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

लभलत : २०७५।१०।१८ गते शकु्रवाय 

ऩषृ्ठबलूभ 

नेऩारको सॊववधान अनसुाय सॊघघमताको कामावन्वमन बएसॉगै नागरयकको नघजकको सयकायको 
रुऩभा स्थावऩत घघरयङ गाउॉऩालरका तनहुॉ बौगोलरक वहसावरे तनहकुा अन्म स्थालनम तहको 
तरुनाभा ववकट रुऩभा यहेको छ । बौलतक ऩवुावधाय ववकासका वहसावरे तथा भानव ववकासका 
वहसावरे ऩलन ऩछाडी ऩयेको मो गाउॉऩालरकारे हारसम्भ ऩारयत गयेका केवह कानूनहरुको फायेभा 
जानकायी गयाउदछु । 

१. गाउॉऩालरकाफाट जायी गयीएका कानूनहरु 

१) घघरयङ्ग गाउॉऩालरकाको मोजना अनगुभन भूल्माङ्कन तथा मोजना पयपायक एवॊ बकु्तानी 
कामवववलध २०७५  

२) गाउॉऩालरकाका मोजनाहरुको कामावन्वमनभा सहजताको रालग ऩरयभाघजवत मोजना खाता वकताफ 
तमाय ऩायी राग ुबएको । 

३) चारू आलथवक फषवको रालग स्थालनम दययेट लनधावयण गरयएको । 

४) घघरयङ गाउॉऩालरकाको याजऩत्र प्रकाशन सम्फन्धी कामवववलध २०७५ ऩारयत गरयएको । 

५) उऩबोक्ता सलभलत गठन, ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामवववलध २०७५ ऩारयत 
गरयएको । 

६) कयायभा प्राववलधक कभवचायी व्मवस्थाऩन गने सम्फन्धी कामवववलध २०७५ ऩारयत गरयएको । 

७) असाये ववकासराइ अन््म गनव चारू मोजनाहरु २०७६ आषाढ १५ गते लबत्र कामव सम्ऩन्न 
गयी पयपायक तथा बकु्तानी लरई सक्न ुऩने लनणवम गरयएको । 

८) घघरयङ गाउॉऩालरकाको सहकायी ऐन, २०७५ ऩारयत गयी सहकायी सञ्चारनभा सभेत 
आइसकेको । 

९) घघरयङ गाउॉऩालरका तनहुॉको ऩश ु सेवा शाखा भापव त सञ्चालरत मवुा रघऺत कामवक्रभ 
कामावन्वमन कामवववलध, २०७५ ऩारयत बएको ।  

१०) घघरयङ गाउॉऩालरका तनहुॉको प्रजननमोग्म याॉगो/साॉढे/फोका हकुावउने श्रोतकेन्र स्थाऩना 
कामवववलध कामवववलध, २०७५ ऩारयत बएको । 

११) घघरयङ गाउॉऩालरका तनहुॉको फाख्रा/फॊगयु ऩारन प्रवर्द्वन कामवववलध, २०७५ ऩारयत बएको । 

१२) घघरयङ गाउॉऩालरका तनहुॉको अऩाङ्गता बएका व्मघक्तको ऩरयचम ऩत्र ववतयण कामवववलध 
२०७५ ऩारयत बइ कामावन्वमनभा यहेको । 
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१३) कामवऩालरकाका लनणवमहरु साववजलनक गनव श्री यण फहादयु गरुुङ्ग प्रवक्ताको व्मवस्था गयेको  

२ चारू ववकास यणलनलतहरु 

क ववद धलुतकयण का ऺेत्रभा ववकासका रालग फजेट ववलनमोजन । 

ख खानेऩानीका ऩूवावधाय लनभावणभा रगानी  । 

ग सडक ऩूवावधाय स्तयोन्नलत गने प्रभखु रक्ष्म यहेको । 

घ ववलबन्न आभा सभहुहरु तथा मवुा क्रवका बवन लनभावण । 

ङ लनशलु्क ववतयण गने औषलधभा प्राथलभकता ददइएको । 

च घभुाउने तार तारे तार लनभावणका रालग ऩहर कदभी सूरु गरयसवकएको । 

छ घघरयङकोट भ्मू टावय रगामतका अग्रा स्थानहरुभा भ्मू टावय लनभावणका रालग डीवऩय तमाय 
ऩारयएको । 

