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अध्यक्षको मन्तव्य

पहिलो कार्यकालको अनुभव
सं घीयता कार्यान्वयन पश्चात पहिलोपटक
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि पाँच वर्ष
पूरा हुन लागेको छ । सं घीयता कार्यान्वयनको
पहिलो कार्यकालको जनप्रतिनिधि भएको
कारण स्वभाविक रूपमा विधि र प्रक्रिया
स्थापित गर्ने दायित्व हामीमा रहेको थियो ।
कार्यालय, कानुनी, सं स्थागत, जनशक्ति र
श्रोत साधनको उचित प्रबन्ध गर्दै नागरिकमा
सेवा प्रवाह र स्थानीय विकास निर्माणमा
अब्बल बन्न यस कालीगण्डकी गाउँ पालिका
के न्द्रित रहेको थियो ।
सं विधान सभाबाट जारी भएको नेपालको
सं विधान २०७२ ले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक
स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव
अधिकार, नागरिक मताधिकार, आवधिक
निर्वाचन, पूर्णप्रेश स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र
निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी
राज्यको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेकोछ
। लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित
समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्दै सुखी

खिम बहादरु थापा
अध्यक्ष
नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने तथा
सं घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन
व्यवस्थाको माध्यमद्वारा मुलुकमा समावेशी
सन्तुलित तथा दीगो सामाजिक, आर्थिक,
राजनैतीक विकास गरि सामाजिक न्याय
सहितको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने
उद्देश्यका साथ सं विधान जारी भएको कु रा
सुस्पष्ट नै छ । नेपालको सं घीय लोकतान्त्रिक
सं विधान बमोजिम सं घीयता कार्यान्वयनको
मुख्यपाटो सं विधानमा व्यवस्था भए अनुसार
तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसके को छ

। सोही निर्वाचन पश्चात् कालीगण्डकी गाउँ पालिका स्याङ्जाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५,
०७५/७६, ०७६/७७ र ०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गरि सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिसके को
यथार्थता सबैलाई थाहा नै छ । आ.व २०७६/७७ र २०७७/७८ को बजेटमा उल्लिखित
योजनाहरु कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विश्वभर महामारीको रुपमा फै लिएको कोरोना भाईरस
Covid-19 का कारण िनकै नै अप्ठे रो परिस्थिति सृजना गरेतापनि दवु ै आ.व.मा आशातित
प्रगति हासिल गरेका छौ ं । आ.व २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
कालीगण्डकी गाँउपालिको स्थापना भएको ५ वर्षमा दिगो विकास, शान्ति, सुशासन र समृद्धिमा
महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ । यस गाउँ पालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृ षि, पशु, पर्यटन,
Covid-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम, खानेपानी, सिचँ ाई, बाटो, पुल पुलेसाका पूर्वाधार,
रोजगारी सृजना गर्ने र कानुनी शासन जस्ता कार्यलाई विशेष जोड दिई यस गाउँ पालिकाका
जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउन अध्यक्षको रुपमा हर समय जनताको सेवामा खटिदै आएको
छु । सम्पूर्ण कालीगण्डकी बासीलाई निः शुल्क स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क न्युनतम विद्युुत महशुल
भुक्तानी , प्रत्येक वडामा हाईटेक नर्सरी, स्थानीय पाठ्यक्रम/ पाठयपुस्तक निर्माण, आलमदेवी
बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना, स्वास्थ्य चौकीको स्तरोउन्नती, कालीगण्डकी अस्पतालको
स्थापना, अध्यक्षसँ ग निःशुल्क औषधी हस्तान्तरण जस्ता नवीन कामहरुको शुरुवात गर्ने
सम्भव: देशकै पहिलो पालिका हुन सक्छ । विगतका पाँच वर्षहरुमा गरेको विकास निर्माणका
कार्यहरुको विवरणको सुची लामो भए पनि के ही प्रमुख उपलब्धिहरुमा एक घर एक धारा
अभियान मार्फ त खानेपानीको व्यवस्थापन, सडक नपुगेका बस्तीहरुमा सडक सञ्जालमा जोड्ने
काम, सडक विस्तार तथा यातायात निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने काम, सिचँ ाई व्यवस्थापन,
गोरेटो बाटो निर्माण, स्वास्थ्य, कृ षि, पशु तथा विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रहरुमा सफलतापूर्वक
पालिकाले कार्य गरेको छ । तसर्थ यो पाँच वर्ष कार्यकालमा विषम परिस्थितीलाई चिर्दै समयमा नै
गाँउपालिकाको नीति कार्यक्रम तथा बजेट लागू गर्नको लागि सहयोग गर्ने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि,
कर्मचारी, राजनीतिक पार्टी, आम जनसमुदाय, सम्बन्धित सं घसं स्था र सरोकारवाला पक्षहरुलाई
हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु ।

उपाध्यक्षको मन्तव्य

स्थानीय तहको पाँचवर्षे अनुभव
नेपालको विकसित राजनैतिक घटनाक्रम
सं गै राज्यको पुन:सं रचना पश्चात् सं विधान
सभाबाट जारी नेपालको सं विधान, २०७२
मार्फ त् नेपालको शासन व्यवस्थामा
एकात्मक शासन प्रणालीबाट बहुलवादमा
आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सं घीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सं सदीय
शासन प्रणाली अनुरुप हामी स्याङ्जाकै
सुदूरपश्चिममा रहेको कालीगण्डकी
गाउँ पालिकाको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको
रुपमा पाँचौ पटक नीति तथा कार्यक्रम
र बजेट पेश गरी दशौ गाउँ सभा सम्पन्न
गरिसके का छौ ं । हामीले यस कालीगण्डकी
गाउँ पालिकामा प्रथम पटक निर्वाचित भई
आउँ दा विभिन्न सं स्थागत, नीतिगत तथा
कानुनी समस्याहरुलाई पन्छाउदै विकास
निर्माणका काममा जनतासँ ग प्रत्यक्ष रुपमा
जोडिएर काम गरेका छौ ं ।
नागरिकहरूको विकासप्रतिको व्यग्र प्रतिक्षा
तथा हामी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको

साबित्रा कोइराला
उपाध्यक्ष
तीव्र इच्छालाई मूर्त रूप दिन सुरुवाती
दिनहरूमा विकास निर्माण र सं स्थागत
सं रचनाहरू दवु ै एकै साथ लैजानु पर्ने र
सोलाई वैधानिकता दिनको लागि आवश्यक
ऐन, कानुन, नीति नियम, कार्यविधि,
निर्देशिका मापदण्डसमेत निर्माण गर्नु
अत्यन्तै जटिल, कठिन र चुनौतिपूर्ण कार्य
थियो । तथापि, हामीहरू उपलब्ध स्रोत र
साधनको मितव्ययी र कु शल व्यवस्थापनमा
हरहमेसा जुटिरह्यौं र समग्र कार्यहरूलाई
निकै सं यमपूर्वक अगाडि बढाउँ दै गयौ ँ ।

