाट इशन्जशनयर िथा ओभरशसयरलाई आर्श्यक पने 

अशधकिम् सामाग्री कररब साढे चार लाख हाराहारीको सामाग्री 

खररद गररएको छ ।  

• चालु आशथवक र्र्वमा उपभोक्ता सशमशिका अध्यक्ष, सशचर् र 

कोर्ाध्यक्षलाई थप क्षमिा शर्कास र मौजुदा कानूनी 

व्यर्स्थाका सम्बन्धमा सम्झौिापूर्व नै अशभमुशखकरण 

कायवक्रममा सहभागी बनाउने योजना छ ।  

• गाउाँपाशलकाका नीशि िथा कायवक्रम िथा गशिशर्शधहरुका 

बारेमा सबैलाई सुसूशचि गराउन अशधकिम प्रयास गररनेछ । 

आगामी आर् देशख गाउाँपाशलकामा एउटा बुलेशटन प्रकािन 

हुनेछ माशसक रुपमा । जसले आम सर्वसाधारणमा केही 

शजज्ञासा हल गने शर्श्वास हामीले शलएका छौं ।  

6.  रुपधन कामी • भूमे महोत्सर्मा लागेको कुरा भूमे गाउाँपाशलकाले बजेट 

शर्शनयोजन गने िर व्यर्स्थापन सञ्चालन अन्य ससं्थाले 

गदाव राम्रो लागेन ।  

• प्रिासकीय अशधकृिले आरनको सामान कुटो बनाएर बेच्न 

पाइने छैन भन्नुभयो आरनको सामान कुटो बन्छ शक बन्दैन 

अध्यक्ष श्री 

रामसरु बुढा 

मगर 

प्रमुख 

प्रिासकीय 

अशधकृि श्री 

• हाम्रा योजनाहरु सबै उपभोक्ता सशमशिमाफव ि नै गनव सशकने भए 

ि हामीलाई अन्य सघंसंस्था खोज्नु पने नै शथएन । केही 

योजनाहरु पशहले नै लगानी गनुवपने हुन्छन् । जसका लाशग 

सूचीकृि सघंससं्था लगायिका माध्ययमबाट गनुवपने बाध्यिाले 

भूमे महोत्सर् उपभोक्ता सशमशिमाफव ि गररएको हो ।  
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त्यो कुरा उहााँले थाहा पाउनुपछव  शक पदैन ? चन्द्रशसंह शे्रष्ठ • गाउाँपाशलकाबाट उपलब्ध कुनै पशन अनुदान सहयोगको सही 

सदपुयोग हुनुपछव  । कुटो ि उदाहरणको रुपमा प्रस्िुि गररएको 

हो ।  

7.  शलला प्रसाद 

सनुार 

र्िा सशमशि 

सदस्य 

• काम गदाव गदै अधुरो राख्दा काम गदाव गदै फाइल पेि गरेर 

काम सम्पन्न गनव पाए हुन््यो भन्ने जनगुनासो छ ।  

• काम गदाव गदै भुक्तानी शदए हुन््यो  

प्रमुख 

प्रिासकीय 

अशधकृि श्री 

चन्द्रशसंह शे्रष्ठ 

• सरकारी कामलाई काम नसकेरै भुक्तानी शदन कानून बमोशजम 

नशमल्ने भएकाले शदन सशकाँ दैन । काम सम्पन्न नगरेरै फाइलमा 

सम्पन्न भनेर अगाशि बढाइयो भने शसफाररि गने पेि गने सबै 

कानून बमोशजमको कारबाहीमा पछवन् ।  

8.  जयकुमार पुन 

भूमे २ 

• जनश्रमदानको सम्बन्धमा यशद बहुआयाशमक र बहुके्षत्रमा 

पने खालको भएमा श्रमदान सम्बशन्धि र्िाको बाशसन्दाले 

मात्र गनुवपछव  शक अरुले पशन गनव सक्छन् ¿ 

प्रमुख 

प्रिासकीय 

अशधकृि 

चन्द्रशसंह शे्रष्ठ 

• बहुके्षत्र र बहुआयाशमक के्षत्रमा पने योजनाहरूमा जनसहभाशगिा 

र्ापिको योगदान जुनसकैु र्िाकोले गनुवपने भए पशन बढी 

शजम्मेर्ारी सम्बशन्धि स्थानीयकै हुन्छ । उपभोक्ता सशमशि 

माफव ि योजना गदाव लागि सहभाशगिा अशनर्ायव नै हुन्छ ।  

9.  सशुनल बुढा • जलशर्द्यिु के्षत्रमा लगानी के्षत्र बढाउ सशकन्छ शक सशकाँ दैन 

? थबाङ खोलामा कम्िीमा २ देशख ३ सय शकलोर्ाट 

शर्द्यिु उत्पादनको सम्भार्ना भएकाले त्यिाशिर अध्ययन 

सरे् िफव  ध्यान शदने शक ? 

• गाउाँपाशलकाले हेभी इशक्र्पमेन्ट समेि खररद गररसकेको 

अर्स्थामा हाल िी हेभी इशक्र्पमेन्टहरु कहााँ छन् ? 

र्र्ावयाम सुरु भएकाले िी इशक्र्पमेन्टहरुलाई ियारी 

अर्स्थामा राख्न जरूरी छ ।  

• गाउाँपाशलकाले यूर्ा शर्कास केन्द्र स्थापना गने भनेको शथयो 

। त्यसको प्रगशि के भैरहेको छ ? 

प्रमुख 

प्रिासकीय 

अशधकृि 

चन्द्रशसंह शे्रष्ठ 

• जलशर्द्यिु लगायि िुलनात्मक लाभका के्षत्रमा लगानी गनव 

सशकन्छ र आगामी आर्मा त्यस खालका योजनालाई ध्यान 

शदइएको छ ।  

• गाउाँपाशलकाका हेभी इक्र्ीपमेन्ट खासगरी र्र्ाविको समयमा 

सिक सचुारु गनव ियारी अर्स्थामा राशखएका छन् ।  

• यूर्ा शर्कास केन्द्रको सम्बन्धमा ठोस योजना बशनसकेको छैन । 

सम्भर्िः आगामी आर्सम्म कायवशर्शध बन्छ ।  

10.  शलशखि मात्र 

आएको नाम 

नभएको 

• पुरस्कार शर्िरणमा पुरस्कारको रकममा पशन कर कट्टी गरेर 

शदइयो । त्यो शकन भयो ? त्यो पैसा कहााँ गयो ? 

