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१.पररचर्  

सरोकारर्ािा सर्ासाधरण िागररक र स्थािीर् सरकारका पदालधकारी लबच सार्ाजलिक  चासोको लबषर्मा 
सार्ाजलिक  स्थिमा खिुा छिफि गरी पारदर्शाता जर्ाफदेर्िता प्रर्र्द्ाि गरी शसुासिको प्रत्र्ाभतुी 
गिा सार्ाजलिक  सिुरु्ाइको मित्र्पणुा भलुमका रिेको िनु्छ । स्थािीर् सरकार र िागररक लबच दोिोरो 
संर्ाद स्थापीत गरी त्र्सबाट देश लबकाशको प्रर्क्रर्ामा रचिात्मक प्रलतलिलधत्र् गराइ पारदर्शाताको  
माध्र्मबाट स्थािीर् सरकारको लबकाश लिमााण कार्ा र सेर्ा प्रर्ाििाइ गणुस्तररर् तथा प्रभार्कारी 
बिाइ र्जम्मेर्ारीबोधको संस्कार बसाउि सार्ाजािीक सिुरु्ाइको मित्र्पणुा भलुमका रिेको िनु्छ ।  

सार्ाजलिक  सिुरु्ाइ भन्नािे सरोकारर्ािा िागररक तथा अलधकारमा बसेका स्थािीर् सरकारका 
पदालधकारी लबच सार्ाजलिक  चासोका लबषर्मा सार्ाजलिक  थिोमा खिुा छिफि गिे प्रर्क्रर्ािाइ 
जिाउछ । स्थािीर् सरकारबाट सन्चालित लबकाश कार्ााक्रम, उपिब्ध सेर्ा, बस्त ु र सलुबधा 
सार्ााजालिक गरी त्र्स्ता लबषर्का संम्र्न्धमा सार्ाजलिक  थिोमा सेर्ाग्रािीिे िागररकिे उठाएका प्रश्न 
र्जज्ञाशािरुमा स्पस्टता ल्र्ाउिे र िागररकबाट प्राप्त रचिात्मक सझुार्िाइ ग्रिण गिा तथा 
र्जम्मेर्ारीबोधको संस्कार बसाउिका िालग सार्ाजलिक  सिुरु्ाइको उपादेर्ता रिेको िनु्छ ।  

सार्ााजालिक सिुरु्ाइिाई ब्र्र्र्स्थत बिाउि िपेाि सरकारिे शसुासि (संचािि तथा ब्र्र्स्थापि) ऐि, 
२०६४  र शसुासि (संचािि तथा ब्र्र्स्थापि) लिर्मार्िी, २०६५ जारी गरी र्स सम्र्र्न्ध कार्ािाइ 
ब्र्र्र्स्थत बिाउि सार्ाजलिक  सिुरु्ाइ कार्ालबलध, २०६७ जारी गरेको छ । सो कार्ालबलध बमोर्जम 
सार्ाजलिक  सिुरु्ाइ गिाको िालग कुिै परामशा दात ृ संस्था र्ा लबज्ञिरुको सिजीकरणमा कार्ाक्रम 
सन्चािि गिुा पिे ब्र्र्स्था भए तापलि कोलभड- १९ को मिामारीको कारण सरृ्जत असिज 
पररर्स्थलतिाइ मध्र्िजर गरी र्स बषाको सार्ाजलिक  सिुरु्ाइ कार्ाक्रम कार्ाािर्को रेखदेश र 
ब्र्र्स्थापिमा सन्चािि भएको लथर्ो ।  

लमलत २०७८।०३।२७ गतेको गाउँ कार्ापालिकाको बैठकिे बार्षाक र्डा स्तररर् सार्ाजलिक  सिुरु्ाइ 
कार्ााक्रम गिे लिणार् बमोर्जम र्डा िं ५ र ६ िाइ िर्ित गरी लमलत २०७८।३० र्डा िं ५ र्स्थत 
र्डा िं ५ कार्ाािर् पररसरमा र्डा स्तररर् बार्षाक सार्ाजािीक सिुरु्ाइ कार्ाक्रम सम्पन्न भएको लथर्ो 
।  