विश्वव्यापी रुपमा फै लिएको कोरोना भाइरस covid-19 का कारणले मानव जाती माथि
नै अकल्पनीय सं कट आइपरेको अवस्थामा कालीगण्डकी गाउँ पालिका पनि जोगिन सकेन
। तथापि हामी अग्रपं क्तिबाट नै जनताको जिउज्यानको सुरक्षाका लागि हाम्रो क्षमताले
भ्याएसम्म स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पूरा गर्दै बजेटको व्यवस्थापन सहित लागि परेको
जगजाहेरै छ। यसका लागि सहयोग गर्ने राजनीतिक दल, स्वास्थ्यकर्मी, समाजसेवी,
बुद्धिजिवी, जनप्रतिनिधि, सं घ सं स्था , कर्मचारी सबैमा गाउँ पालिकाको तर्फ बाट हार्दिक
आभार व्यक्त गर्दछु । विभिन्न प्रतिकु ल परिस्थितीका बावजुद कालीगण्डकी गाउँ पालिकाले
बजेट मार्फ त जनताको आवश्यकताको आधारमा व्यवस्था गरे अनुरुप नै गाउँ पालिकाका
टोल भेला, वडा भेला मार्फ त योजनाका प्रथामिकताका आधारमा छनोट भएका योजना
तर्जुमाका चरणहरु पार गर्दै विकेन्द्रीकृ त सिद्धान्तका आधारमा आएका योजनाहरुलार्इ
स्रोत र साधनले भ्याएसम्म योजनामा सम्बोधन भएको महसुश गरेकी छु । जनताहरुको
प्रमुख आवश्यकता तथा समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न गाउँ पालिकाले विकास सबै क्षेत्रमा
सन्तुलित तथा दीगो विकासका आयामहरु प्रयोग गरिएको छ । गाउँ पालिकाको कार्यालय
सञ्चालनको लागि जग्गा व्यवस्थापन गरी भवन निर्माण सम्पन्नको चरणमा रहेको छ ।
कालीगण्डकी अस्पताल स्थापना, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना
लगाएतका विकासका काम सँ गै समावेशी र महिला सशक्तिकरणका लागि हरेक आर्थिक
वर्षमा थुप्रै कामहरु गर्दै आइरहेको छ ।
अन्त्यमा, स्थानीय सरकारको प्रथम कार्यकालको ५ वर्षे अवधिलाई सफल तुल्याउन सहयोग
गर्नुहुने गाउँ पालिका अध्यक्ष ज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण गाउँ सभाका सदस्यज्युहरु,
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृ तज्यू, राजनितिक दल लगायत सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी
निकाय साथै सरोकार सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु ।

विषय क्षेत्रहरु
सं स्थागत सुदृढीकरण सेवा प्रवाह र
अन्तरसरकार समन्वय

!
!!

भौतिक पूर्वाधार विकास
सामाजिक विकास
आर्थिक विकास

@!
#%

वन वातावरण र विपद् व्यवस्थापन

$(

1

zf;g
k|0ffnL

tYof°
k|0ffnL

cg'udg /
d"NofÍg
;'zf;g tyf
cGt/
;DalGwt If]q

ljQLo
z';f;g

k|zf;sLo
;'zf;g

ul/aL
lgjf/0f

विषय क्षेत्र ः १
संस्थागत सदृु ढीकरण सेवा प्रवाह र अन्तरसकार समन्वय

गाउँ पालिका श्वेत पत्र ( स्थानीय सरकारको प्रथम कार्यकाल)

कालीगण्डकी गाउँ पालिका बिर्घा स्याङ्जा

तथ्याङ्कमा
संस्थागत सदृु ढीकरण सेवा प्रवाह र अन्तरसकार समन्वयन
qm=;++=
;"rs

OsfO{

s

;'zf;g, P]g lgod, sfg"g, gLlt tyf hjfkmb]lxtf

1

ufpFkflnsfn] hf/L u/]sf sfg"g tyf gLlt

cfwf/ jif{
-@)&$÷&%_
sf] cj:yf

cf=j=
@)&*÷&(
sf] kmfu'g
dlxgf;Ddsf]
pknAwL

;+Vof

0

44

2

P]g ;+Vof

0

13

3

lgod tyf ljlgod ;+Vof

3

4

4

lgb]{lzsf, sfo{ljlw / dfkb08 ;+Vof

8

27

0

3

0

2

7

gLltut ;ldlt tyf ;+oGq -ljwfog, ;'zf;g, n]vf, /fhZj, of] ;+Vof
hgf tyf ah]6 th'{df, cg'udg cfbL_ x?sf] s[oflzntf
cEof; ul/Psf ;fdflhs hjfkmb]lxtfsf cf}hf/sf k|sf/
;+Vof
-Ifltk"lt{ ;lxsf] gful/s j8fkq, ;fj{hlgs ;'g'jfO{, ;fj{hlgs
k/LIf0f, ;fdflhs k/LIf0f, ;d'bfo :sf]/ sfo{ cfbL_
k|jQmf tf]lsPsf] 5
5=1÷5}g=0

1

1

8

u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L tf]ls lhDd]jf/L lbPsf] 5

5=1÷5}g=0

1

1

9

;"rgf clwsf/L tf]sL lhDd]jf/L lbPsf] 5

5=1÷5}g=0

1

1

10

ufpFkflnsfdf sfo{/t dfgj ;+zfwg -hDdf sd{rf/L_

;+Vof

60

116

s

ljQLo >f]t kl/rfng

1

ufpFkflnsfsf] aflif{s cfGtl/s cfo /sd -xhf/df_

?= xhf/df

10427

265757

2

;+3af6 k|fKt ;dflgs/0f cg'bfg

?= xhf/df

137084

484634

3

;+3Lo ljz]if cg'bfg

?= xhf/df

0

20500

4

;+3Lo ;dk'/s cg'bfg

?= xhf/df

0

900

5

k|b]zaf6 k|fKt ;dfgLs/0f cg'bfg

?= xhf/df

0

31650

6

k|b]z ljz]if cg'bfg

?= xhf/df

0

44619

7

k|b]z ;dk'/s cg'bfg

?= xhf/df

8

;+3Lo ;/sf/af6 /fh:j afF8afF8 k|fKt /sd

?= xhf/df

15000

342352

9

k|b]z ;/sf/af6 /fh:j afF8kmfF8af6 k|fKt /sd

?=xhf/df

0

12367

u

of]hgf Joj:yfkg

1

cfjlws of]hgf th'{df ePsf] 5

5=1÷5}g=0

0

1

2

cfof]hgf a}+s /x]sf]