प्रमुख 

प्रिासकीय 

अशधकृि 

चन्द्रशसंह शे्रष्ठ 

• कानून भन्दा माशथ कोही पशन हुाँदैन । सरकारी कोर्बाट भुक्तान 

हुने कुनै पशन प्रकारको भुक्तानीमा शनयमानुसारको कर कट्टी 

हुन्छ । अशग्रम आयकर,मूल्य अशभर्शृद्ध कर, बहाल कर, 

पाररश्रशमक कर, पुरस्कार लगायिका भुक्तानी सरकारी 

कायावलयमा बढी भन्दा बढी प्रचलनमा आउाँछन् । यी सबैमा 

शनयमानुसारको कर कट्टी हुन्छ र उक्त रकम नेपाल सरकारको 

कोर्मा जम्मा हुन्छ । सम्बशन्धि कायावलय र व्यशक्तले खचव गनव 
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पाउाँदैन ।  यो हामी आम नागररकले बुझ्नुपने कुरा हो ।  

 

मन्िव्र्मा समावेश भएका भावहर 

उपाध्र्क्ष श्री मनकुमारी बुढा लवष्टाःगि र्र्व  हामीले पदभार ग्रहण गदै गदाव  केही नयााँपन, केही अन्यौलिाका बीचबाट केही महत्र्पूणव  शनणवय र योजनाहरु शलएका 

शथयौं । शनश्चय नै हामीले पशहलो र्र्वको योजना बनाउाँदै गदाव सरकार सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने सन्दभवमा पक्कै पशन पयावप्त अनुभर् र ज्ञान शथएन । त्यशि हुाँदा 

हु ाँदे पशन शर्शभन्न पक्षबाट हाम्रा र्ाशर्वक योजना िथा कायवक्रमका सम्बन्धमा सकारात्मक प्रशिकृयाहरु प्राप्त भए जसलाई मैले सकारात्मक पाइलाको रुपमा 

शलएको छु । चालु आशथवक र्र्वको र्ाशर्वक बजेट िथा कायवक्रम िजुवमा गदै गदाव बजेट िजुवमा सशमशिको संयोजकको हैशसयिले मलाई केही चनुौशि र अर्सर शथयो 

। खासगरी प्रमखु प्रिासकीय अशधकृि सरको खटन र शर्ज्ञिाले मलाई त्यशि अप्ठ्यारो भएन । बजेट िथा योजना शनमावण गदाव शमलाउनु पने के्षत्रगि 

सन्िुलन,क्रसकशटङ शर्र्यका सम्बन्धमा उहााँको राम्रो ज्ञान भएकाले हाम्रो योजना िथा बजेटमा कसैले प्रश्न उठाउने र्ा नकारात्मक शटप्पणी गने योजना बनेन । 

मलाई शर्श्वास छ हामीले पशहलो र्र्वमा शसकेका अनुभर्हरुलाई समेटेर आगामी र्र्वको बजेट िथा कायवक्रम पशन सभाको छलफलको क्रममा छ । सो सम्बन्धमा 

पशन िपाइहरुले शदनुभएको सुझार् सराहनीय छन् । िी कुराहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गने पयवत्न अझै पशन हुनेछ र आगामी शदनहरुमा पशन यस्िै 

सकारात्मक र रचनात्मक सल्लाह सुझार् िथा सहयोगको अपेक्षा हामी गरररहनेछौं । यो कायवक्रममा यहााँहरु सबैको सशक्रय सहभाशगिाको लाशग धन्यर्ाद व्यक्त 

गदवछु । हर्स् ि नमस्िे ! 

अध्र्क्ष श्री रामसुर बुढा मगराः हामीले पदभार गरेको शदनकै अर्सरमा यो सार्वजशनक सनुुर्ाई कायवक्रम िय भएको छ । यसमा धेरैजनाले यस शर्र्यमा सशक्रय 

सहभागी भएर प्रश्न र सुझार् शदनुभएको छ । जसलाई हामीले यसलाई मागवदिवनको रुपमा शलनेछौं । गि र्र्व आजकै शदन पदभार ग्रहण गदै गदाव पयावप्त 

अन्यौलिाका बीचबाट अर्सर र चनुौशि ग्रहण गररएको शथयो । संरचनागि र संस्थागि सक्षमिा शथएन । कमवचारी २ जना मात्र हुाँदाबाट काम सुरु गररएको शथयो 

। पशहलो र्र्व भएकाले हामी शसकाइको र्र्वको रुपमा शलएका छौं । यी शसकाइका आधारमा आगामी ४ र्र्वको योजना पूणव  सफलिाको योजना शनमावण गने आधार 

िय भएको छ । हामी शसकाईका चरणमा भए पशन कही ाँ न कही ाँ चचावमै पशन छौं यद्यपी उत्साशहि भएर भूई ं छोिेर आकािमा उि्ने होइन । आज उठेका 

समस्याहरुलाई आगामी योजनाहरुलाई सम्बोधन गनव  सकेमा नयााँ उचाईमा पगु्नेछौं भन्ने कुरामा शर्श्वस्ि छु । सुरुका शदनमा कयौं कुरा हामीसाँग शथएन । कानून 

बनाउाँदा ज्ञानको अभार्, काम बनाउाँदा कमवचारीको अभार् र कानून बमोशजमको अशधकार बााँिफााँिका क्रममा पशन अन्यौलिाहरु आए । हामीले शर्शभन्न 

छलफल गररे शर्र्यगि कामहरु आिािीि् भन्दा बढी नै प्रगशि भयो यो कुरा शर्र्यगि िाखाका प्राशर्शधक कमवचारीहरुले गदाव नै भएको हो । यस सन्दभवमा 
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कृशर्का शखम सर र पि ुसेर्ाका ठान बहादरु र्ली सरको भूशमकालाई यहााँ शबसवन सशकन्न । उहााँहरुले कायावलय समय भन्नु भएन । सार्वजशनक शबदाको समय 

भन्नु भएन जसले गदाव कृशर् र पि ुसेर्ामा राम्रो प्रशिफल पाइयो ।  भोशलका शदनमा कृशर् र पिकुो के्षत्रमा अत्यन्ि सम्भार्नायकु्त कुरा रहेको छ ।  

आफ्नै गाउाँ ठाउाँको इशन्जशनयर भएकाले इशन्जशनयरलाई अनुरोध गररयो । कशन्टन्जेन्सीबाट पाररश्रशमक पाउने गरी काममा खटाउन सफल भइयो । पशछ 

परीक्षाको प्रशिष्पधावमा पशन उहााँ नै सफल हुनुभयो । ओभरशसयर पशन स्थानीय नै आउनुभयो । यसमा हामी भाग्यमानी छौं शक स्थानीय कमवचारी पाइयो । 

शिक्षाका कमवचारी पशन शमशहन िररकाले खशटरहनु भएको छ । शिक्षामा ि्याकमा आएको छ । मशहला शर्कासको के्षत्र पशन सन्िोर्जनक नै छ । िर स्र्ास््य 

िाखाको कायवक्रमलाई त्यशि प्रभार्कारी भएको माशनदैन । त्यहााँ पशन साथीहरु गनुवपछव  भन्ने भार्ना भएका साथीहरु पशन छ । अब स्र्ास््य इकाईलाई नयााँ 

ढङ्गले पनुसंरचना गररनेछ ।  लेखापाल पशन शजल्लाकै शसशनयर लेखापाल नै पाएका छौं । हाम्रो शटम र्कव  छ । केही समस्या भयो भने छलफल गरेर अगाशि 

बढेका छौं ।   

प्रमखु प्रिासकीय अशधकृिले हामीले अनौपचाररक ढङ्गले बोलेका सो ाँचेका खााँदा बस्दा गरेका कुरालाई नीशिको रुपमा ल्याइशदनु हुन्छ । यसले गदाव ि्याकमा 