२. सार्ाजलिक  सिुरु्ाइको और्चत्र्    
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शसुासि (संचािि तथा ब्र्र्स्थापि) ऐि, २०६४ शसुासि (संचािि तथा ब्र्र्स्थापि) लिर्मार्िी, 
२०६५ िे िरेक सार्ाजलिक  लिकार्िरुिे आफ्िो संस्थािे बषा भरर सन्चािि र सम्पादि गरेका 
कार्ािरुको बार्षाक सार्ाजलिक  सिुरु्ाइ गिुा पिे ब्र्र्स्था रिेको छ ।  

बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका को आलथाक बषा २०७७⁄०७८ भरर सन्चािि भएका लबकाश लिमााणका 
कार्ािरु तथा  िागररकिरुमा रिेका गिुासािरु साथै आगामी ददििरुमा सधुार गिाको िालग िालग 
चाल्िपुिे कदमिरका बारेमा जािकारी लििे मित्र्पणुा कार्ाका िालग सार्ाजलिक  सिुरु्ाइ कार्ाक्रमिे 
सघाउ परु्ााउछ ।  

३.कार्ाक्रमको उद्दशे्र्  

कार्ाक्रमका उद्दशे्र्िरु देिार् बमोर्जम रिेका छि ।  

 पारदर्शाता जर्ाफदेर्िता प्रर्र्द्ाि गरी शसुासिको प्रत्र्ाभतुी गिे ,  

 बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् मातित रिेका लबषर्गत शाखा, 
र्डा कार्ाािर् तथा  स्र्ास्थ एकाइिरुबाट सम्पादि गररएका र्ोजिा तथा कार्ाक्रमिरुको 
बारेमा सरोकारर्ािा िागररकिरुिाइ जािकारी गराउिे,  

 गाउँपालिकाको सार्ाजलिक  सेर्ा प्रर्ािका सम्र्न्धमा सर्ासाधरणसंग प्रत्र्ि प्रलतर्क्रर्ा लिइ 
सम्र्र्न्धत लबषर्िरुमा प्रभार्कारी सेर्ा प्रर्ािका िालग ध्र्ािाकषाण गराउिे ।  

४. कार्ालबलध  

 लमलत २०७८।०३।२७ को गाउँ कार्ापालिकाको लिणार् बमोजीम र्डा िं ५ र ६ िाइ 
समेट्िे गरी र्डा स्तररर् बार्षाक सार्ाजलिक  सिुरु्ाइ गिे भलि लिणार् भएको,  

 लिणार् बमोर्जम सम्र्र्न्धत र्डा कार्ािर्िाइ सरुर्कारर्ािाइ उपर्स्थत गराउिे बातार्रण 
सजृिा गिे भलि पत्रचार गररएको , 

 तोर्कएको ढाँचा अिसुार सिजकताािे कार्ाक्रम ब्र्र्स्थापि तथा सन्चािि भएको , 

 संिग्ि ढाचाँ बमोर्जम प्रलतबेदि तर्ार गिे । 

  आलथाक बषा २०७७⁄०७८ को बार्षाक काम कारर्ािीको लबषर्मा लमलत २०७८।०३।३० गतेका 
ददि र्डा िं ५ को कार्ाािर् पररसरमा कार्ाक्रम सम्पन्न भएको लथर्ो । कार्ाक्रम ददउसो १२ बजे 
सरुु भइ ४ बजे सम्म सन्चािि भएको लथर्ो ।  

 

५.प्राप्त उपिब्धीिरु  
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 गाउँपालिकाबाट सन्चालित लबकाश कार्ााक्रम र उपिब्ध सेर्ा बस्त ु तथा सलुबधा बारेमा 
सार्ासाधरुणिाई जािकारी प्राप्त ,  

 िागररकबाट प्राप्त रचिात्मक सझुार्िाइ ग्रिण गिे तथा र्जम्मेर्ारीबोधको संस्कार बसाउिे 
पर्द्लतको लबकाश ििुेछ ,  

 गाउँपालिकाको ध्र्ाि िपगेुको ठाउँमा र्स कार्ाक्रमबाट ध्र्ाि पगेुको पिुेछ ,  

 पारदर्शाता जर्ाफदेर्िता र उत्तरदार्र्त्र् प्रर्र्द्ि गरी शसुासिको प्रत्र्ाभतुी गिा गाउँपालिका  र 
लबषर्गत शाखािरुिाइ ध्र्ािाकषाण गराइएको , 