5=1÷5}g=0

0

1

5
6

2

26985

गाउँ पालिका श्वेत पत्र ( स्थानीय सरकारको प्रथम कार्यकाल)
qm=;++=
;"rs

OsfO{

cfwf/ jif{
-@)&$÷&%_
sf] cj:yf

cf=j=
@)&*÷&(
sf] kmfu'g
dlxgf;Ddsf]
pknAwL

3

ufpFkflnsfn] :yfgLo b//]6 lgwf{/0f u/L sfof{Gjog u/]sf]

5=1÷5}g=0

1

1

4

cgnfO{g k|0ffnLaf6 s/ ;+sng x'g] u/]sf]

5=1÷5}g=0

0

1

5

Ps :yfgLo tx Ps cf}Bf]lus u|fd cjwf/0ff z'? ul/Psf]

5=1÷5}g=0

0

1

6

;fj{hlgs lghL ;fem]bf/L cjwf/0ff sfof{Gjog ul/Psf]

5=1÷5}g=0

1

1

7

5=1÷5}g=0

1

1

5=1÷5}g=0

0

1

9

;+u7g tyf Joj:yfkg (O&M);j]{If0f k|ltj]bg ;efaf6
:jLs[t ul/ nfu' ul/Psf]
ljkb\ k"j{ tof/L tyf k|ltsfo{ of]hgf tof/ kfl/ sfof{Gjogdf
NofO{Psf]
ufpFkflnsfsf] Ifdtf ljsf; of]hgf th'{df ul/Psf]

5=1÷5}g=0

1

1

10

Goflos ;ldltdf k/]sf ph'/L

;+Vof

2

25

11

Goflos sfo{;Dkfbg ePsf]

;+Vof

2

22

8

ufpF ;efaf6 hf/L ePsf P]gx?sf] ljj/0f
1

;xsf/L P]g

5= !÷5}g=)

0

1

2

Pkm= Pd= ;~rfng P]g

5= !÷5}g=)

0

1

3

cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO{ -:yfgLo :jf:Yo_ P]g

5= !÷5}g=)

0

1

4

:yfgLo ahf/ Joj:yfkg ;DaGwL P]g

5= !÷5}g=)

1

1

5

vfg]kfgL, ;/;kmfO{ Pj+ :jR5tf ;DaGwL P]g

5= !÷5}g=)

0

1

6

jftfj/0f ;+/If0f tyf k|fs[lts ;|f]tsf] ;+/If0f ;DaGwL 5= !÷5}g=)
P]g

1

1

7

:yfgLo s[lif ljsf; -s[lif tyf kz' ljsf; If]q_ ;DaGwL P]g

5= !÷5}g=)

1

1

8

ljkb\ hf]lvd Go'lgs/0f tyf Joj:yfkg ;Fu ;DalGwt 5= !÷5}g=)
P]g

1

1

9

;+3 ;+:yf btf{ P]g

5= !÷5}g=)

0

1

10

cf}Bf]lus Joj;fo P]g
;'zf;g, Joj:yfkg tyf ;+rfng sfo{ljlw P]g
pBf]u tyf Joj;fo btf{ ;DalGw P]g
:yfgLo jg P]g

5= !÷5}g=)

1

1

5= !÷5}g=)

0

1

5= !÷5}g=)

1

1

5= !÷5}g=)

0

1

11
12
13

3

कालीगण्डकी गाउँ पालिका बिर्घा स्याङ्जा

k|efjsf/L ;]jf k|jfxsf nflu ;'ljwf ;DkGg k|zf;sLo ejg
स्थानिय तहको पहिलो निर्वाचन भएपछि सुरुका ३ वर्ष साविकको बिर्घा अर्चले गाविसको भवन र के ही भाडाका
घरहरुबाट गाउँ पालिकाले प्रशासकीय सेवा प्रदान गरेकामा त्यहाँबाट २०७७ साल कार्तिकमा गहलाममा सरेर
हललाई पार्टेसन गरेर र के ही घर भाडामा लिई कार्यालयको सेवा प्रदान गर्दै आइरहेकोमा आगामी महिनाबाट नै
गाउँ पालिको सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक भवन बाट सेवा प्रदान गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।
बिर्घाका स्थानीय बासिन्दाहरुको दानमा प्राप्त गरेको जग्गामा पालिकाले रु ७ करोड ७१ लाख मा निर्माण भएको
भवन मिति २०७७ भदौ ५ मा गाउँ पालिकाका अध्यक्ष श्री खिम बहादरु थापाबाट शिलन्यास भई भवन निर्माणको
काम सुरु भएको थियो । भवन निर्माणको खर्च गण्डकी प्रदेश सरकारले रु २ करोड व्यहोरेको छ भने बाँकी रकम
रु ५ करोड ७१ लाख पालिका आफै ले लगानी गरेको हो ।
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ljQ cfof]usf] glthfM lhNnfs} pTs[i6 ufpFkflnsf

राष्ट्रिय प्राकृ तिक स्रोत तथा वित्त आयोगले मिति २०७८/११/१८ गते प्रकाशन गरेको कार्यसम्पादनमा आधारित
मुल्याङ्कनको नतिजामा कालीगण्डकी गाउँ पालिका स्याङ्जा जिल्लामा अन्य गाउँ पालिकाले भन्दा धेरै अंक ६५.०९
हासिल गर्न सफल भएको छ । उक्त नम्बरको आाधारमा आगामी अा.वको लागि सं घीय सरकारले प्रदान गर्ने
समानिकरण अनुदानकाे रकम निर्धारण गर्दछ ।
वित्त आयोगले १७ वटा सुचकहरु बाट जम्मा १०० अंक निर्धारण गर्ने गरी गणितिय सुत्र तयार गरेको छ । उक्त
सुचाङ्कमा पालिकाको समग्र स्थितीहरु जनसङ्ख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, लेखा प्रणाली, कार्यसम्पादनको
अवस्था , वेरुजुको अाकार आदिको अाधारमा जम्मा प्राप्ताङ्क निर्धारण गर्दछ ।

kflnsfsf] OdfGbfl/tf M lhNnfd} sd a]?h'

