जिल्ला विकास समिमिको कार्ाालर्िाट आमथाक िर्ा २०७२/०७३
को प्रथि चौिामसक अिमििा सम्पन्न सेिा प्रिाह िथा
ु ाई कार्ाक्रिको
विकास कार्ाक्रि सम्बन्िी सािािमिक सुिि
प्रमििेदि

मिमि: २०७२/०७/२२
स्थाि: जिविस सभाहल

जिल्ला विकास समिमि
कैलाली

सार्वजनिक सुिर्
ु ाई कार्वक्रम को प्रनिर्ेदि
पृष्ठभूमि
स्थामिय स्वायत्त शासि ऐि तथा मियिावली द्वारा
मिर्दे मशत सहभामितािूलक ववकास प्रक्रियाको अवधारणा
अिुसार स्थामिय मिकाय जिववसले प्रत्येक चौिामसक िा
सेवा प्रवाह तथा ववकास काययििहरुको सावयिमिक सुिव
ु ाई
काययिि संचालि ििुय पिे व्यवस्था भए बिोजिि यस
आ. व. को प्रथि चौिामसक िा जिववस तथा ववषयित
कायायलयहरु वाट सम्पार्दि िररएका तथा काययििको
अवस्थावारे जिल्लास्तरीय सरोकारवालाहरुसंि छलफल
अन्तरक्रिया िरी सल्लाह सुझाबहरु मलएर काययहरु अिाडी
बढाउिे िुख्य उद्दे श्य अिुरुप मिमत ०७२/७/२२ ितेका क्रर्दि स्थामिय ववकास अमधकारी श्री केशव प्रसार्द
वविलीज्यू को अध्यक्षतािा सावयिमिक सुिव
ु ाई काययिि आयोििा िररयो |

काययिििा जिल्ला जस्थत राििैमतक र्दलका प्रमतमिमधहरु, ववषयित कायायलय तथा िैससका प्रिुख तथा
प्रमतमिमधहरु, सिन्वय समिमतका उपाध्यक्ष ज्यूहरु, पत्रकार, िा.वव.स. समचव तथा अन्य िरी ११३ ििा को
उपजस्थती रहे को मथयो |
काययिििा सबैलाई स्वाित तथा उर्दे श्य िामथ योिेन्र प्रसार्द ओझा (काययिि अमधकृ त) ले प्रकाश पिुय
भएको मथयो |

सावयिमिक सुिव
ु ाई काययििको तपमशल अिुसारको उर्दे श्य रहे को मथयो:
सावयिमिक सुिव
ु ाई काययििको बृहत्तर उद्दे श्य स्थािीय मिकाय र मिक्षेवपत कायायलयहरुको काि
काययबाहीलाई पारर्दशी बिाई सुशासि अमभबृवि ििुय िै हो | यस काययििको उद्दे श्यलाई बुर्दााँित रुपिा
मिम्िािुसार उल्लेख िररएको छि ् |
o

जिल्ला ववकास समिमत र मिक्षेवपत कायायलयहरु जिल्ला कृ वष ववकास कायायलय, जिल्ला पशु सेवा
कायायलय, जिल्ला स्वास््य कायायलय, जिल्ला मशक्षा कायायलय आक्रर्द
िािररकहरु लाइ िािकारी क्रर्दिे र िुिासो सुन्िे |

सेवा प्रबाहको वबषयिा

o

स्थािीय मिकाय र मिक्षेवपत कायायलयहरु लाई िािररकहरु प्रमतको उत्तरर्दामयत्व अमभबृवि ििे |

 सावयिमिक सुिव
ु ाई काययिििा जिववस तथा तपमशल अिुसारका ववसयित कायायलयहरुबाट प्रथि
चौिामसकिा भएका िमतववमधहरुको िािकारी िराएका मथए
१) जिल्ला कृ वष ववकास कायायलय
२) जिल्ला पशु सेवा कायायलय
३) जिल्ला मशक्षा कायायलय
४) जिल्ला ििस्वास्थ कायायलय
५) िक्रहला तथा वालवामलका कायायलय
६) िल उत्पन्ि प्रकोप मियन्त्रण सव क्रडमभिि कायायलय
७) आवास तथा सहरी ववकास क्रड. का.
८) खािेपािी तथा सर सफाई क्रड. का.
९) जिल्ला वि कायायलय
१०) जिल्ला प्राववमधक कायायलय
११) जिववस
काययिििा तपमसल अिुसारको सल्लाह सुझाव तथा मिणयय भएको मथयो |