६. कार्ाक्रममा रिेको उपर्स्थलत  

र्स कार्ाक्रम र्डा िं ५ को कार्ाािर्  पररसरमा आलथाक बषा २०७७⁄०७८ मा बषा भरर सम्पादि 
गरेका कार्ािरु र परु्ााएको सेर्ा सलुबधाको बारेमा सार्ाजलिक सिुरु्ाइ गररएको लथर्ो । कार्ाक्रमको 
अध्र्िता गाउँपालिकाका अध्र्ि लबष्णपु्रसाद भट्टिे गिुा भएको लथर्ो त्र्स्तै कार्ाक्रममा प्रमखु 
प्रशासर्कर् अलधकृत श्री गौतम भण्डारीको समेत उपर्स्थत रिेको उत क कार्ाक्रमको सन्चािि र्ोजिा 
तथा अिगुमि अलधकृत श्री अजर् सबेुदीिे  गिुा भएको लथर्ो । कार्ाक्रममा राजलिलतक दिका 
प्रलतलिलध सर्ासाधरण िागररक गरी ३५ जिािरुको उपर्स्थलत रिेको लथर्ो ।  

७. कार्ाक्रमका गलतलबलधिरु  

लमलत २०७८।०३।३० गते गाउँपालिका अध्र्ि लबष्णपु्रसाद भट्ट ज्र्कुो अध्र्ितामा कार्ाक्रम सम्पन्न 
भएको लथर्ो भि ेउत क कार्ााक्रममा र्डा िं ५ का र्डा अध्र्ि गोपाि बिादरु  गरुुङिे स्र्ागत 
मन्तब्र्  तथा प्रमखु प्रशासर्कर् अलधकृत गौतम भण्डारी ज्र्िेु  कार्ाक्रमको उदे्दश्र् मालथ प्रकाश पािुा 
भएको लथर्ो भि े र्ोजिा अलधकृत श्री अजर् सबेुदी ज्र्िेु सिभागीिरुिे पाििा गिुा पिे आचार 
संर्िताको बाचि गिुा भएको लथर्ो ।  

कार्ाक्रममा उपर्स्थत ििु ुभएका गाउँपालिकाका इर्न्जलिर्र श्री अलभिर् गौतम, रोजगार संर्ोजक गीता 
देर्कोटा , र्शिा अलधकृत श्री बसन्तराज भट्ट , कृर्ष प्रार्र्लधक लबिोद लबश्वकमाा ,पश ुप्रालबलधक अमतृ 
प्रसाद पोखरेि र स्र्ास््र् संर्ोजक श्री मोदराज भट्टिे आफ्िो शाखाबाट बषा भरर भएका 
कामकारर्ािीिरुको संर्िप्त प्रस्तलुत पेश गिुा भएको लथर्ो ।  

र्सरी लबषर्गत शाखाका प्रमखुिरुको संर्िप्त प्रस्तलुत पश्चात सर्ासाधरण जिताको िालग र्जज्ञाशा र्ा 
प्रश्नको िालग फ्िोर ओपि गररएको लथर्ो । जिु प्रश्नको बारेमा अिसुचुीमा प्रलबष्ठ गररएको छ । 
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िागररकिे उठाएका र्जज्ञाशा उपर गाउँपालिका अध्र्ि लबष्णपु्रसाद भट्ट , प्रमखु प्रशासर्कर् अलधकृत 
श्री गौतम भण्डारी तथा लबषर्गत शाखाका प्रमखुिरु जर्ाफ पेश गरेका लथए ।  