वित्तीय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय सरकारहरूले ध्यान दिन सकेनन् भनेर आलोचना भैरहँ दा यस कालीगण्डकी
गाउँ पालिका बित्तीय सुशासनका हिसाबले स्याङ्जा जिल्लाका अरु पालिकाको तुलनामा अब्बल देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आव ०७७/७८ मा जिल्लाका ११ पालिकामध्ये कालीगण्डकी गाउँ पालिका
बेरुजु सबैभन्दा कम (०.८९ प्रतिशत) छ । जनप्रतिनिधिले निर्णय नियमसम्मत मात्र गर्ने र कर्मचारीले परिपक्व
तरिकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीले बेरुजु न्यून भएको हो ।
समयमा बजेट ल्याउने र बजेटले व्यवस्था गरेभन्दा बाहिर गएर खर्च नगर्ने गाउँ पालिकाको मुख्य बिषेशता हो ।
गाउँ पालिकाले बजेटभन्दा बाहिर गएर कु नै किसिमको रकमान्तर गरेर खर्च गरको छै न । स्रेस्ता दरुु स्त राखेको
र लेखापरीक्षकलाई पुष्टीसहितको जवाफ दिएका कारण बेरुजु थोरै कायम भएको हो । यसैगरी गाउँ पालिकाले
उपभोक्ता समितिको ‘रुची र क्षमता’ का आधारमामात्रै उपभोक्ता समितिमार्फ त काम गराउँ दै आएको छ । थोरै
बजेट भनेर मात्र नहुँदो रहेछ । उपभोक्ताले लागत व्यर्होन सक्ने र लागत ब्यर्होन इच्छु क योजनामात्रै उपभोक्ता
समितिलाई दिएकाले उपभोक्ता समितिको योजना अलपत्र पर्ने, लागत उठाउन नसक्ने , भुक्तानी रोकिनेजस्ता
समस्या आएन । गाउँ पालिकाले पेस्की लिएकै आवमा फछ्र्योट गराउन जोड दिएका कारण पेश्की पनि बेरुजु
शून्य छ । स्रेस्ता दरुु स्त भएका कारण नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु पनि एकदमै कम निस्किएको र त्यस्ता बेरुजुलाई
पनि तत्काल नियमित गर्दै आएको छ ।
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cfjlws of]hgf dfkm{t ljsf;sf] vfsf tof/
कालीगण्डकी गाउँ पालिको आफ्नो तीन वर्षे दीर्घकालिन योजनासहित प्रथम त्रिवर्षिय योजना तर्जुमा गरेको
छ । ित्रवर्षिय योजना आ.व. २०७८/७९ देखि आ.व. २०८०/८१ सम्मको लागि तयार गरेको छ भने आ.व.
२०९०/९१ सम्मको लागि दीर्घकालिन योजनाको रुपमा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आवधिक योजनाले
१५७ वटा सूचकहरूमा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्रिवर्षीय योजनाले ‘गाउँ पालिका र यस अन्तर्गतका अन्य
निकाहरूबाट प्रवाह गरिने सेवाको गुणस्तर बढाउँ दै स्थानीय उत्पादनमा बृद्धि तथा व्यवसायिक सं स्कारको विकास
गरी कालीगण्डकी गाउँ पालिकाबासीको हाल भएकोबाट बृद्धिगरी कम्तिमा पनि थप १० प्रतिशत औषत वार्षिक
वृद्धिदर’ लक्ष्य राखेको छ । योजनाले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाको लागि करिब ८ अर्व लगानी
आवश्यक गर्ने देखिन्छ । हाल ११.२ प्रतिशत गरिबी रहेकोमा ३ वर्षमा ६.७ प्रतिशतमा झार्ने, सबै घरमा स्वच्छ
खानेपानी धारा पुर्याउने, सरदर आयु ७२ वर्ष पुर्याउने, साक्षरता दर ९९ प्रतिशत पुर्याउने जस्ता क्षेत्रगत सूचकहरू र
सोको लक्ष्यहरू योजनाले निर्धारण गरेको छ । आवधिक योजनाले नागरिक अधिकार र सामाजिक न्यायसहितको
आर्थिक विकास र समृद्ध समाज निर्माण कार्यलाई गाउँ पालिकाको प्रमुख कार्यसूचीमा राखेको छ ।
योजनाले क्षेत्रगत सूचकहरूको कार्यान्वयन रणनीति, लागत तथा सरोकारवालाहरूको भूमिकालाई समेत समावेश
गरेको छ । विज्ञहरूको सहयोगमा तयार पारिएको आवधिक योजनाको तर्जुमा प्रकृ यामा वस्ती तथा वडास्तरबाट नै
नागरिकहरूको चाहना र मागलाई प्राथमिकीकरण गरी समावेश गरिएको छ । पालिकास्तरमा विभिन्न विषयगत
समितिहरूमा व्यापक छलफल, राजनीतिक दल तथा बुद्धिजिवीहरूसँ गको परामर्श एवं सुझावलाई समेटिएको
योजनाले गाउँ पालिकाको समग्र विकासको स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ ।

pkef]Stfsf] ;xhtfsf nflu of]hgf k'l:tsf
उपभोक्ता समितिलाई काम गर्न भन्दा कागजपत्र मिलाउन नै झन्झट हुँदा गाउँ पालिकाको सेवा प्रवाहमा
उपभोक्ताबाट गुनासो आइरहन्थ्यो । तर कालीगण्डकी गाउँ पालिकाले कु नै पनि आयोजनाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म
समावेश गर्नुपर्ने कागजपत्रहरूलाई एउटै पुस्तक (योजना पुस्तक) मा समावेश गरी उपभोक्ता समितिलाई
जिम्मा लगाएपछि भने यो समस्या हटेको छ । हरेक आयोजनाको एउटा एउटा आयोजना पुस्तक हुनेछ जहाँ
उपभोक्ताहरूको भेलाका उपस्थिती तथा निर्णय, लागत स्टमेट, समितिको माइन्युट, विभिन्न निवेदनहरू,
आयोजना सम्झौता पत्र, अनुगमन समिातिको प्रतिवेदन, आयोजना फरफारक लगायतका सम्पूर्ण प्रकृ याका
कागजपत्र समावेश गरिएको
छ । उपभोक्ताहरूलाई कागजपत्र मिलाउन र तोकिएका प्रकृ या पूरा गर्न सधै समस्या आइरहन्थ्यो तर आयोजना
पुस्तक उपलब्ध गराएपछि भने यो समस्या हटेको छ । पालिकाले सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता
ल्याउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । कार्यालयमा लेखाको सुत्र, योजना, राजश्व र
जिन्सीका सफ्टवयर प्रयोगमा ल्याएको छ भने वडा कार्यालयबाट हुने सबै प्रकारका सिफारिसहरू अनलाइनबाट
सिफारिस गरिन्छ । राजश्व सफ्टवेयरको प्रयोले राजश्वमा सामान्य वृद्धि भएको छ भने सामाग्रीहरूको मौज्दातको
अनुगमन गर्न सहज र मितव्ययी भएको छ ।
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7'nf cfof]hgfdf ;+3 k|b]z ;Fu ;fem]bf/L
कालीगण्डकी गाउँ पालिकाले हरेक आ.व.मा ठु ला विकासका आयोजनाहरुको लागि सं घीय र प्रदेश सरकारसँ ग
मिली समपुरक र विशेष अनुदान मार्फ त अन्तरसरकारी सहलगानीमा विकास निर्माणका कामहरु गर्दै आएको
छ । समपुरक अनुदान अन्तर्गत काम भएका योजनाहरु सं घ अथवा प्रदेशको ५० प्रतिशत र पालिकाको ५०
प्रतिशत लगानीमा के ही योजनाहरु सम्पन्न भएका छन भने के ही सम्पन्नको अन्तिम चरणमा रहेका छन् ।
सं घीय समपुरक अन्तर्गत छाप दब्छे वैघा सुलसुले मोटरबाटो स्तरउन्नती तथा कालोपत्रे बिच्छाउने आयोजना
सम्पन्नको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यस्तै सं घीय विशेष योजना अन्तर्गत छिस्दी किपट लिफटीड खानेपानी
योजना, स्वास्थ्य चौकी निर्माण छाप, फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण योजनाहरु
रहेका छन । प्रदेश सरकार सँ ग सहकार्यमा सञ्चालन भएका योजनाहरुमा प्रशासकीय भवन निर्माण, गहलाम
घडीपोखरा सडक स्तरउन्नती, दलित बस्ती विकास र मिर्मी बहुमुखी क्याम्पसमा वाचनालय सहितको पुस्तकालय
निर्माण योजनाहरु रहेका छन् ।