गाउाँपाशलका शहाँिाउन सफल भइएको छ ।  प्रसंगर्ि आएका उपाय सो ाँचहरुलाई शर्र्यर्स्िुहरुलाई िूत्रर्द्ध रुपमा ढालेर ल्याउनु भएको छ । उहााँ यो समाज र 

देिका लाशग आिालाग्दा यूर्ा हो िर नखाने नसुत्ने बानीले देिलाई नै घाटा लाग्ने हो शक भन्ने शचन्िा पशन लाग्छ । कमवचारी र्गवको यो ढङ्गको सहयोग र 

सहकायवबाट यो सफलिा प्राप्त भएको हो ।  

नीशि शनमावण धेरै राम्रा हुाँदा पशन स्थानीय स्िरसम्म नपगेुको महसुस भएको छ । हामी स्र्ीच हौं र िलसम्म परु् याउने ि र्ायररङले हो । किै र्ायररङमा कमी ि 

भएको छैन । त्यसलाई समाधान गनवका लाशग हामी सबै जनप्रशिशनशध र कमवचारी एक िहमाशथ उठेर सो ाँच्ने र गने बेला आएको छ । आजको कायवक्रममा शनकै नै 

प्रभार्कारी र उपयकु्त उपाय र सुझार्हरु पशन आए र आगामी शदनमा पशन यस्िै खालका अपेक्षा गरेका छौं । हामी जनप्रशिशनशध  ५ र्र्वपशछ ि राशि गछुव  भन्दा 

पशन कहााँबाट गने ? त्यसैले अशहले नै हामीले केही नै गनुवपने नै छ । कामकाज र कायव शजम्मेर्ारी शदनराि अशहले नै गराऔ ं। भूमेलाई एउटा नमूना भूमेको रुपमा 

शर्कास गरौं । धन्यर्ाद ।  

नशमिा पनुः सायद लाग्छ र्र्वभररको कायवक्रमको समीक्षा गने र सुझार्बाट नयााँ योजना गने सार्वजशनक सुनुर्ाइ आज मात्र सम्पन्न गनव  पायौं । सबै सरोकारर्ाला 

जशि उपशस्थि हुनुपने हो त्यशि नभएको अर्स्था छ । अशल कम भएपशन उपलब्ध सहभागीहरुको सुझार् र शजज्ञासाले हाम्रो आगामी योजनालाई मसला बनेको 
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छ । हामीले गिर्र्व पदभार ग्रहण गदै गदाव  राखेका महत्र्काकं्षा सशहिको प्राथशमकिा ल्याएका शथयौं । जसको कायावन्र्यन क्रमिः गदै जाने प्रशिर्द्धिा समेि 

व्यक्त गदवछु । धन्यर्ाद ।  

 

प्रशिरे्दन शदएको शमशिः २०७५ साल असार ३१ गिे 

सार्वजशनक सुनरु्ाई संयोजकको दस्िखिः 
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पररलशष्ट १ 

सावयजलनक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चािन रपरखेा 

 

लमलिाः २०७५ साल असार २७ गिे 

समर्ाः शबहान ११ बजे 

 

१) अध्र्क्षिा ग्रहण िथा आसन ग्रहण 

अ) अध्र्क्षिााः सार्वजशनक सेर्ा प्रर्ाह िथा क्षमिा शर्कास सशमशिका संयोजक श्री नशमिा पनु 

आ) आसन ग्रहणाः अध्यक्ष श्री रामसुर बढुा मगर,उपाध्यक्ष श्री मनकुमारी बढुा शर्ि, प्रमखु प्रिासकीय अशधकृि श्री चन्द्रशसंह शे्रष्ठ, इशन्जशनयर श्री 

सन्िोर् घशिव  मगर, कृशर् सेर्ा इकाइ प्रमखु प्रा.स. श्री शखमप्रसाद रोकाय, पि ुसेर्ा इकाइ प्रमखु प्रा.स. श्री ठान बहादरु र्ली, बशुद्धशजर्ी श्री 

मेघ बहादरु शे्रष्ठ 

२) कार्यक्रम शुरू भएको घोर्णााः  

अ) अध्यक्षिारा ब्यानर खोलेर कायवक्रम सुरुभएको घोर्णा  

३) कार्यक्रमको उदे्दश्र्ाः 

अ) सार्वजशनक प्रिासनलाई चसु्ि, दरुुस्ि र प्रभार्कारी बनाउन शनयन्त्रण प्रणालीको शर्कास गने 

आ) गाउाँपाशलकाको काम, किवव्य र अशधकारका बारेमा जानकारी गराउने 

इ) चालु आशथवक र्र्वमा भएको गाउाँपाशलकाको शक्रयाकलापका बारेमा जानकारी गराउने 

ई) सेर्ा प्रर्ाहको शर्र्यमा आएको गनुासो सनुुर्ाई र व्यर्स्थापनको उपाय खोज्ने 

उ) सेर्ाग्राहीको अपेक्षा संकलन गने 

ऊ) आगामी आर्को लाशग गणुस्िरीय सेर्ा प्रर्ाह र योजना कायावन्र्यनमा रणनीशि बनाउनका लाशग अपेक्षा िथा सुझार् सकंलन गने । 
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४) आचारसलंहिा बाचन (सावयजलनक सुनुवाई कार्यक्रममा पािना गनुयपने आचारसलंहिा) 

अ) सहभागीहरुले बोल्नका लाशग हाि उठाएर सकेंि गनुवपनेछ । 

आ) सहभागीले प्रश्न र्ा सुझार् के राख्ने हो, पशहले स्पि गनुवपनेछ । )जस्िोः म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु /म एउटा सुझार् शदन चाहन्छु 

………………………………………………. ।) 

इ) कायवक्रम संयोजक/मोिेरेटरले बोल्ने सकेंि गरेपशछ मात्र आफ्नो नाम सशहि प्रश्न र्ा शजज्ञासा राख्नुपनेछ ।  

ई) सेर्ाग्राही सहभागी नागररकहरु धरेैलाई प्रश्न गनव  समय शदनुपने भएकाले बढी बोल्ने समय नरहने हुाँदा संयोजककले शनधावरण गरेको समय 

शबिेपशछ ित्काल प्रस्िुशि रोक्नुपनेछ ।  

उ) आफूभन्दा पशहलेका सहभागीले बोलेका कुरालाई दोहोर् याउन जरुरी हुनेछैन ।  

ऊ) शचि नबझेुमा संयोजकको अनुमशि शलएर थप प्रश्न राख्ने पाइनेछ ।  

ऋ) सहभागीले शबना आधार कसैप्रशि लाञ्छानायकु्त भार्ाको प्रयोग गनव  पाइनेछैन ।  

ऌ) सुनुर्ाइका र्क्ता िथा सहभागीलाई उिेशजि पाने र्ा बदलाको भार्नाबाट भनाइ राख्न र्ा बोल्न पाइने छैन ।  

ऍ) सुनुर्ाईलाई शबथोल्ने प्रयास किैबाट भएको पाइएमा सबै सहभागी शमलेर िाशलनिापूर्वक समाधान खोज्ने पहल गनुव  सबैको किवव्य हुनेछ ।  

ऎ) सुनुर्ाईलाई शर्र्यान्िर हुनबाट बचाउन सबै सहभागीले सहयोग गनुवपनेछ ।  

 