सार्ाजलिक  सिुरु्ाइ कार्ाक्रममा र्क्रर्ाशीि राजलिलतक दि प्रलतलिलधिरुिे समेत मन्तब्र् राखेका लथए 
कार्ाक्रममा िेकपा माओर्ादी केन्रका प्रलतलिलध लमरबिादरु थापािे आफ्िो पाटीको धारण राख्दै िेपाि 
एक कृर्ष प्रधािमिुक भएकोिे कृर्षिाइ प्राथालमकता ददइ कार्ाक्रम ल्र्ाउि ुपिे बताउदै आददर्ासी 
जिजाती दलित समदुार् िर्ित कार्ाक्रम गाउँपालिकािे िल्र्ाएकोमा गिुासो ब्र्त क गिुा भर्ो । िेपािी 
काङ्ग्ग्रसेका र्डा पाटी प्रलतलिलध िरिरर शमाा र्ाग्िे र्डा िं ५ मा पर्ििे सन्चािि भएको इिाका 
भेटेिरी अस्पताि िाि सन्चाििमा िभएको लबषर्मा गाउँपालिकािे जाफ ददि ुपिे बताउि ुभएको 
लथर्ो  । िेकपा एमािेका र जिता समाजबादी पाटी िेपािका प्रलतिलधिाइ कार्ाक्रममा आमन्त्रण 
गररएको भएतापलि सार्ाजलिक  सिुरु्ाइ कार्ााक्रममा सो दििरुका प्रलतलिलधिरुको उपर्स्थलत भिे लथएि 
।  

८. लिष्कषा तथा सझुार्िरु  

र्सरी उल्िेर्खत सार्ाजलिक  सिुरु्ाइ कार्ाक्रममा सेर्ाग्रािीिरु देिार् बमोर्जमका रार् सझुार् प्राप्त 
भएको लथर्ो ।  

 सार्ाजलिक  सिुरु्ाइ लिर्लमत चौमालसक रुपमा गररि ुपिे,  

 सार्ाजलिक  सिुरु्ाइ कार्ााक्रम आम सिभालगता ििु ुपिे,  

 गाउँपालिकाबाट प्रर्ाि ििु ुपिे सचुिा आम िागररकमा पिुँच ििुपुिे,  

 गाउँपालिकािे परु्ााधार लिमााणको कारण लबपद् जन्र् घटिा भइ जिधिको िलत भएकोिे र्स 
तफा  ध्र्ाि ददि,े  

 सचुिा अलधकारीको भलुमका प्रभार्कारी बिाउि ुपिे ,  

 गररबी र सीमान्तकृत समदुार्को शसर्त ककरण गिे खािका लिलत तथा कार्ाक्रम तर् गिुा पिे 
, 

 संस्थागत िमता लबकाशमा गाउँपालिकािे प्रर्ाप्त ध्र्ाि ददि ुपिे । 

अिसुचुी- १ 

क्र.स.  प्रश्न तथा र्जज्ञाशा 
कतााको िाम  

प्रश्न तथा र्जज्ञाशा  जर्ाफ ददिे 
अलधकारीको िाम   

१ मीर बिादरु थापा  र्डा िं ५ मा पशसेुर्ा संग सम्र्र्न्धत 
एक जिा कमाचारीको ब्र्र्स्था ििुपुिे  

गाउँपालिका अध्र्ि 
श्री लबष्ण ुप्रसाद भट्ट  
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र्डा िं ५ िेकपा 
माओर्ादी प्रलतलिलध  

र्डा िं ५ मा ५ शैर्ाको अस्पताि 
लिमााण गिा गाउँपालिकािे ध्र्ाि ददि ुपिे  

पश ुप्रलबलधक श्री अमतृ 
प्रसाद पोखरेि  

२ अजुाि थापा  

र्डा सदस्र्, र्डा िं. ५  
पश ु लबमा कार्ाक्रमिाइ प्रभार्कारी 
बिाउि गाउँपालिकािे ध्र्ाि ददि ुपिे  

पश ु सेर्ा प्रालबलधक 
अमतृ प्रसाद पोखरेि  

३ िरिरी शमाा र्ाग्िे 

िेपािी काङ्ग्ग्रसे र्डा 
प्रलतिलध   

 ताकुमाझिाकुरीबोटमा इिाका 
स्तररर् भेटेिरी ििुपुिे  

 सचुिाको िक सम्र्र्न्ध काििुी 
ब्र्र्स्था गाउँपालिकािे र्कि 
कार्ान्र्र्ि िगरेको िो र्सबाट 
जिता सचुिाको िकबाट बर्न्चत 
ििुपुदााको र्जम्मेर्ारी कसिे लिि े
िो त्र्सको जर्ाफ ददि ुपिे  