k|b]z;Fusf] ;fem]bf/LdfM
uxnfd 38Lkf]v/f ;8s :t/pGgtL

;+3 ;/sf/;Fusf] ;fem]bf/LdfM
5fk :jf:Yo rf}sL ejg lgdf{0f

;+3 ;/sf/;Fusf] ;fem]bf/LdfM
5fk bA5] ;8s :t/pGgtL tyf sfnf]kq]

;+3 ;/sf/;Fusf] ;fem]bf/LdfM
lsk6 lnkm\6Lª vfg]kfgL cfof]hgf
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;'zf;g / kf/blz{tfsf nflu O ue{gfG;df cu|;/
• वडा तथा पालिका केन्द्रबाट उठ्ने सबै राजश्व
स्थानिय सरकारका सेवाहरु पारदर्शी, मितव्ययी,
अनलाइनबाट सं कलन गरिएको ।
छिटोछरितो र सेवाग्राही मैत्री बनाउन कालीगण्डकी
• गाउँ पालिकाका नियमित सूचनाहरु सभा र
गाउँ पालिकाले हर सम्भव विधि तौरतरिका अवलम्वन
कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयहरु बेबसाइटमा
गरेको छ । पालिकाले अनुसरण गरेको के ही प्रयासहरु
प्रकाशन गरिएको ।
यस प्रकार छन् ।
• शत प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट
वितरण ।
• व्यक्तिगत घटनादर्ता तथा स्थानीय पञ्जिकरण
सम्बन्धी काम अनलाईन प्रणालीबाट गरिएको ।
• गाउँ पालिकाले आम्दानी खर्च र सो सम्बन्धी
अभिलेख राख्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले
लागु गरेको सुत्र प्रणालीको पूर्ण प्रयोग गरिएको ।
• जिन्सी तथा मौज्दात व्यवस्थापन प्रणालीका लागि
सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको ।
• कर्मचारीको तलब भत्तालाई व्यवस्थापन गर्न पेरोल
सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको ।

सफ्टवेयर उद्धाटन कार्यक्रम

https://kaligandakimunsyangja.gov.np/
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सामाजिक न्याय समावेशिकरण तर्फ
सम्पन्न भएका क्रियाकलाप तथा योजनाहरु
महिला नेततृ ्व विकास तालिम

जेष्ठ नागरिक र अपाङ्ग प्रमाण पत्र
वितरण

३ वटा अपाङ्गमैत्री घर निर्माण

वडा स्तरीय बाल संजाल गठन

बहु ारी सम्मान कार्यक्रम

एक घर एक धारा वडा घोषणा
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अपाङ्ग सम्मान एवं न्यानो कपडा वितरण

कोरोना अवधीमा विपन्नलाई खाद्यान्न
वितरण

दलित बस्ति विकास कार्यक्रम

सरकारी सेवामा प्रवेश कक्षा
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थपिए ८ वटा मोटरेवल र ४ वटा झोलङ
ु ् गे पल
ु
कालीगण्डकी गाउँ पालिकालाई ४५ किमी कालीगण्डकी नदीले तिन तिर बाट घेरेको छ । जसले गर्दा स्थानीय
बासिन्दालाई नजिकै को गाउँ तथा शहरमा सामान किनमेल गर्न, आफन्त भेटघाट गर्न, बालबालिकाहरुलाई
विद्यालय जान फे रो बाटो भएर जानु पर्ने बाध्यता थियो । स्थानीय सरकार स्थापना भएपछि गाउँ पालिकामा
पुल निर्माण सम्बन्धी कामहरु तीव्र रुप सञ्चालन भएका छन् सं घ र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा पुल निर्माणका
योजनाहरु के ही सम्पन्न भए भने के ही निर्माण कार्य सुरु भईरहेका छन् । तीन वटा झोलुङ्गे पुलहरु बारीचौर र
पाल्पाको मद्रान जोड्ने , गहलाम घाटा र गुल्मिको दहिङ, हर्मिचौर जोड्ने, नेपालकै नमुना ३ मुखे पाल्पा ,
स्याङ्जा र गुल्मी जिल्ला जोड्ने पुल र दईु वटा मोटरेवल पुलहरु रुद्रवेणी र रानीघाटमा निर्माण सम्पन्न भएका
छन् । भने वडा नं ७ बारीचौर र गल्याङ्ग नपाको रुपाखानि जोड्ने झलुङ्गे पुलको अध्ययन सम्पन्न भइ निर्माणको
लागि बजेट सुनिश्चितता भैसके को छ । त्यस्तै पाँच वटा मोटरेवल पुलहरु ः आधिखोला नदीमा बन्ने मोहनडाँडा र
आधिमुहान जोड्ने पुल, कालिगण्डकी नदि माथि बन्ने बास्टरी र दर्पुक जोड्ने पुल, छिस्दी किपट र पाल्पाको रिडि
जोड्ने पुल, चण्डीभञ्ज्याङ्ग र अर्गेली जोड्ने पुल, विर्घा अरुवा र गुल्मीको पहादी कालीगण्डकी करीडोरमा जोड्ने
पुल निर्माणका चरणमा रहेका छन् ।
बारीचौर मन्द्रान झोलुङ्गे पुल सिलन्यास र निर्माण पछीको दृश्य

