राज्यको कुनै भैगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गने जनताको आफ्नै मौलिकपन तथा लिलिष्टता अनरुु प
लिकासको काययक्रमहरु स्ियम् छनौट गनय पाउने पर्ु य स्ितन्त्त्रतािाई आधारमानी जनईच्छा र भािना अनरुु प
नागररकिाई प्रदान गररने सेिामा लिलिय अनि
ु ासन भ्रष्टचारमक्त
ु प्रिासन सहभालगतात्मक लिकाि काययक्रम
समािेिी र पारदिी िसु ासनको प्रत्याभतु ी गराउने काययकोिागी पलहिो प्राथालमकतामा राखेर सेिा प्रिाह
गररने काययको प्रलतिद्धता, १० औ गाउँसभाको नीलत तथा काययक्रम र िजेटमा समािेि गरी कािायन्त्ियन
गराईएको कुरा सबैमा जानकारी गराउन चाहान्त्छु ।
त्यसैगरी सामालजक भौलतक र आलथयक लिकासिाई लिकासको मेरुदण्ड मानी नीलत तथा
काययक्रममा समाबेि गररएको छ । स्थानीय तहको कुिि व्यिस्थापन र सच
ं ािनको िालग स्थानीय सरकार
संचािन ए]न २०७४ जारी भई कायायन्त्ियनमा आईसके को छ । सोही ऐन िाई आधारमानी लिलभन्त्न लकलसमका
अभाब समस्याको िािजदु पनी हामी जनप्रलतलनलधहरु कृ यालिि रुपमा िालगपरी राखेका छौ । स्थानीय
तहको कायय लिभाजन समेत भएको अिस्थामा स्थानीय तहको कायय प्रकृ लतको आधारमा जनिक्ती
व्यिस्थापन नहुदा स्थानीय तहिाट जनतािे प्रत्यक्ष रुपमा अनभु लु त हुनेगरर कायय हुन नसके को ितयमान
अिस्थामा मौजदु ा कमयचारीिाट एक भन्त्दा िढी िाखाको लजम्मेिारी लदई काययसम्पादन गनयु पने, समयमानै
काम सम्पन्त्न हुन नसके सेिा प्रिाहमा सस्ु तता आउने र सेिा प्रिाह नै प्रिािलहत हुन सक्ने लस्थलतको पर्ु य
रुपमा मल्ु याकन गरर अब कायायिय, लसमलसमे राजाको पािामा जस्तो गरर चिाउन नसलकने स्पस्ट
अिधारर्ाका साथ नयाँ सोच नयाँ काययक्रम र नयाँ लिचार सलहत जनताको माझमा जान यथेष्ट पररमाजयन
सलहत हालमिे एक सय लदनमा गरे का काययहरुको उपिव्धी साियजलनकरर् गरे का छौ । तितय लिकास
लनमायर्का सामालजक मैलत्रका, काननु ी पहुचमा समािेिीकताको लहसाबिे लनकै काययहरु हामीिे आ ब
२०७९।८० को काययक्रममा समािेि गरे का छौ । यी भन्त्दा लिलिष्ट प्रकृ तीका एक सय लदनको अिलधमा प्रयास
गररएका काययहरु मात्र तपाईहरु समक्ष राख्न चाहान्त्छु ।
१ नय ाँ क ययक्रमको अवध रण
क)

चेिी प्रोत्सहान काययक्रम ।

ख)

लिपन्त्न संग अध्यक्ष काययक्रम ।

ग)

५०० घर पररिारको स्िास््य लिमा काययक्रम अगाडी िढाइएको ।

घ)

पययटन प्याराग्िाइलडङ लजपिाईनको सम्भाव्यता अध्ययनको िजेटको व्यिस्था गररएको ।

ङ)

गाउँपालिका लभत्रको स्िास््य सस्ं थामा सत्ु के री हुने सम्पर्ू य मलहिाहरुिाई नेपाि सरकारिे
लनयमानसु ार लदने सलु िधाको अलतररक्त थप रु. २००० पोषर् भिा व्यिस्था गररएको छ ।

च)

छात्रािृिी दलित उत्थान कृ लष तथा पययटनमा जोड, लिकास लनमायर्को कायय समयअनसु ार सिैभन्त्दा
चाडो योजना सम्पन्त्न गने िडािाई परु स्कार स्िरुप थप िजेटको व्यिस्था गररएको ।

छ)

जलटि खािका प्र.स.िा. व्यथा िागेका मलहिाहरुिाई संिन्त्धीत अस्पताि सम्म पयु ायउन लनिल्ु क
एम्बि
ु ेन्त्स सेिा प्रदान गररएको ।

ज)

िडा नं ९ र १० मा दग्ु ध लचस्यान के न्त्र स्थापनाको िालग िजेटको व्यिस्था गररएको ।

झ)

खेि क्षेत्रिाई मजबतु तथा प्रोत्सहान गनयको िालग अध्यक्ष कप फुटिि र उपाध्यक्ष कप भलिििको
काययक्रमिाई िजेट लिलनयोजन गररएको ।