 कृर्ष ब्र्र्सार् अिदुाि र्कि 
प्रभार्कारी रुपमा कार्ान्र्र्िमा 
िआउको िो  

 प्रधािमन्त्री रोजगार कार्ाक्रम 
र्कि प्रभार्कारी रुपमा 
कार्ान्र्र्िमा िआएको िो  

गाउँपालिका अध्र्ि 
श्री लबष्णपु्रसाद भट्ट  

पश ु सेर्ा प्रालबलधक 
अमतृ प्रसाद पोखरेि 

रोजगार संर्ोजक श्री 
गीता देर्कोटा   

४ िन्दिाि भट्ट 

र्शिक  
जिकन्र्ादेबी माध्र्लमक 
लबद्यािर्का र्शिक श्री 
िन्दिािा भट्टिे सार्ााजालिक 
सिुरु्ाइ कार्ाक्रममा लसङ्गो 
गाउँपालिका आफ्िो गाउँ टोिमा 
देख्न पाएकोमा खसुी ब्र्त क गदै 
िेपाि सरकार संर्घर् मालमिा 
तथा सामान्र् प्रशासि 
मन्त्रािर्िे आलथाक बषा 
२०७७।०७८ बाट 
कार्ान्र्र्िमा ल्र्ाएको स्थालिर् 
तिको स्र्मलु्र्ाङ्कि प्रणािी 
अन्तरगत गोरखा र्जल्िामा 
उत्कृष्ट िालसि गरेकोमा खसुी 
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िागेको भन्दै गाउँपालिका 
अध्र्ि श्री लबष्णपु्रसाद भट्ट र 
प्रमखु प्रशासर्कर् अलधकृत श्री 
गौतम भण्डारीबाट लबशष आधार 
ब्र्त क गिुा भर्ो ।  

५ शभुप्रभात िेपािी  

र्रु्ा िेता िेकपा 
माओर्ादी केन्र  

 गाउँपालिकाबाट लबतरण 
गररिे बीउँ लबजििे राम्रो 
फि िददएको आम 
गिुासो कृषकिरुबाट 
आएको िदुा र्स लबषर्मा 
गाउँपालिकािे लबशेष 
ध्र्ाि ददिपुिे  

 प्रधािमन्त्री रोजगार 
कार्ाक्रममा संर्घर् 
मापदण्ड अिसुार एक 
बेरोजगार ब्र्र्त किे एक 
सर् ददिको रोजगारी प्राप्त 
गिे ब्र्र्स्था 
गाउँपालिकािे र्कि 
कार्ान्र्र्ि िगरेको िो?  

 सार्ाजलिक  सिुरु्ाइ 
कार्ाक्रममा आम 
िागररकको सिभालगता 
गराउिे लबषर्मा 
गाउँपालिका र्कि 
चकेुको िो?   

गाउँपालिका अध्र्ि 
श्री लबष्णपु्रसाद भट्ट,  

कृर्ष शाखाका 
कमाचारी श्री लबिोद 
लबश्वकमाा,  

रोजगार संर्ोजक श्री 
गीता देर्कोटा  

 िररबिादरु थापा 
िेपािी सेर्ाबाट 
अर्काश प्राप्त लसपािी   

गाउँपालिकािे कृषकिाइ बादर धपाउिे 
लबतरण गिे लबषर् राम्रो कदम भएतापलि 
अर्ििे लबतरण गररएका सङ्ग्ख्र्ा अप्रार्ाप्त 
भएको ।   

स्र्ास््र् संस्थामा प्रर्ाप्त औषलध मौजाद 
िभएको ।   

प्रालबलधक सिार्क श्री 
लबिोद लबश्वकमाा  

स्र्ास््र् संर्ोजक श्री 
मोदराज भट्ट   
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 गोपाि बिादरु गरुुङ  

र्डा अध्र्ि, र्डा िं ५  
लिमााण ब्र्र्सार्ीबाट कार्ान्र्र्ि गररि े
र्ोजिामा प्रालबलधक कमाचारीको िगरािी 
बढाउि र्कि गाउँपालिका उदालसि 
रिेको िो ? 

गाउँपालिका अध्र्ि 
श्री लबष्णपु्रसाद भट्ट 

इर्न्जलिर्र श्री अलभिर् 
गौतम   

 
 

सार्ाजालिक सिुरु्ाइ कार्ाक्रमका फोटो र्फचर 
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