रानीघाट मोटरेवल पुल

स्याङ् जा, पाल्पा र गुल्मी जोड्ने तीन मुखे पुल
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पक्की सडक सञ्जालले जोड्दै घर अाँगन
मानव बस्ती विकास, पर्यटन पूर्वाधार, जनताको दैनिकी सरलीकृ तका लागि बाह्रै महिना तथा सबै किसिमका
मौसममा िवना रोकावट सञ्चालन हुने बलियो सडक आश्यकता पर्दछ । स्थानीय सरकारको स्थापना हुनुपूर्व विद्युत
प्राधिकरणले निर्माण गरेको १५ किमि कालोपत्रे सडक र के ही माटे सडक मात्र सञ्चालनमा थिए । २०७४ साल
पछि कालीगण्डकी गाउँ पालिकाका सबै वडाका टोल टोलमा मोटर बाटो पुगेको पाउन सकिन्छ । पालिकाले हरेक
नयाँ आर्थिक वर्षमा बस्तीहरुलाई सडक सञ्जालमा जोड्नका लागि विभिन्न योजनाहरु नयाँ ट्रयाक अोपन, सडक
स्तरउन्नती, सडक मर्मत सम्भार आदीका मार्फ त सडक निर्माण र सुधार गर्ने काम गरेको छ । सडकलाई बाह्रै
महिना तथा चौबिसै घण्टा निरन्तर खुल्ला राख्न पालिकाले बजेट विनियोजन गरी काम गर्दै आएको छ ।
पालिकाले आठ वटा सडक योजनाहरुलाई गौरवका आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरेको छ जसमा मिर्मी वैघा
रिडी सडक, मिर्मी भुष्टु ङ्ग रुद्रवेणी सडक, जैपते लिहाक इमसिल बारीचौर टङ् लेहवा सटुका प्युघा हुदै रिडी सडक
, मालुङ्गा बेल्टारी बारीचौर हुदै रिडी सडक, रुद्रवेणी ठाटीभञ्ज्याङ्ग हटिया रानीघाट सडक, छाप दब्छे सुलसुले
सडक, गहलाम घडीपोखरा छाप सडक, गहलाम बनकसी खहरे सडक रहेका छन् ।
पालिकामा पुरानो १५ किमी बाहेक थप ४२ किमि सडक कालोपत्रे भएको छ । १५ वटा गाउँ बस्ती जोड्ने नयाँ
ट्रायक खोलिएका छन् १० किमी सडक ग्रावेल नाली निर्माण तथा स्तरोन्नती भएका छन् ।
नयाँ ट्यारक ओपन

सडक मर्मत

सडक ग्राभेलिङ

कालोपत्रेको तयारी

कालोपत्र बिच्छाउदै
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गौरवका सडक आयोजना
मिर्मी वैघा रिडी सडक

मिर्मी भष्
ु टुङ्ग रुद्रवेणी सडक

जैपते लिहाक इमसिल बारीचौर
टङ्लेहवा सटुका प्युघा हुद ै रिडी
सडक

मालङ
ु ् गा बेल्टारी बारीचौर हुद ै
रिडी सडक

रुद्रवेणी ठाटीभञ्ज्याङ्ग हटिया
रानीघाट सडक

छाप दब्छे सल
ु सल
ु े सडक

गहलाम बनकसी खहरे सडक

गहलाम घडीपोखरा छाप सडक
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गाउँ पालिका मख
ु ्य सडक र सबै घर उज्यालो कार्यक्रम
२० यनि
ु ट विद्त
यु निशलु ्क
कालीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको बाँध स्थल,
सुरुङ् मार्ग, विद्युत उत्पादन गृह यसै गाउँ पालिका
अन्तर्गतका ७, ६ र ५ वडामा पर्दछन् । विद्युतको क्षेत्रमा
नेपाललाई नै ठू लो योगदान पुर्याएको यस गाउँ पालिकाले
आफ्ना नागरिकहरुका घर घरमा उज्यालो बनाउनको
लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने काम गरेको छ ।
पुराना काठका पोलहरु सबैलाई विस्थापित गरि नयाँ
मापदण्डका पोलहरुमा तार तान्ने काममा गाउँ पालिका
सफल भएको छ । गाउँ पालिका बासी सबैलाई
न्युनतम २० युनिट सम्मको विद्युत उपयोगमा लाग्ने खर्च
गाउँ पालिकाले नै ब्यहोरेको छ हालसम्म ४६१६ घर
परिवारको महसुल भुक्तानी भएको छ। बैकल्पकि

उर्जा प्रबद्धर्न कार्यक्रम अन्तर्गत सडक किनारामा ६०
वटा सेन्सर भएका बत्तीहरु जडान भएको छन् भने
११० वटा िवना सोलारका बत्ती जडान भएका छन्
। सबै वडा कार्यालयहरुमा र दलित वस्ती भएका
ठाउँ हरुमा सोलार बत्ती जडान भएको छ ।
ईन्डक्सन चुलो वितरण

