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      सार्वजानिक सेरा प्रनि सेराग्ाहीहरुको 

सूचिाको पहुँच परुा्वउिे मलु उदेशरका 

साथ चाल ु आनथ्वक रर्व देखि प्रतरेक 

महहिा गाउँपानलकाले गरेका काम िथा 

गनिहरनिहरुको संगालोको रुपमा रो 

ई-बलेुहिि प्रकाखिि गि्व लानगएको हो । 

सार्वजानिक सेरा प्रदारक निकारले आफिा 

गनिहरिहरु जििा समक्ष सार्वजानिक गिु्व 

प्रमिु खजममेरारी रहेको महससु गरी रो 

बलेुहिि प्रकाखिि गि्व लानगएको छ । 

गाउँपानलकालाई रहाँहरुका गिुासा िथा 

रचिातमक सझुारहरु ग्हणीर हिेु हुँदा 

आउदा ददिहरुमा रहाँहरुको सललाह 

सझुारको उपेक्षा गद्वछौं ।

सझुारको लानग

ito.tarakholamun@gmail.com

िारािोला गाउँपानलका
गाउँ कार्वपानलकाको कारा्वलर

अग्वल बागलङु

िारािोला गाउँपानलका
गाउँ कार्वपानलकाको कारा्वलर

अग्वल बागलङु

सामाखजक दरुी कारम गरौं। 
मासक र सेनििाईजरको प्ररोग 
गरौं । साबिु पािीले हाि 

ििेु बािी बसालौं ।
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 गाउँपानलकाको प्रिासकीर भरि 

निमा्वणको लानग गि आ.र.मा प्रकाखिि 

सूचिा अिसुार प्रनिसपिा्वको माधरमबाि श्ी 

निसाि आचार्व हर.के. जे.नभ. छिौि भएको 

नथरो । उक्त निमा्वण कमपिीसँग रु. 5 

करोड 10 लाि 4 हजार 710 रुपैरा 

69 पैसा रकममा 2 रर्व नभत्र कार्व समपन्न 

गिने गरी समझौिा समपन्न भएको नथरो । 

उक्त निमा्वण कमपिीले हाल प्रिासकीर 

भरि निमा्वणको कार्व िरुु गरेको छ । 

िेपाल सरकार, गणडकी प्रदेि सरकार र 

गाउँपानलकाको संरकु्त लगािीमा उक्त 

प्रिासकीर भरि निमा्वण कार्वको थालिी 

भएको हो ।

 हरश्ववरापी रुपमा फैनलएको कोरोिा 

महामारीको समरमा िेपाल सरकारले गरेको 

लकडाउिको कारण समसरामा परेका 

मजदरुहरुलाई राहि हरिरण, भारि लगारि 

िेश्ो मलुकुबाि गाउँपानलकामा प्ररेि गि्व 

चाहिे गाउँपानलकाका बानसनदाहरुको उद्ार, 

करारेखनिि वररसथापि सरा संकलि िथा 

पररक्षणमा पठाउिे कार्व लगारिमा िच्व गिने 

गरी हरनभन्न वरखक्त/संसथा र गाउँपानलकाले 

जममा गरेको रकम हालसमम रु. 53 लाि 

91 हजार 772 रुपैरा संकलि भएकोमा 

आनथ्वक रर्व 2076।077 असार मसानि 

समम 28 लाि 85 हजार 25 रुपैरा िच्व 

भई हाल रु 25 लाि 6 हजार 7 सर 47 

रुपैरा बचि रहेको छ ।

प्रिासकीर भरिको समझौिा र कारा्वरमभ

हरपद् वररसथापि कोरकाे आमदािी र िच्व सार्वजानिक
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 गाउँपानलकाको चाल ुआनथ्वक रर्वको 