ञ)

हरे क िडाबाट २ जनाका दरिे २० जना सहभागीहरुिाई कृ लष । पिु JTA पढाउन िरुु गररएको

२ क य यलय व्यवस्थ पन
क)

योजनामा सफ्टियेर स्थापना ।

ख)

सत्रु प्रर्ािीमा महािेखा लनयन्त्त्रक कायायियिाट व्यिस्था गररएको -EFT_ काययक्रम अलनिायय
रुपमा अििम्िन गने व्यिस्था लमिाईएको ।

ग)

राजश्व िाखािाई व्यिलस्थत िनाउन राजश्वको सफ्टियेरको व्यिस्था गररएको र सो को प्रयोजनायथ
अलनिायय रुपमा लसस्टमिाट मात्र राजश्वको कारोिार गने कामको थािनी गररएको ।

घ)

गाउँपालिका िडा कायायियहरु र सम्पर्ु य स्िास््य चौकीहरुमा ईन्त्टरनेटको व्यिस्था गनयको िालग
नेपाि दरु संचार संथान संग 4G संचािनको िालग पहि भै रहेको ।

ङ)

योजना संचािनमा उपभोक्ता सलमलतिाई सरि र सलजिो होस भन्त्ने अलभप्रायिे योजना लकताि
संचािनमा ल्याईएको ।

च)

गाउँपालिकामा काययरत सम्पुर्य कमयचारीहरु लिदा काज तथा लफल्ड जादा साियजलनक रुपमा सबैिे
देख्ने गरी लििरर् उल्िेख गरर साियजलनकरर् गने सचु ना िोडयको व्यिस्था गररएको ।

छ)

योजना सन्त्चािन र समयमा सम्पन्त्न गनयको लनलम्त योजना कायायन्त्ियन तालिका संचािनमा
ल्याईएको ।

ज)

कायायिय हातालभत्र स्थनपान कक्षको स्थापना गररएको ।

झ)

आलथयक िषयको एक हप्तालभत्र आ ब २०७९⁄ ८० को अलख्तयारी प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृ तिाई
प्रदान गररएको ।

ञ)

न्त्यनू िेतनमा काम गरररहेका कमयचारीिाई न्त्यायोलचत तिि सलु िधाको व्यिस्था गररएको साथै
मलहिा स्िास््य स्ियम सेलिकाहरुिाई मालसक रु. ३०० थप व्यिस्था गररएको छ ।

ट)

कामको आधारमा कमयचारीिाई परु स्कृ त र दलण्डत गने परम्पराको थािनी ।

ठ)

ज्येष्ठ नागररकहरुको िालग (पोषर्)

ड)

िैलक्षक कोष व्यिस्थापनको िरुु िात गररएको ।

सम्मान कार्यक्रमको थालनी गरिएको ।

३ भौतिक पुव यध र
क)

गाउँपालिका देखी लकलतयमान डाडासम्मको १ लकलम िाटोिाई चौडा गरर ग्राभि लिछ्याउने कायय
गररएको ।

ख)

प्रधानमन्त्त्री रोजगार काययक्रमिाट लनमायर् हुने योजनाहरुमा रड लसमेन्त्ट जस्ता सामाग्रीहरु
गाउँपालिकािे उपिव्ध गराउने काययक्रम रहेको ।

ग)

४ िटा पक्की पि
ु लनमायर् गनयको िालग डीलपआर तयार गरर सम्िलन्त्धत मन्त्त्रािय िा लिभागमा पहि
गने र सो सम्िलन्त्ध मन्त्त्रािय संग कुरा भै रहेको र ४ िटा झोिङु ् गे पि
ु को बजेट लिलनयोजन भएको ।

घ)

सलमलत लनमायर् गरर व्याकहो िोडरको व्यिलस्थत संचािन गररएको ।

ङ)

प्रदेि तथा सघं ीय सरकार सगं को समन्त्ियमा हाि सम्मकै बढी बजेट पररचािन गनय सफि भएको ।

च)

कै िाि गाँउपालिकाको मख्ु य मागय नामटार कालिकाटार भाताय सानो डाँडाँखकय सडक र गैरीगाउँ
पकनी डाँडाखकय सडकिाई बहुिलषयय ठे क्का प्रर्ािीमा पहि गररएको ।

छ)

कै िाि गाउँपालिकाक िालग महत्िपुर्य सडकहरुमा पक्की पुिको लनमायर्को थािनी गररएको ।

ज)

राडो नेपािको सहयोग र समन्त्ियमा गाउपालिकामा िृहत खानेपानी योजनाको िृलस्तत प्रलतिेदन
तयार हुदै गरे को ।

झ)

२२५ घर धरु ीिाई खर मक्त
ु छाना अलभयानको सभु ारम्भ गररएको ।

ञ)

गाउँपालिकाको लिकास लनमायर् काययमा सहयोग पुग्ने हेतुिे एक थान लटपर खररदको िालग
आिस्यक िजेटको व्यिस्था गररएको ।