५) सावयजलनक सेवा प्रवाहका बार ेसंलक्षप्त जानकारी 

अ) सार्वजशनक सेर्ा प्रर्ाह प्रशक्रया लगायि समग्र प्रगशि प्रशिरे्दन प्रस्िुशिः प्रमखु प्रिासकीय अशधकृि श्री चन्द्रशसंह शे्रष्ठ 

६) सहभागीहरबाट िोलकएको लवर्र्मा लिलखि िथा मौलखक प्रश्नहरको सकंिन 

अ) मौशखक प्रश्नोिर िैलीमा 

आ) शलशखि प्रश्न सकंलन गररे सम्बशन्धि पदाशधकारीबाट जर्ाफ 

७) लजम्मेवार पदालिकारीहरिे प्रश्नको जवाफ सलहि स्पष्ट पाने 

अ) सेर्ा प्रर्ाह र कानूनी प्रार्धानका शर्र्यमा प्रमखु प्रिासकीय अशधकृिबाट 
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आ) भौशिक पूर्ावधार शनमावण शर्कास शक्रयाकलापका शर्र्यमा इशन्जशनयरबाट 

इ) र्ाशर्वक बजेट िथा कायवक्रमका शर्र्यमा उपाध्यक्ष िथा अध्यक्षबाट 

 

८) स्पष्टिापलछ थप लजज्ञासा माग गने 

अ) प्रश्नको जर्ाफपशछ थप स्पििाका लाशग शजज्ञासा भए शटपाउने )नाम ठेगाना सशहि) 

 

९) सम्बलन्ि पदालिकारीबाट थप लजज्ञासा स्पष्टिा ल्र्ाउन े

 

१०) समापन मन्िव्र्, िन्र्वाद ज्ञापन र कार्यक्रम लवसजयन गन े

अ) गाउाँपाशलका उपाध्यक्ष श्री मनकुमारी बढुा शर्ि 

आ) गाउाँपाशलका अध्यक्ष श्री रामसुर बढुा मगर 

इ) समापन मन्िव्य सुनुर्ाइ कायवक्रमका अध्यक्ष श्री नशमिा पनुबाट कायवक्रम शर्सजवन 

 

पेि गनेः          स्र्ीकृि गनेः  

 



भूमे गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
रुकुम (पूर्य)

सार्यजलिक सुिुर्ाई कार्यक्रम



सार्यजलिक सुिुर्ाइमा समारे्श हुिे वर्षर्हरु
 अलिल्िो सार्यजलिक सुिुर्ाइमा गरिएका प्रलिर्द्धिाहरु
 िागरिक प्रलिरे्दि, Citizen Report Card, लिगयम अलभमिको िलिजा एर्ं सेर्ा 
सुवर्धा प्रालिका वर्षर्मा प्राि जिगुिासो िथा सुझार्को ्र्र््थापि

 र्ावषयक िीलि िथा कार्यक्रमको कार्ायन्र्र्ि ि प्रगलि
 र्ावषयक बजेट िथा कार्यक्रमको कार्ायन्र्र्ि ि प्रगलि



सुिुर्ाई कार्यक्रमको उदे्दश्र्
 सार्यजलिक प्रशासििाई चु्ि, दरुु्ि ि प्रभार्कािी बिाउि लिर्न्रण 
प्रणािीको वर्कास गिे

 गाउँपालिकाको काम, किय् र् ि अलधकािका बािेमा जािकािी गिाउिे
 चािु आलथयक र्षयमा भएको गाउँपालिकाको क्रक्रर्ाकिापका बािेमा जािकािी 
गिाउिे

 सेर्ा प्रर्ाहको वर्षर्मा आएको गुिासो सुिुर्ाई ि ्र्र््थापिको उपार् 
खोज्िे

 सेर्ाग्राहीको अपेक्षा संकिि गिे
 आगामी आर्को िालग गुण्ििीर् सेर्ा प्रर्ाह ि र्ोजिा कार्ायन्र्र्िमा 
िणिीलि बिाउिका िालग अपेक्षा िथा सुझार् संकिि गि े।



प्र्िुलिको रुपिेखा
 सार्यजलिक सेर्ा प्रर्ाहको ्र्र््थापि
 चािु आर्को िीलि िथा कार्यक्रम कार्ायन्र्र्िको अर््था
 वर्कास गलिवर्लधहरुको सञ्चािि िथा ्र्र््थापिका क्रममा देखखएका 
सम्र्ा ि चुिौलिहरु

 गाउँ कार्यपालिकािे गिेका मुख्र् मुख्र् कामहरु
 गाउँ सभाबाट पारिि कािूि िथा लिदेशिहरु
 गाउँपालिकाको आगामी कार्यक्रदशा



भूमे गाउँपालिका

्थािीर् िहको लिर्ायचिपलि





२०७४ साि असाि २७

पदभार ग्रहण



पदभाि ग्रहणको अर्सिमा
 मािर् वर्कासका िालग लशक्षा के्षरमा गुण्िि कार्म गिे
 सामुदालर्क वर्द्यािर्हरुको गुण्िि अलभर्वृद्ध गिय िीलिगि िथा 
्र्र््थापकीर् पक्षमा जोड क्रदिे 

 लशक्षा के्षरमा दण्ड ि पुि्कािको िीलि अर्िम्बि गिे



कार्यपालिकाको पक्रहिो बठैक
 लमलििः २०७४ असाि २७



कार्यपालिकाको पक्रहिो बैठक
 गुण्ििीर् सेर्ा प्रर्ाह ्र्र््थापिका िालग उपाध्र्क्ष श्री मिकुमािी बुढा 
वर्ष्टको संर्ोजकत्र्मा कार्यदि गठि

 ग्रीि एण्ड खलिि भूमे अर्धािणा
 अलि वर्पन्ि, जिरु्द्धका िाइिे अपाङ्गहरुिाई सेर्ा शुल्कमा िूट
 सूचिा िथा सञ्चाि के्षरको वर्कासका िालग आर्श्र्क पहि गिे
 प्रर्क्ता िोक्रकएकोिः 
 वर्पद् ्र्र््थापि सम्बन्धीिः वर्पद् कोष ्थापिा, सलमलि गठि



भूमे गाउँपालिका

सार्यजलिक सेर्ा प्रर्ाहको ्र्र््थापि



र्डा कार्ायिर्बाट सेर्ा प्रर्ाह (क्रहजोको अर््था)
 सावर्कका ५ गावर्स लमिेि एउटा गाउँपालिका बिेको
 गाउँपालिकामा जम्मा र्डा ९ िहेकािे िर्ाँ र्डा कार्ायिर् ्थापिा गिुयपि े
अर््था

 ्थािीर् िहको सेर्ा सञ्चािि सम्बन्धमा जािी गरिएको आदेश २०७३ 
बमोखजम प्रत्रे्क र्डा कार्ायिर्मा १ जिा र्डासलचर्, १ जिा प्रशासि 
सहार्क ि १ जिा कार्ायिर् सहर्ोग िहिे ्र्र््था भएपलि