ज कृवष तथा ऩशऩुारनका ऺेत्रभा ववलबन्न अनदुानका कामवक्रभहरु यहेका । 

झ भवहरा रघऺत दलरत रघऺत जनजालत रघऺत अल्ऩसॊख्मक सभदुाम रघऺत ववलबन्न 
कामवक्रभहरु सञ्चारन गनव फजेट ववलनमोजन गरयएको । 

चारू आलथवक फषवको ऺते्रगत व्मम अनभुान  

क्र 
स 

घशषवक आ व २०७५।०७६ को 
अनभुान 

कैवपमत 

१ आलथवक ववकास  १,०७,८४,००० 

 कृवष १०७८४०००  

२ साभाघजक ववकास १४,४५,४३,००० 

 ववववध ३९४०००  

 रैंलगक सभानता तथा साभाघजक 
सभावेघशकयण 

३४४५९०००  

 सॊस्कृलत प्रवर्द्वन १५००००  

 खानेऩानी तथा सयसपाइ २५००००  

 स्वास््म १२२७३०००  

 घशऺा ९७०१७०००  
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३ ऩूवावधाय ववकास  १४,९५,६५,००० 

 ववववध ९६४९०००  

 रघ ुतथा साना जरववर्द्ुत ३३३०१०००  

 उजाव १३९१०००  

 बवन तथा सहयी ववकास ४१२१२०००  

 लसॊचाइ ५३०००००  

 सडक ऩरु  २३१६००००  

 खानेऩानी ऩवुावधाय ववकास ३५५५१०००  

४ वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन २८,००,००० 

५ सॊस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह ८१,०८,००० 

 सॊस्थागत ऺभता ववकास ७७०८०००  

 भानव सॊसाधन ववकास ४०००००  

६ कामवरम सञ्चारन तथा प्रशासलनक खचव ६,२४,७५,००० 

 कुर अनभुालनत फावषवक फजेट रु ३७,८२,७५,००० 

 

३ आगाभी ववकास यणलनलतहरु 

क ववद धलुतकयण खानेऩानी लसॊचाइ सडक ऩवुवधाय स्तयोन्नलत गरय १२ भवहना सयुघऺत सडक 
सञ्चारनभा जोड ददने । 

च होभ स्टे सञ्चारन तथा घभुाउने तार, तारे तार रगामतका तारहरु लनभावण का रालग प्रदेश 
तथा केन्रभा सहकामव भापव त ऩमवटक आकवषवत गने । 

छ घघरयङकोट भ्मू टावय रगामतका अग्रा स्थानहरुभा भ्मू टावय लनभावण तथा कालरगण्डकीभा 
य   माघटटङका रालग केन्र तथा प्रदेशसॉग सभन्वम गने । 

ज कृवष तथा ऩशऩुारनका ऺेत्रभा ववलबन्न कामवक्रभहरु सञ्चारन गने । 

झ भवहरा रघऺत दलरत रघऺत जनजालत रघऺत अल्ऩसॊख्मक सभदुाम रघऺत ववलबन्न 
कामवक्रभहरु सञ्चारन भापव त सभग्र ववकासभा टेवा ऩमुावउने । 

 

सधुायका ऺते्रहरु 
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१. सॊघघमताको ऩूणव रुऩभा कामावन्वमन गनव आवश्मक न्मूनतभ कभवचायीको अबावभा प्रबावकायी 
सेवा प्रवाह हनु नसकेको । 

२ केन्र य प्रदेशका लनभावण हनुऩुने कानूनहरु सभमभै नवन्दा काभ कायफाहीभा कठीनाइ उ्ऩन्न 
बएको । 

३ राभो सभमको याजनैलतक सॊक्रभणकार ऩश्चात स्थावऩत स्थालनम तहप्रलत जनताका अलसभ भाग 
तथा अऩेऺाहरु यहदाॉ यहदै ऩलन ऩमावप्त बौलतक ऩवुावधायको अबावभा अऩेऺाकृत ववकास गनव 
नसवकएको । 

धन्मवाद 


