जिविस तथा विषयगत
कायाालयहरु बाट आब २०७२/७३
को तेस्रो चौमाससको सािािनिक
सि
ु ि
ु ाई कायाक्रमको प्रनतिेदि

२०७३/३/३०

जिल्ला विकास ससमनतको कायाालय
कैलाली

समनत: २०७३/३/३०
पष्ृ ठभसू म
स्थानिय स्िायत्त शासि ऐि
तथा

नियमािली

द्वारा

निदे सशत

सहभागगतामल
ू क विकास प्रक्रक्रयाको
अिधारणा अिस
ु ार स्थानिय निकाय
जिविसले प्रत्येक चौमाससक मा सेिा
प्रिाह तथा विकास कायाक्रमहरुको
सािािनिक

सि
ु ि
ु ाई

संचालि गिुा पिे

कायाक्रम

व्यिस्था भए

बमोजिम यस आ. ि. को तेस्रो
चौमाससक

सम्म

जिविस

तथा

विषयगत कायाालयहरुबाट सम्पादि गररएका कायाक्रमको अिस्था तथा कायाालयहरुबाट प्रदाि गररएको सेिा
प्रिाह बारे जिल्लास्तरीय सरोकारिालाहरुसंग छलफल अन्तरक्रक्रया गरी सल्लाह सझ
ु ाबहरु सलएर कायाहरु
अगाडी बढाउिे मख्
ु य उद्देश्य अिरु
ु प समनत ०७३/०३/३० गतेका ददि स्थानिय विकास अगधकारी श्री केशि
प्रसाद विमलीज्यू को अध्यक्षतामा सािािनिक सि
ु ि
ु ाई कायाक्रम आयोििा गररयो |जिविस तथा विषयगत
कायाालयहरु बाट जिल्लामा संचासलत विसभन्ि कायाक्रम आयोििाहरुको बारे मा प्रस्तत
ु ीकरण गररयो साथै
स्थानिय सेिाग्राहीहरुको प्रनतक्रक्रया सल्लाह सझ
ु ाब संकलि गरर सरकारी निकाय बाट सम्पादि गररिे
कायालाई बढी उत्तरदायी, ििमख
ु ी तथा िबाफदे ही बिाउि मदत पग्ु िे भएको छ |
उदे श्य
सािािनिक सि
ु ि
ु ाई कायाक्रमको बह
ृ त्तर उद्देश्य स्थािीय निकाय र निक्षेवपत कायाालयहरुको काम
कायाबाहीलाई पारदशी बिाई सश
ु ासि असभबवृ ि गिुा िै हो | यस कायाक्रमको उद्देश्यलाई बद
ु ााँगत रुपमा
निम्िािस
ु ार उल्लेख गररएको छि ् |

१. जि.बब.स. तथा बबषयगत कायाालयहरुबाट यस आ. ब. को तेस्रो चौमासस सम्म संचालि भएका
विसभन्ि बबकास कायाक्रम तथा योििाहरुको संचालि तथा प्रभाबकाररता बारे स्थािीय स्तरका सबै
सरोकारिाला हरुलाई िािकारी गराई उिीहरुको सल्लाह सझ
ु ाब सलिे र आगामी कायालाई बढी
प्रभाबकारी बिाउिे तथा कायाक्रमको पारदसशाता कायम गिे ।

काययक्रमका सहभागी
कायाक्रममा जिल्ला जस्थत राििैनतक दलका प्रनतनिगधहरु, विषयगत कायाालय तथा गैससका प्रमख
ु तथा
प्रनतनिगधहरु, समन्िय ससमनतका उपाध्यक्ष ज्यह
ू रु, पत्रकार, सेिाग्राही तथा अन्य गरी ११७ ििा को
उपजस्थती रहे को गथयो |
कायाक्रममा सबैलाई स्िागत तथा उदे श्य मागथ योगेन्र प्रसाद ओझा (कायाक्रम अगधकृत) ले प्रकाश पिुा
भएको गथयो |

काययक्रम संचालन स्थान: जिविस सभाहल
काययक्रम संचालन ममति: २०७३/३/३०

सािािनिक सि
ु ि
ु ाई कायाक्रममा तपससलका कायाालयहरुको प्रस्तनु त रहे को गथयो |
१. जिल्ला विकास ससमनतको कायाालय
२. जिल्ला कृवष विकास कायाालय
३. जिल्ला पशु सेिा कायाालय

४. जिल्ला ििस्िास््य कायाालय
५. मदहला तथा बालविकास कायाालय

कायाक्रममा तपससल अिस
ु ारको सल्लाह सझ
ु ाि तथा निणाय भएको गथयो |



LAPA कायाक्रमको पशप
ु ालि तफाको प्राप्त बिेट सदप
ु योग हुि िसकेकोले समयमै निणाय गरर
लक्षक्षत बगाको लागग प्राप्त कायाक्रम समन्ियात्मक क्रकससमले लक्षक्षत बगा सम्म पग
ु ाउिु पिे
(बंगरु को पाठा वितरण आदद )|



बाल कक्षालाइ नियसमत गिप
ुा िे |



सशक्षकहरुले पठि पाठि गरे िगरे को नियसमत अिग
ु मि गिप
ुा िे |



जिल्लामा रहेका अपांगहरुको विस्तत
ृ वििरण तयार गरी अपांगताको अिस्थाको बारे मा सहयोग
गिप
ुा िे |



िेपाल सरकारबाट जिल्लामा प्राप्त हुिे बिेट रकम समयमै पदहलो चौमाससक सभत्र उपलब्ध
गराउिप
ु िे |



जिल्लामा बबसभन्ि संघसंस्थाहरुले आयमल
ु क कृवष कायाक्रम संचला गररराखेको हुदा दोहोरो पािा
िहुिे गरर समन्ियात्मक काया गिप
ुा िे |



िेपाल सरकार बाट प्राप्त भएको रकमलाई समयमै कायान्ियि गराई क्रफर्ा िहुिे व्यिस्था
समलाउिु पिे |



प्राविगधक इजस्टमेट अनििाया रुपमा िेपालीमा समलाउिु पिे व्यिस्था गिप
ुा िे |



पाच लाख भन्दा मागथका योििाहरुको उपभोक्ता ससमनतहरुलाई योििा निमााण र प्रक्रक्रया बारे
तासलम ददिप
ु िे |



गाउ बाट एक धेरै नियम कािि
ु ििािेका सेिाग्राहीहरुलाई कमाचारीले स्पस्ट गराई ददिप
ु िे |



सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले आफुले संचालि गिप
ुा िे कायाक्रमहरुको बारे मा सम्बजन्धत
गाविस / िपालाई िािकारी गराउिप
ु िे / गाउाँ / िपा पररषदमा पाररत गराउिप
ु िे |



सािािनिक सि
ु ि
ु ाई कायाक्रम जिविसले जिल्लामा मात्र केजन्रत िगरी जिल्लाका बबसभन्ि क्षेत्रहरुमा
संचालि गिप
ुा िे |



जिल्ला स्तरीय सबै कायाक्रमहरुको राििैनतक दलहरुबाट अिग
ु मि गराउिप
ु िे |



िदद तटबन्धि तफा बायो इजन्िनियररङ प्रविगधलाई बढािा ददिप
ु िे |

कायाक्रमका फोटोहरु