पद आवश्यक पद संख्या भएको पद संख्या
र्डा सलचर् ९ ५
प्रशासि िथा िखा सहार्क ९ ५
कार्ायिर् सहर्ोगी ९ ४



सम्र्ा समाधाि
 गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष श्री मिकुमािी बुढा वर्ष्टको संर्ोकत्र्मा गक्रठि 
कार्यदििे अध्र्र्ि गिी ित्काि सेर्ा प्रर्ाह ि िर्ाँ र्डा कार्ायिर् 
्थापिाको वर्षर्मा लसफारिश सक्रहिको प्रलिरे्दि पेश

 गाउँ कार्यपालिकामा उक्त प्रलिरे्दि उपि ििफि गिी लिणयर्, गाउँसभाबाट 
्र्ीकृलि

 पखञ्जकिणको हकमा एकजिा र्डासलचर्िे दईु र्ा दईुभन्दा बढी र्डाको 
कार्ायिर्को काम गि ेगिी खजम्मेर्ािी िोक्रकएको ि प्रशासि सहार्कहरुिाई 
िखजकको र्डा कार्ायिर्मा अको ्र्र््था िभएसम्मको िालग 
र्डाध्र्क्षिाई लिर्लमि कामकाजमा सिाउिे गिी खजम्मेर्ािी िोक्रकएको

 हाि सबै र्डा कार्ायिर्मा प्रशासि सहार्क ि कार्ायिर् सहर्ोगी किाि 
सेर्ाबाट पदपूलिय



गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् (क्रहजो)
 सुरुमा कार्यकािी अलधकृि ि िेखापाि मार कमयचािी
 गाउँपालिकाको लिर्लमि सेर्ा प्रर्ाह सुचारु गिय कक्रठि
 वर्षर्गि कार्ायिर्बाट कमयचािी ि कार्यक्रम आउिे िआउिे टुङ्गो 
ििागेको अर््थामा प्रावर्लधक कमयचािीको अभार्

 ्थापिाकाि भएकािे कार्यखजम्मेर्ािी ि कार्यबोझ अलधकिः जिशवक्तको 
अभार्

 लिर्लमि सेर्ा प्रर्ाहका क्रममा आउिे सम्र्ा समाधािका िालग ्पष्ट 
िीलि लिर्मको अभार्

 कार्य सम्पादिका क्रममा खखककएका सम्र्ा समाधाि गिय आर्श्र्क पि े
कािूि पक्रहचाि गिय कक्रठि



सम्र्ा समाधाि (गाउँ कार्यपालिका)
 जिप्रलिलिलध ि कमयचािी लमिेि कार्ायिर् समर्भन्दा अलिपलि ििफि, गहृकार्य 
ि कार्ायिर्को लिर्लमि कार्यसम्पादि

 वर्षर्गि कार्ायिर्हरुसँग िाकेिा ि समन्र्र्
 र्ावषयक र्ोजिामा समारे्श र्ोजिा/परिर्ोजिाहरु कार्ायन्र्र्िका िालग प्रार्लधक्रक 
कमयचािी िभइिहुिे अर््था ि किािमा समेि भिाय गिय िलमल्िे कािूिी 
बाध्र्िाका बार्जूद कखन्टन्जेन्सीबाट पारिश्रलमक पाउिे गिी इखन्जलिर्िसँग 
सम्झौिा

 वर्षर्गि कार्ायिर्हरुबाट कमयचािीहरुको खटिपटि (कृवष, पश,ु मक्रहिा िथा 
बािबालिका कार्ायिर्, लशक्षा)

 प्रावर्लधक कमयचािी किािमा भिाय गि ेकािूिी बाटो खिुािः इखन्जलिर्ि,
ओभिलसर्ि िथा सूचिा प्रवर्लध अलधकृि ि कम््र्ूटि अपिेटि िथा कार्ायिर् 
सहर्ोगीको भिाय



सेर्ा प्रर्ाहिाई ्पष्ट ि दरुुष्ट बिाउि
 िागरिक र्डापरको ्र्र््थािः बुकिेट ि अक्रडर्ो लभक्रडर्ो
 गुिासो सुिुर्ाइ संर्न्रिः गुिासो सुन्िे अलधकािी प्रमुख प्रशासकीर् 
अलधकृि

 सूचिा अलधकािीिः िेपा श्री देर्ीिाम थापा
 र्डा कार्ायिर्को सूचिा अलधकािीिः र्डा सलचर्
 र्डा कार्ायिर्को ित्काि गुिासो सुन्िे अलधकािीिः र्डाध्र्क्ष
 गुिासो पेक्रटकाको ्र्र््थािः
 िोक्रटस बोडय सेर्ा सुचारुिः 
 िीि िीि मक्रहिामा कार्ायिर्िे आफूिे गिेका कामहरुको वर्र्िण 
रे्बसाइट माफय ि सार्यजलिक गि ेगिेको

 रे्बसाइट िथा सामाखजक सञ्जाििाई लिर्लमि अपडेट गिे गरिएको





आलथयक र्षय २०७४/०७५

िीलि िथा कार्यक्रमको प्रगलि अर््था



िीलि िथा कार्यक्रम कार्ायन्र्र्िको अर््था
नीति िथा काययक्रममा उल्लेखिि ववषय प्रगतिको अवस्था
िाज्र् िथा कि प्रशासिमा सुधाििः कि प्रशासििाई 
र््िुगि ि प्रोत्साहिमूिक बिाउिे

अपेखक्षि प्रगलि हालसि हुि िसकेको
आगामी आर्को िालग र्डागि बजेट वर्ििणमा कि 
सक्षमिािाई समेि आधाि बिाइएको

िखक्षि र्गय िथा समुदार्मा िहेका पिंम्पिागि कुक्रटि 
उद्योगहरुिाई प्रर्द्धयि

ििेिु िथा सािा उद्योग कार्ायिर्सँगको सहकार्यमा 
भगि सर्यखजि िगार्िका कार्यक्रम सञ्चािि गिी 
पेशामा आर्श्र्क सामाि समेि वर्ििण

आलथयक िथा सामाखजक रुपिे पलि पिेका कृषक केखन्िि 
कार्यक्रमहरुिाई अझ प्रभार्कािी रुपिे सञ्चािि गरििे

कृवष शाखाबाट ५० देखख ७० प्रलिशिसम्म अिुदािमा 
आधारिि कार्यक्रम सञ्चालिि भएको
माटो पिीक्षण, कृषक पाठशािा, िालिम सम्पन्ि

कृवष उपज संकिि केन्िको ्थापिा गिे खाबाङ बगिमा कृवष उपज संकिि केन्ि लिमायण 
सम्पन्ि

पशुजन्र् उत्पादि प्रोत्साहिका कार्यक्रमहरुिाई प्राथलमकिाका 
साथ कार्ायन्र्र्ि

पशु सेर्ा इकाइबाट िश्ल सुधािका िालग िाँगो, बोका 
वर्ििण
पशुपािि, मासु पसि ्र्र््थापि िगार्ि िालिम 
सम्पन्ि



िीलि िथा कार्यक्रम कार्ायन्र्र्िको अर््था
नीति िथा काययक्रममा उल्लेखिि ववषय प्रगतिको अवस्था
उत्पादिको पक्रहचाि गिी कृवष पकेट के्षर ििौट गिेि िगदे 
बािीमा प्रोत्साहि