सरीकृि कार्वक्रम अिसुार घसुमेली सभाहल- 

भाििािे डाँडा देखि 1 िं. रडा कारा्वलर 

(िहहद माग्व) जोडिे सडक, लालचोक देखि 

कररमेला सममको बािो सिरोन्निीको लानग 

हरनिरोखजि रकमबाि ठेक्ा प्रनिसपिा्वको 

आिारमा काम गिने उद्ेशरले सडकको हपच 

सममको अरसथामा परुा्वउि लागिे लागि, 

ड्रइङ्ग, नडजाइि गि्व बािोको सरनेक्षणको 

कार्व समपन्न भएको छ । हरसििृ प्रनिरेदि 

प्राप्त भएपनछ ठेक्ा प्रनिसपिा्वको कार्व अगानड 

बढाइिे भएको छ ।

प्रमिु सडकहरुको हरसििृ परररोजिा अधररि समपन्न

       गाउँपानलकाको परमपरागि जीरििैली, 

कला संसकृनिको जगेिा्व गरी भारी पसुिालाई 

पररखचि गराउिकुो साथै पर्विि प्ररद््विमा 

िेरा परुा्वउिे उद्ेशरले साँसकृनिक संग्ाहलर 

निमा्वण कार्वको थालिी गररएको छ । गि 

आनथ्वक रर्वमा ठेक्ा समझौिा भएको उक्त 

संग्ालर 2 रर्वमा कार्व समपन्न हिेुछ । 

संग्ालरको कुल लागि रु. 2 करोड 25 

हजार रहेको छ । संग्ाहलरको निमा्वण 

गि्व गणडकी प्रदेि सरकार र संघीर 

सरकारबाि सहरोग प्राप्त भएको छ । उक्त 

सहरोग रकममा गाउँपानलकाले थप गरी 

निमा्वण कार्व समपन्न गररिेछ । संग्ालरमा 

निमा्वणको खजममा जमुली निमा्वण सेराले प्राप्त 

गरेको छ ।

सांसकृनिक संग्ालर निमा्वणको ठेक्ा समझौिा

गाउँपानलकाको सरास्थर िािामा ररक्त 
रहेको कमरनुििी िनस्वङ अनिकृि छैठौ र 

SBA अ.ि.मी. पदको लानग करारमा पदपूनि्व 
गि्व हरज्ापि प्रकाखिि गररएको छ ।

करारमा कम्वचारी भिा्व गि्व सूचिा प्रकािि
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 गलकोि समाज जापािको आनथ्वक 

सहरोगमा गाउँपानलकामा एमबलेुनस िररद 

गरी सञ्ालि गि्व कुल लागि अिमुाि 10 

लाि 50 हजार 5 सर 50 मा एमबलेुनस 

िररद प्रकृरामा अखनिम चरणमा पगेुको छ 

। हरके्रिासँग समझौिाको लानग पत्राचार 

भईसकेको र कर छुिको प्रकृरा िुहङ्गएपनछ 

गाउँपानलकामा रथाखिघ्र एमबलेुनस प्राप्त 

हिेुछ ।

गाउँपानलकाको चाल ु आ.र. मा कृहर र 

पि ु सेरा अनिग्वि वररासाहरक कृहर/

पिपुालि प्ररद््वि गरी रोजगारी सजृिा गि्व 

िमूिा कृहर फम्व सथापिा, पकेि हरकास 

कार्वक्रम लगारि कार्वक्रमको लानग संघीर 

सरकारबाि समपूरक अिदुािको रुपमा प्राप्त 

1 करोड 55 लाि िथा गाउँपानलकाको 

थप 1 करोड 29 लाि 35 हजारबाि 

वररसाहरक कृहर िथा पिपुालि िफ्व  

आकहर्वि गरी अिदुाि िथा प्ररद््वि 

कार्वक्रम सञ्ालि गररिे रोजिा रहेको छ 

। उक्त कार्वक्रम चाल ुआ.र.मा समपन्न गि्व 

गाउँपानलकाका प्रतरेक रडाका कृरकहरुलाई 

भेला गराई अधरक्षजरू समेिको उपखसथनिमा 

अनिहक्र्व रा कार्वक्रम समपन्न भएको छ । 

कृरकहरु उक्त कार्वक्रममा सहभागी हिु 

उतसाहहि रहेको पाईएको छ ।

कृहर उद्यमिीलिा िथा रोजगार कार्वक्रम

एमबलेुनस िररद प्रकृरा अगानड बढाइएको

गाउँपानलकामा गलकोि एफ.एम.को सब 

सिेिि सथापिा गरी गाउँपानलकामा रेनडरोको 

पहुँच परुा्वउि चाल ु आ.र.मा हररोखजि 

रकमबाि अग्वलमा सब सिेिि सथापिा 

गि्व सरोकारराला पक्षहरुसँग अनिरहक्ररा र 

सथाि अरलोकि गररएको छ । नछटै् सब-

सिेिि सथापिाको लानग गलकोि एफ.एम. 