२० युनिट निःशुल्क विजुलीका लागि विद्युत प्राधिकरणसँ ग सम्झौता ।

पुर्ण बिधुतिकरणयुक्त गाउपालिका

सबै वडा कार्यालय मुख्य सडक र
दलित बस्तीमा सौर्य उर्जा कार्यक्रम

काठे पोलरहित गाउँ पालिका

६० वटा सोलार बत्ति र ११०
बिधुतिय सडक बत्ति

कालिगण्डकी बि र आधिखोला बि
को सम्भाब्यता अध्ययन
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बढ्दो छ सार्वजनिक भवन निर्माणको कार्य
दईु सभाहल निर्माण
औपचारीक तथा अनौपचारिक कार्यक्रम सभा सम्मेलन तालिम प्रर्दशनीका लागि गाउँ पालिका अन्तर्गत वडा नं
५ जैपते र वडा नं ४ गहलाममा आधुनिक सुविधाका सभाहलहरु निर्माण भएका छन् । २०० जना क्षमताको
हलमा स्टेज, कु र्ची, पं खाको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँ पालिकामा हुने तालिम भेला लगाएतका कार्यक्रमहरु
सञ्चालन गर्न सुविधा पुर्याएको छ ।
चार स्वास्थ्य चौकी निर्माण
कालीगण्डकी गाउँ पालिका भित्र वडा नं ६, वडा नं ४, वडा नं २ र वडा नं १ मा स्वास्थ्य चौकीको निर्माण कार्य
सम्पन्न भएको छ । भवन आधुनिक सेवा सुविधा युक्त रहेको छ । भवनले विरामी तथा स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई
उपचारमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
दईु जेष्ठ नागरिक मिलन के न्द्र
आफ्नो उर्जाशिल समयमा समाज तथा राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएका नागरिकहरु पाको उमेर भएपछि दैनिक काम
काजबाट फु र्सद पाउने भएकाले उहाँहरुको समय व्यतित तथा एक आपसमा भेटभाट गर्नको लागि गाउँ पालिकाले
वडा नं १ र ७ मा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको लागि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेकोछ ।
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विद्यालयहरुमा २१ वटा भवन निर्माण
गाउँ पालिका स्थापना भएको पाँच वर्ष अवधिमा पालिका भित्रका विद्यालयहरुमा सं घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको
समन्वय तथा सहकार्यमा साना ठू ला भवन माध्यमिक र आधारभुत विद्यालयहरुमा गरी २१ वटा भवनहरु
निर्माण भएका छन् । ४ कोठे भवन ८ वटा विद्यालयहरुमा, ३ कोठे भवन २ वटा विद्यालयहरुमा, २ कोठे भवन
र शौचालय १० वटा विद्यालयहरुमा र ९ कोठे भवन जनहित माविमा गरी जम्मा २१ वटा भवन निर्माण भएको
छ ।
४ कोठे भवन निर्माण भएका विद्यालयहरु भगवती नमुना मावि , भवानी मावि, कोटाकोट आवि मिर्मी आवि
र आदर्श मावि प्युघा आवि ध्रुवज्योति मावि विरेन्द्र मावि हुन् । ३ कोठे भवन निर्माण हुने सुर्यज्योति आवि र
सरस्वती आवि हुन् । २ कोठे भवन र वास सहितको शौचालय निर्माण भएका विद्यालयहरु किपट आवि, शिव
आवि, प्यूघा आवि, जनता आवि, सिर्जना आवि, सरस्वती मावि, घुरडाँडाँ आवि, सत्यदेवी आवि, नारायणी
आवि र सरस्वती आवि हुन् ।
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आलमदेवी मन्दिर
कालीगण्डकी गाउँ पालिका वडा नं ३

लोपोन्मुख यउनाट तथा जिममामा महोत्सव
कालीगण्डकी गाउँ पालिका २ लसर्घा
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एक घर, एक धारा अभियान ः बदलियो स्थानीयको दैनिकी
विद्युतीय उपकरणको प्रयोग, पाइप विस्तार, आधुनिक
टंकी निर्माण लगाएतका कार्य तीव्ररुपमा सञ्चालन
भए पछी पहाडको फे दको पानी टुप्पोको बस्ती सम्म
पुर्याउन पालिका सफल भएकोछ । जसले गर्दा
स्थानीयको दैनिकीमा सहजता आएको देख्न सकिन्छ।
खानेपानी जीवनको अमूल्य दैनिकी क्रियाकलाप
सँ ग जोडिएको छ । भुगोलको असुविधाले गर्दा यस
पालिकाका अधिकांश जनता पहाडको उच्च भागमा
बस्ने तर पानीका मुहान फे दमा हुने हुँदा धेरै जनताको
समय पानी बोके रे नै वित्ने गर्दथ्यो । पशुपालन कृ षि
कार्य सरसफाई लगायतका काममा पानीको अभाव
हुँदा सहज जीवनयापन गर्न कष्टकर बनेको थियो ।
खानेपानी पानीको व्यवस्था गर्न यस भेगका बासिन्दाको
निन्द्रा श्रम र स्वास्थ्य खराब बन्दै गएको थियो ।
पालिकाले हालसम्म ३० वटा सानाठु ला खानेपानीका

आयोजनाहरुबाट ३४०० घरधुरीमा खानेपानीको
व्यक्तिगत धारा पुर्याएको छ । उक्त आयोजनाहरुमा
१२ वटा लिफ्टिङ र १८ वटा ग्राभिटी खानेपानी योजना
रहेका छन् । हालसम्म पालिकाले खानेपानीको क्षेत्रमा
रु १५ करोड ४९ लाख बजेट विनियोजन गरी खर्च
गरेको छ ।

24

गाउँ पालिका श्वेत पत्र ( स्थानीय सरकारको प्रथम कार्यकाल)

प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना

आलमदेवी प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना
विद्यार्थी शिक्षक अभिभावकले अाफ्नै गाउँ ठाउँ मा रोजगारमुलक प्राविधिक शिक्षा पढाउने विद्यालय भइदिए
हुन्थ्यो भन्ने चाहना गर्नुभएको थियो र निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न अग्रसर नभएपछि गाउँ पालिकाले नवौ
गाउँ सभाबाट नीति कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरी २०७८ सालको ब्याचबाट सिभिल इन्जिनियरीङ्गमा
डिप्लोमा लेभलको पढाई हुने आलमदेवी प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरेकोछ ।
सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त वार्षिक ४० जना विद्यार्थी पढाउन सक्ने क्षमता भएको उक्त शिक्षालय वडा नं ७
स्थित मिर्मी बहुमुखी क्यामसको भवनमा सञ्चालित भइरहेको छ ।
इलेक्ट्रिकल विषय पढ्नेलाई सहयोग
१५ महिने इलेक्ट्क
रि ल विषयमा पढाई हुने विरेन्द्र मावि जैपतेलाई पढाईमा निरन्तरता तथा सहजता होस् भन्ने
उद्देश्यले पालिकाले बजेट निर्माण गरि विद्यालय तथा विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक सहयोग तथा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै
आएको छ ।

विद्यार्थीलाई स्थानीय क्षेत्रको ज्ञान सीप कला सिकाउनको लागि
स्थानिय पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु ्तकबाट पढाई सरु
ु

नेपालको सं विधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई
आधारभुत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापनको लागि
अनुसुची ८ मा एकल अधिकारको रुपमा प्रदान गरेको छ
। विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो जन्मभूमीको बारेमा भौगोलिक
ऐतिहासिक साँस्कृतिक धार्मिक तथा कला र सीपको
बारेमा ज्ञान प्रदान गर्न स्थानीय पाठ्यक्रम अति महत्वपूर्ण
हुने भएकाले यस कालीगण्डकी गाउँ पालिकाले स्थानीय
पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तयार गरी निःशुल्क वितरण
गरेको छ ।
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निशलु ्क इन्टरनेट जडान तथा आइसिटी र िवज्ञान ल्याबको व्यवस्था
गाउँ पालिका भित्रका सम्पूर्ण सरकारी विद्यालयहरुमा सुचना आदान प्रदान तथा सिकाईमा थप
सहजीकरण होस भन्ने उद्देश्यले पालिकाले आफ्नै बजेटको व्यवस्था गरी विद्यालयहरुमा इन्टरनेट
जडानको खर्च तथा शुल्क भुक्तानी गर्दै आएको छ । कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्न सहजताको लागि
विद्यालयहरुमा सं घीय सकारको सहकार्यमा आईसिटी ल्याबको स्थापनालाई आवश्यक पर्ने कम्प्युटर,
ल्यापटप प्रोजेक्टर, राउटर जस्ता सामान खरिदमा सहयोग गरेको छ ।
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विद्यालय फुलबारी कार्यक्रम : विद्यालय बन्यो हराभार