सावर्कको प्रधािमन्री कृवष आधुलिकीकिण अन्िगयि 
सञ्चालिि आिु पकेट क्षेरिाई आलथयक िथा प्रावर्लधक 
सहर्ोग
र्स र्षय केिा पकेट क्षेर कार्यक्रम कार्ायन्र्र्ि

हाइड्रो पार्िको र्ोजिा बिाई ्थािीर् जििाको समेि सेर्ि 
िगािी सुलिखििका िालग आर्श्र्क पहि गरििेि । लिलमयि 
िथा लिमायणाधीि ििु िथा सािा जिवर्द्युि आर्ोजिाहरुिाई 
्र्र्ख्थि गरििे

आशािीि प्रगलि हालसि िभएको । समन्र्र्ात्मक ि 
अद्यार्लधक कार्य भएको । 
सािा जिवर्द्युिहरुको ममयि वर््िािका िालग पूर्ायधाि 
्र्र््थापि

अन्िि गाउँपालिका, अन्िि र्डा ि अन्िि गाउँसम्म सडक 
संजािको सुलििििा ि सडक सुचारू गिे

६ र्टा ग्रामीण सडकको िर्ाँ ट्रर्ाक खोलिएको
हेभी इखलर्पमेन्ट समेि खरिद गरिएको

भूमे गाउँपालिकामा एकीकृि, ्र्र्ख्थि, र्ैज्ञालिक, सुिखक्षि ि 
हरिि गाउँ शहि लिमायणको िालग गुरु र्ोजिा बिाईिेि

गुरुर्ोजिा लिमायण कार्य सम्पन्ि भएको

िमूिा सिसफाइर्ुक्त गाउँपालिका लिमायण गिय ३ र्षे सिसफाइ 
कार्यर्ोजिा बिाई कार्ायन्र्र्ि गरििे

कार्यर्ोजिा िर्ाि
केही टोिहरु ििौट गिी हरिि टोि हरिर्ो िि
कार्यक्रम कार्ायन्र्र्ि भएको



िीलि िथा कार्यक्रम कार्ायन्र्र्िको अर््था
नीति िथा काययक्रममा उल्लेखिि ववषय प्रगतिको अवस्था
मुहाि संिक्षणको िालग आर्श्र्क ्र्र््था लमिाईिेि फोहोि 
्र्र््थापिका िालग ििििमा कुक्रहिे ि िकुक्रहिे फोहोि 
र्गीकिण गिी संकिि गिे कार्य कडाइका साथ कार्ायन्र्र्ि 
गरििेि । सार्यजलिक ्थि ि वर्द्यािर्हरुमा शौचािर् लिमायण
ि फोहि ्र्र््थापिका िालग आर्श्र्क सामग्रीहरुको लििःशुल्क 
्र्र््था गरििे

खािेपािी िथा सिसफाईको क्षेरमा प्रचािप्रसाि ि 
प्रर्द्धयिात्मक कार्य भएको । 
वर्द्यािर्हरुमा फोहि ्र्र््थापिका िालग साझेदाि 
लिकार्सँग समन्र्र् गिी ड्टवर्ि लििःशुल्क वर्ििण 
गरिएको

प्राकृलिक, ऐलिहालसक ि सां्कृलिक पर्यटि िथा र्ुद्ध पर्यटि 
प्रर्द्धयिको िालग भाषा, किा, सं्कृलिको पक्रहचाि, अध्र्र्ि, 

संर्द्धयि, संिक्षण, वर्कास ि प्रचािप्रसािको िालग आर्श्र्क 
पूर्ायधाि वर्कासमा जोड 

गाउँपालिकाको डकुमेन्ट्री, गुरिल्िा पदमागयको डकुमेन्ट्री
ि बुकिेट लिमायण सम्पन्ि
बहृि खुिा सां्कृलिक कार्यक्रम सम्पन्ि
रू्द्ध पर्यटि प्रर्द्धयिका िालग पूर्ायधाि लिमायण

र्ुर्ा शवक्तिाई उद्यमलशििा, ्र्िोजगाि ि आर् आजयिमा 
केखन्िि गिय ित्काि िोटो अर्लधको िालिम क्रदइिेि 

हाउस र्ार्रिङ, होम्टे, आिि सुधाि, उद्यमशीििा 
वर्कास सम्बन्धी िालिम सम्पन्ि भई आर्श्र्क 
सामाग्री समेि वर्ििण गरिएको
रू्र्ा िथा खेिकूद क्षेरमा क्रफल्ड लिमायण, खेिकूद 
कार्यक्रम आर्ोजिा, खेिाडी ्र्र््थापि िगार्ि 
प्रर्द्धयिात्मक कार्य भएको



िीलि िथा कार्यक्रम कार्ायन्र्र्िको अर््था
नीति िथा काययक्रममा उल्लेखिि ववषय प्रगतिको अवस्था
सामुदालर्क वर्द्यािर्हरुमा शैखक्षक गुण्िि अलभर्वृद्ध सामुदालर्क वर्द्यािर्हरुमा गुण्ििीर् लशक्षा कार्म गिय 

कम््र्ूटि ल्र्ाब, बािमैरी र्ािार्िण लिमायण कार्य 
वर्द्यािर्हरुमा ्र्र्ंसेर्क लशक्षक परिचािि

िखक्षि र्गयको हकक्रहि सुलिखिििा उपभोक्ता सलमलिमा िखक्षि र्गयको अथयपूणय सहभालगिािाई 
सुलिखिििा गरिएको
िखक्षि र्गयिाई प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष क्रहि हुिे खािका कार्यक्रम 
सबै र्डामा सञ्चालिि

सूचिा िथा संचािको सहज पहँुच ्थापिा गिय
सार्यजलिक सं्थाि िथा लिजी के्षरको आगमििाई 
प्रर्द्धयि गरििेि

सूचिा िथा सञ्चाि क्षेरमा उल्िेख्र् प्रगलि िभएपलि
गाउँपालिकासम्म इन्टििेट वर््िाि
र्स र्षय २ ठाउँमा िेपाि टेलिकमको टार्ि लिमायण हँुदै

सार्यजलिक प्रशासििाई ्र्च्ि, सक्षम, लिष्पक्ष, पेशागि 
अिुशासिप्रलि प्रलिर्द्ध, पािदशी, भ्रष्टाचािमुक्त, प्रवर्लधर्ुक्त, 

जिउत्तिदार्ी ि सहभालगिामूिक बिाउँदै िलगिेि

सार्यजलिक प्रशासिमा दण्ड ि पुि्कािको िीलि िागू 
गरिएको

सूचिा िथा िथ्र्ाङ्क ्र्र््थापि िथ्र्ाङ्क अद्यार्लधक भैिहेको ि सूचिा केन्ि ्थापिा गिय 
कािूिी बाटो खुिािः भौलिक पूर्ायधािको अभार्मा ओझेि