सँग समझौिा गिने िरारी रहेको छ ।

रेनडरो सब-सिेिि सथापिाको लानग अनिरहक्ररा
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भारी ररा्वको कारण भाििािे डाँडा देखि 

लालचोक िथा भाििािे डाँडा देखि खिले 

हुँदै ररजालचोक र हहल देखि कररमेला 

सममको सडक हहलो जममा भई अररुद् 

भएकोले चाल ुआ.र.को सडक सफा गि्व 

हरनिरोखजि बजेिबाि प्रिािमनत्री रोजगार 

कार्वक्रमसँग आरद् गरी ढंुङ्गा सोनलङ्ग र 

नगट्ी हरच्छ्ाउिे कार्व भैरहेको छ । उक्त 

सडक मम्विको लानग केही ट्ाकिरहरुले 

गाउँपानलकाले िेल वरहोिने गरी एक ददि 

ढुङ्गा ढुरािी गि्व सहरोग गरेका नथए ।

गाउँपानलकाको हरपद् वररसथापि कोरबाि 

िच्व वरहोिने गरी महहला सरास्थर सररंसेहरका, 

हरद्यालर, सरास्थर चौकी, सरारी चालक 

आदद वरखक्त िथा संसथालाई नििलुक 

प्राथनमक उपचार हकि हरिरण गिने कार्व 

समपन्न भएको छ । रु 2 लाि लागिमा 

200 रिा हकि हरिरण गि्व रेलिेि हेलथ 

संसथाले गाउँपानलकासँग समझौिा गरेको 

नथरो ।

नि:िलुक प्राथनमक उपचार हकि हरिरण

िेलकुद मैदाि (रंगिालाको सरनेक्षण)

गि आनथ्वक रर्वमा संघीर सरकारबाि 

सिि्व अिदुािको रुपमा प्राप्त रु. 

40,00,000।– रुपैराबाि दोगाडीमा 

िेलकुद मैदाि निमा्वण गि्व पिा्वल लगाउिे 

कार्व समपन्न भएको नथरो । चाल ुआ.र. 

मा उक्त िेलमैदािको हरसििृ सरने, नडजाइि 

गरी कार्व गि्व उक्त िेलकुद मैदािको 

सरनेक्षणको कर्व समपन्न भएको छ । ड्रइङ्ग 

नडजाइि र लागि अिमुाि सहहिको DPR 

प्राप्त भएपनछ िेलकुद मैदाि निमा्वणको 

लानग ठेक्ा प्रकृरा अगानड बढाइिे कार्वक्रम 

रहेको छ ।

सडक मम्वि
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 गाउँपानलकाको रडा िं.2 मा 

मेरी सिोप बागलङुको सहरोगमा परररार 

निरोजिका असथाई सािि आई.रू.नस.नड. 

र इम्पलानि लगाउिे कार्व समपन्न भएको  

छ । उक्त करामपमा 25 जिा महहलाहरुलाई 

असथाई सािि लगाईएको नथरो ।

िेपाल कांग्से बागलङु र रसका भाि ृ
संगठिको िफ्व बाि हरपद् वररसथापि कोर 
िािामा रु. 20,000।– सहरोग प्राप्त 
भएको छ । उक्त सहरोग रकम िेपाली 
कांग्से िरुण दलका प्रदेि सनमनि सदसर 
मञ्िे बम मललले गाउँपानलकाका अधरक्ष 
प्रकाि घनि्व मगरलाई हसिानिरण गिु्वभएको 
नथरो ।

हरपद् वररसथापि कोरमा सहरोग प्राप्त

परररार निरोजिको सरािलाईि करामप समपन्न
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