१) सावयिमिक सुिव
ु ाई काययिििा तपमशल अिुसारका सिस्या तथा सवालहरु वारे जिज्ञासा उठे का
मथए साथै सो अिुसारका ववषयबस्तु लाई काययन्वयका लािी अिाडी बढाउि जि.वव.स. बैठक िा
पेश ििे सिेत मिणयय िररयो |
क) बैकल्पीक इन्धिको लामि सजिविी खेतीलाई बढावा क्रर्दिुपिे |
ख) बंिरु पालि व्यवसायलाई बढावा क्रर्दईएकोिा बिारीकरणको लािी सिेत काययिि संचालि ििुय
पिे |
ि) सहिपुर िा.वव.स. िा पशु सेवा केन्रको भवि मििायण िरी प्रभावकारी सेवा संचालि ििुय पिे
|
घ) हुलाकी सडक मििायण काययिा बि कायायलय बाट अबरोध ििरी मछटो छररतो सिस्या सिस्या
सिाधाि ििय पहल ििुय पिे |
ङ) बसाईसराई िर्दाय ववमभन्ि िा.वव.स./ि.पा. हरु बाट काठ (पुरािो घरको) लग्ि ल्याउि को लािी
मसफाररस िाि हुिे िरे कोिा पुरािो घरको काठ बसाईसराई िर्दाय ल्याउि लग्ि सक्िे ब्यबस्था
मिलाउिु पिे |
च) धििढी उप-िहाििरपामलका अन्तियतका सबै वडाहरुिा स्वच्छ खािेपािी वबस्तार तथा वबकास
कायय मछटो छररतो संचालि ििय पहल ििुय पिे |

छ) वालवामलकाहरु संि सम्बजन्धत काययििहरु सहर केजन्रत िभएर िा.वव.स. बजस्त स्तरिा
संचालि ििुय पिे |
ि) िालाखेती, भििी, उर्दासीपुर, आक्रर्द स्थाि िा प्रा. स्वा. केन्र मििायण कायय ववित धेरै वषयर्देजख
संचालि िभएको तर हाल सम्ि पमि सिन्वय हुि िसकेकोले यथामसघ्र कायय अिाडी बढाउिु
पिे |
झ) मसकलसेल ववरािीको उपचार व्यवस्था मिलाउिु पिे |
ञ) सावयिमिक सुिव
ु ाई काययिि औपचाररकतािा िात्रै मसमित हुिु िहुिे |
ट) जिववस बाट योिािा संचालि िर्दाय कायय संचालि पेश्की िक्रर्दएको कारणवाट उपभोक्ता लाई
योिािा संचालििा सिस्या भएको हुर्दााँ सो तफाय वबशेष ध्याि क्रर्दिुपिे |
ठ) शाजन्त िन्त्रालय अन्तियत आउिे बिेट तथा काययिि बारे जिल्लास्तरिा छलफल अन्तरक्रिया
हुि िसकेको |

कार्वक्रमका केहि िस्वर्रिरु

कार्वक्रममा आफ्िो मन्िब्र् राख्नुिुदै वथानिर् वर्कास अनिकारी केसर् प्रसाद वर्मली ज्र्ू

सार्वजनिक सुिुर्ाई कार्वक्रम संचालि गिुि
व ु दै कार्वक्रम अनिकृ ि

सार्वजनिक सुिुर्ाई कार्वक्रम मा प्रविुिी गिुव िुदै स्जल्ला कृ वि

सार्वजनिक सुिुर्ाई कार्वक्रम मा प्रविुनि गौिुिुदै जल उत्पन्ि

सार्वजनिक सुिुर्ाई कार्वक्रममा सििागी राजिीनिक दलका

र्ोगेन्र प्रसाद ओझा

प्रकोप निर्न्रण सर् हिनिजि कार्ावलर् का अनिकृ ि

कार्ावलर् का अनिकृ ि

प्रनिनिनि, परकार र अन्र् सििागीिरु

सावयिमिक सुिव
ु ाई काययिििा सहभािी राििीमतक र्दलका प्रमतमिमध, पत्रकार सक्रहत अन्य
सहभािीहरु