भूमे गाउँपालिका

वर्कास गलिवर्लधहरुको सञ्चािि िथा 
्र्र््थापिका क्रममा देखखएका सम्र्ा ि चुिौलिहरु



उपभोक्ता सलमलिबाट हुिे कमजोिी
 काम सम्पन्ि भएपलि भुक्तािी लिि असािमा आउिे प्रर्वृत्त
 सम्झौिा िगिी काम शुरु गिे
 एक जिा ्र्वक्त दईु र्ा दईुभन्दा सलमलिमा दोहोरिि सलिे
 जिश्रमदाि कागजमा मार लसलमि हुि सलिे
 वर्लिर्ोखजि बजेटबाटै उपभोक्ता सलमलिका सद्र् परिचाििमा िाग्िे खचय 
्र्होदाय वर्कास कार्य सोँचे भन्दा कम हुि सलिे

 टुके्र वबि भिपाई (२० हजािभन्दा मालथको वबिमा अलिर्ार्य भ्र्ाट वबि 
लििुपिमेा टुक्रा पािेि क्रकन्िे प्रर्वृत्त)

 सार्यजलिक िेखा पिीक्षण िगिे
 अिुगमि सलमलिको लसफारिश िलििे



भूमे गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकािे गिेका मुख्र् मुख्र् कामहरु



गुरुर्ोजिा लिमायण
 गाउँपालिकाको लशक्षा, ्र्ा्थ्र्, पूर्ायधाि, सडक, र्ािार्ाि, वबजुिी, र्ि 
िथा र्ािार्िण िगार्िका वर्लभन्ि के्षरहरुको वर्कास र्ोजिाका िालग 
एकीकृि गुरुर्ोजिा लिमायण भई ्र्ीकृि भएको ि । 



्र्र्ंसेर्ा कार्यक्रम
 उपाध्र्क्षज्र्ूको संर्ोजकत्र्मा गक्रठि कार्यदििे अध्र्र्ि 
प्रलिरे्दि पेश

 वर्लभन्ि के्षरमा वर्षर्गि ्र्र्ंसेर्कहरुिाई परिचािि गदाय
जिशवक्तको ज्ञाि सीप अलभर्वृद्ध हुिुका साथै सं्थािाई 
कार्यसम्पादिमा टेर्ा पुग्िे । 

 लिर्ायहभत्ता सक्रहि ्र्र्ंसेर्क खटाउँदा िोजगािीको सम्र्ा
समाधािमा समेि केही टेर्ा पुग्िे

 र्ुर्ा पिार्ि िोलिमा सहर्ोग पुग्िे



िोजगािी िखक्षि िालिम
 होम ्टे िालिम
 आिि सुधाि िालिम
 हाउस र्ार्रिङ िालिम
 र्ूर्ा उद्यमशीििा वर्कास िालिम
 फिफूि खेिी अगुर्ा कृषक िालिम
 बाख्रापािि सम्बन्धी िालिम
 मक्रहिाहरुको क्षमिा वर्कास सम्बन्धी िालिम
 जिप्रलिलिलधहरुको क्षमिा वर्कासका िालग िालिम
 कमयचािीहरुका िालग सूचिा प्रवर्लध सीप िालिम



सूचिा िथा सञ्चाि प्रवर्लधको वर्कास
 गाउँपालिका कार्ायिर्सम्म इन्टििेट वर््िाि गरिएको
 गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा र्ोजिा कार्ायन्र्र्िका िालग र्ोजिा 
्र्र््थापि प्रणािी सफ्टरे्र्ि जडाि

 खजन्सी ्र्र््थापि सफ्टरे्र्ि जडाि
 गाउँपालिका िथा र्डा कार्ायिर्का िालग िाज्र् ्र्र््थापि प्रणािी 
सफ्टरे्र्ि खरिद भई जडाि कार्य बाँकी

 गाउँपालिकाको रे्बसाइटिाई लिर्लमि अपडेट गि ेगरिएको
 िोक्रटस बोडयबाट समेि सूचिा प्राि गिय सक्रकिे ्र्र््था लमिाइएको



मोबाइि एपको वर्कास
 गुगि ्िे्टोिमा गएि Bhume खोजेपलि Bhume Rural Municipality सखजिै 
भेक्रटन्ि । जसिाई एण्ड्रोइड फोिमा install गिय सक्रकन्ि। 

 गाउँपालिकाका गलिवर्लधहरु, सूचिा िथा जािकािीहरु िथा अलभिेखहरु 
सहजै रुपमा हत्केिामै प्राि गिय सक्रकिे । 

 ििमुिीको िाम ठेगािा समेि खोज्दा भेक्रटिे प्रणािीको वर्कास भैिहेको । 



सफ्टरे्र्ि प्रणािीको वर्कास
 र्ोजिा सम्बन्धी सफ्टरे्र्ििः आगामी आर्देखख कार्ायन्र्र्ि गरििे
 िाज्र् सम्बन्धी सफ्टरे्र्ििः आगामी आर्देखख गाउँ कार्यपालिकाको 
कार्ायिर् ि र्डा कार्ायिर्मा कार्ायन्र्र्ि गरििे

 खजन्सी सम्बन्धी सफ्टरे्र्ििः खजन्सी ्र्र््थापिका िालग गाउँ कार्यपालिका 
ि र्डा कार्ायिर्मा समेि िागू गरििे

 वर्द्यािर् ट्र्र्ाक लस्टमिः इहाखजिी, वर्द्याथी वर्र्िण सफ्टरे्र्ि प्रणािी



वर्पद् कोष ्थापिा
 गाउँपालिका अन्िगयिका सार्यजलिक लिकार्बाट ििबभत्ता प्राि गि ेसबै 
जिप्रलिलिलध िथा कमयचािीहरुिे र्षयको २ क्रदि बिाबिको ििबभत्ता वर्पद् 
कोषमा जम्मा गि ेिीलिगि ्र्र््था

 वर्पद् कोष सञ्चािि कार्यवर्लध बमोखजम क्षलिका आधािमा वर्पद् कोषबाट 
िाहि उपिब्ध गिाइएको 

 वर्पद् ्र्र््थापिका िालग चािु आलथयक र्षयमा आर्श्र्क िािजािी 
सामाग्रीहरु खरिद गरिएको 



पश ुसेर्ा इकाईबाट कार्ायन्र्र्ि भएका मुख्र् काम
 ५० प्रलिशि बैि बोका ९ र्टै र्डामा वर्ििण
 आन्िरिक िथा बाह्य औषधी िथा उपकिण वर्ििण ९ र्टै र्डामा
 मुिाय िाँगो १ र्टा वर्ििण
 जुिेक्रटक िोग सम्बन्धी िालिम
 अिुगमि लिर्मि
 िालिम (बाख्रापािि, जुिोक्रटक िोग, पशु ्र्ा्थ्र् िथा जि्र्ा्थ्र् बािे ्कुि लशक्षा िगार्ि)
 ४ जिा पशु प्रावर्लधकहरु िखजकको र्डा कार्ायिर्को सम्पकय मा िहेि सेर्ा प्रर्ाह गरििहेको । 
 पशु ्र्ा्थ्र् चेक जाँच लिर्लमििः
 भ्र्ाखलसि, सरुर्ा िोग वर्रुद्ध भ्र्ाखलसि सबै र्डामा 
 ९ र्टै र्डामा बाख्रापािि समूह १ र्टा ्थिगि िालिम
 डेिी उत्पादििफय  झमु्िाबाङमा भैसीपािि
 १ क्रदिे पशु ्र्ा्थ्र् लशवर्ि सम्पन्ि
 बहुर्षीर् िाँसको वबउ खरिद
 पशु िथ्र्ाङ्क संकिि 
 बहुके्षरीर् पोषण परिर्ोजिा बमोखजम





कृवष वर्कास इकाइबाट कार्ायन्र्र्ि भएका मुख्र् काम
 कृवष प्रसाि आर्ोजिािः िुम्िी लशवर्ि, माटोपिीक्षण, पुिािो बगैचा सुधाि कार्यक्रम 
सम्पन्ि

 प्रधािमन्री कृवष आधलुिकीकिण परिर्ोजिािः आिु पकेट के्षर
 ििकािी कम्पोखजि, उन्िि बीउ, वपवबएस आिु दािा वर्ििण, आधलुिक मेलशि 
वर्ििण, गुण्ििीर् आिु प्रदशयिी

 सहकािी िथा सािा लसंचाई कार्यक्रम पोखिी लसंचाइ कार्यक्रम
 वर्लभन्ि िालिमहरु
 िा्पलिको ४०० साइि जडाि
 च्र्ाउको वबउ १७० बोटि वर्ििण
 आिु िथा ििकािी मसिा बािी कार्यक्रमिः टिेि वबउ वर्ििण
 मासु पसि अिुगमि िथा प्रलिरे्दि 









मक्रहिा िथा बािबालिका इकाईबाट भएका
 सबै र्डामा समूह गठि
 सावर्कका समूहिाई पुििायजगी कार्य भएको
 आमा समूह, मक्रहिा समूहिाई ्थिगि िालिम अलभमुखीकिण सम्पन्ि
 बहुके्षरीर् पोषण, ्र्ा्थ्र्, क्रकशोिी लशक्षा, बािवर्र्ाह न्रू्लिकिण, िैंलगक 
क्रहंसा लिर्ािण िगार्िका वर्षर्मा ििफि, अन्ििक्रक्रर्ा गोष्ठी सम्पन्ि

 वर्लभन्ि क्रदर्सहरुमा िािीहरुिाई सहभागी गिाई सचेििा फैिाइएको
 बािसंिक्षण, वर्पन्ि बािबालिका सहर्ोग कार्यक्रम
 िैखङ्गक क्रहंसा वर्रुद्वका क्रक्रर्ाकिापहरु 



भूमे गाउँपालिका

गाउँ सभाबाट पारिि कािूि िथा लिदेशिहरु



गाउँसभा िथा कार्यपालिकाबाट पारिि कािूिहरु

कानूनको प्रकार संख्या
ऐि १०
लिर्मार्िी ४
कार्यवर्लध ११
लिदेलशका ३
मापदण्ड ३
लिदेलशका २३



भूमे गाउँपालिका

गाउँपालिकाको आगामी कार्यक्रदशा (सुझार् संकिि)



र्ावषयक र्ोजिा कार्ायन्र्र्ि
 सबै पक्षबाट आर्श्र्क सल्िाह सुझार् लिर्लमि संकिि गरििे
 उपभोक्ता सलमलिबाट सञ्चािि हुिे र्ोजिाका सम्बन्धमा र्ोजिा सम्झौिा 
पूर्य उपभोक्ता सलमलिका अध्र्क्ष ि सलचर्िाई अलभमुखीकिण अलिर्ार्य

 र्ोजिा कार्ायन्र्र्ि िालिका बमोखजम मार गि े। कार्ायन्र्र्ि िालिकामा 
म्र्ाद िािी आएमा आर्श्र्क कािबाही िहुिे ।

 र्ोजिा सम्झौिापूर्य िागि अिुमाि अलिर्ार्यिः ्र्ीकृि िागि इवष्टमेट 
वर्परिि कामको कुिै पलि भुक्तािी िहुिे

 हिेक उपभोक्ता सलमलिको दिाय अलभिेख ्र्र्ख्थि गरििे
 समर्मै उत्कृष्ट कार्य सम्पादि गि ेसलमलििाई पुि्काि ि कार्य सम्पादि 
सन्िोषजिक िहुिे सलमलििाई कािबाहीको िीलि अर्िम्बि

 गाउँपालिका ि कार्ायन्र्र्िकिाय बीचको आचािसंक्रहिा मालथ ििफि



सेर्ा प्रर्ाह ्र्र््थापि
 बैंक िहेको ्थािका िखजकका र्डामा सामाखजक सुिक्षा भत्ता बैंक्रकङ प्रणािीबाट 
वर्ििण सुरू गरििे

 र्डा कार्ायिर्बाट गरििे कामिाई क्रडखजटि प्रवर्लधमा रुपान्ििण गिे
 सं्थागि वर्कास ि सं्थागि ्मिणिाई प्रभार्कािी बिाउि िर्ाँ ि पुिािा सबै 
अलभिेखिाई कम््र्ूटिाइज्ड गिे

 कार्ायिर्को कामिाई सूचिा प्रवर्लधमा आधारिि सेर्ा प्रर्ाहको िालग प्रणािी 
वर्कास ि क्षमिा वर्कास िालिमिाई जोड क्रदइिे

 जिप्रलिलिलध ि कमयचािीहरुिाई कार्यके्षर, कार्यर्ािार्िण ि कार्यखजम्मेर्ािीका 
सम्बन्धमा अलभमुखीकिण, अध्र्र्ि, भ्रमण कार्यक्रममा जोड

 अिुगमि प्रणािीिाई कार्य खजम्मेर्ािी बाँडफाँड ि र््िुगि गिाइिे
 दण्ड ि पुि्कािको िीलि अपिाइिे



कि प्रशासि
 हामीिे लििेको कि हाम्रै िालग भन्िे मान्र्िाका साथ सबै िागरिकिाई 
किको दार्िमा लििे

 र््िुगि ि र्ैज्ञालिक कि प्रणािीको वर्कास ि अर्िम्बि
 िाज्र् चुहार्टिाई लिर्न्रण गिय संर्न्र ि प्रणािीको वर्कास गिे



सुशासि प्रर्द्धयि
 र्ावषयक िीलि िथा र्ोजिाको जािकािीमा सबैको सहज पहँुचका िालग 
र्डागि रुपमा कार्ायन्र्र्ि हुिे र्ावषयक र्ोजिाहरु र्डा कार्ायिर्हरुमा 
फ्िेलस वप्रन्ट गिी िाखे्न

 िाज्र्को दि ि दार्िाका बािेमा सबै र्डा कार्ायिर्मा प्रकाशि गिे
 सार्यजलिक सुिुर्ाइका कार्यक्रम कम्िीमा २ पटक गरििे
 िागरिक सन्िुवष्ट सर्के्षण ि गुिासो सुिुर्ाइ संर्न्रको वर्कास गिे
 मोबाइि एप, रे्बसाइट ि सामाखजक सञ्जाििाई सूचिा प्रर्ाह ि सुझार् 
संकििको स्रोिको रुपमा वर्कास गरििे

 सूचिा िथा अलभिेख केन्िको ्थापिा गिे



भूमे गाउँपालिका

धैर् र्िाका िालग धन्र्र्ाद