विद्यालयको वातावरण हरियाली मनमोहक, रमणीय बनाउनको लागि कालीगण्डकी गाउँ पालिकाले विद्यालय
फु लबारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै अाएको छ । उजाडीएका विद्यालयका मैदानलाई रमणीय वातावरणमा परिवर्तन
गर्नको लागि खेर गएका खाली जग्गाको सदपु योग गरी विभिन्न थरिका रंगीचं गी फु लहरु रोपि विद्यालयलाई
आकर्षक रमणिय बनाइएको छ । जसले विद्यालयलाई शितला र सरसफाई राख्नमा मद्दत पुगेको छ । भने शिक्षक
र विद्यार्थीहरुलाई पनि अध्ययन अध्यापन गर्न प्रफु ल्लित वातावरण मिलेको छ ।

दलित छात्रवृत्ति वितरण
कोभिड अवधिभर वैकल्पिक शिक्षा
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण
परीक्षामा एकरुपता कायम गर्नका
लागि विषयगत समिति गठन

शैक्षिक क्यालेण्डर प्रकाशन
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शिक्षा क्षेत्रको विकासमा गरिएका अन्य क्रियाकलापहरु
पसु ्तकालय निर्माण

रुम टु िरडसँग साझेदारी

विद्यालयमा अभिभावक प्रतिक्षालय

सेनटे री प्याड िवतरण

िशक्षक गोेल्डेन हेन्डसेक

रेडियो कार्यक्रम संचालन

२० जना शिक्षक स्वेच्छिक
कार्यक्रमबाट लाभान्वित
रु ३९ लाख भुक्तानी गरिने
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विद्यालय कर्मचारीको तलब न्युनतम १५ हजार
नेपाल सरकारले श्रमिकको न्युनतम ज्याला रु १५ हजार पुर्याएको र आव २०७८/७९ को बजेट भाषणमा
विद्यालयमा कार्यरत बाल शिक्षक, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीहरुको तलब न्युनतम १५ हजार पुर्याउने र
आवश्यक पर्ने अपुग रकम स्थानीय तहले नै आन्तरिक श्रोतबाट वेहोर्नु पर्ने भनी निर्देशन गरेकोले यस कालीगण्डकी
गाउँ पालिकाका विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब वृद्वी अपुग रकम थप गर्न नवौ गाँउसभा मार्फ त नीती
कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृ त गरी तोकिएको तलब भत्ता भुक्तानी गरिएको छ । भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने
रकम रु ६८ लाख गाउँ पालिकाले आफ्नो अान्तरिक श्रोतबाट व्यहोरेको छ ।

बाल मनोविज्ञानमा आधारित सिकाइका लागि मन्टेश्वरी तालिम
कालीगण्डकी गाउँ पालिका अन्तर्गतका बाल शिक्षा इसिडी सञ्चलान हुने विद्यालयहरुमा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा
आधारित पठनपाठन अर्थात बालबालिकालाई खेल्दै सिक्दै पढाउन शिक्षकहरुका लागि मन्टेश्वरी तालिम तथा
विद्यालयलाई बालशिक्षामा अावश्यक पर्ने सामाग्री खरिद गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ , जसबाट बालबालिकालाई
विद्यालयमा सिकाई ग्रहण गर्न सहज हुने र विद्यालयमै बस्न मन पराउने भएकाले शिक्षण सिकाईमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने
अाशा गरिएको छ । उक्त तालिम सञ्चालन तथा आवश्यक सामाग्री खरिदको लागि अाश्यक बजेट सं घीय सरकारबाट
विशेष अनुदानको रुपमा रु ४० लाख स्वीकृ त भएको थियो ।
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एमबिबिएस डाक्टर सहितको अस्पताल सञ्चालन
कालीगण्डकी गाउँ पालिकाले वडा नं ७ मिर्मी स्थित विद्युत प्राधिकरणको पुरानो भवनलाई मर्मत गरी १५ शैयाको
अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन गरेको छ । अस्पतालबाट चौबिसै घण्टा डाक्टर सहितको इमर्जेन्सी सेवा,
फार्मेसी सेवा, ल्याब सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, इसिजी सेवा, एक्सरे सेवा उपलब्ध गराउदै आएको छ । हाल
निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भए पछी दिनमा औषत १०० जना भन्दा बढी विरामीहरुले सेवा लिदै
आएको पाइन्छ । अस्पताल सञ्चालनको लागि गाउँ पालिकाले आ.व २०७७\७८ मा रु ५० लाख र २०७८\७९
मा रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरी पुँजीगत र चालु खर्चको व्यवस्थापन गरेको छ ।

सबै नागरिकको निःशलु ्क स्वास्थ्य बीमा
नेपालको सं विधानले धारा ३५ (१) मा स्वास्थ्य
सम्बन्धी हकमा "प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक
हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट
बञ्चित गरिने छै न " भनी व्यवस्था गरेकोले साथै सबै
नागरिकको स्वास्थ्यमा सहज पहुँच होस् र आर्थिक
बोझ नपार्ने उद्देश्यका लागि रु १ लाख सम्मको
निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रिमिय शुल्क
गाउँ पालिकाले नै भुक्तानी गर्दिने कार्यक्रमको
व्यवस्था गरके ो थियो । हालसम्म ३९८८ वटा घर
परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ ।
30

गाउँ पालिका श्वेत पत्र ( स्थानीय सरकारको प्रथम कार्यकाल)

स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्पन्न भएका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरु

नागरिक आरोग्य के न्द्रको स्थापना

कोभिड विशेष अस्पताल

निःशुल्क पिसिआर र एन्टिजेन परिक्षण

कोभिड विरामीको लागि निःशुल्क उपचार

न्युन शुल्कमा एम्बुलेन्स सञ्चालन

पोषिलो झोला वितरण कार्यक्रम

31

कालीगण्डकी गाउँ पालिका बिर्घा स्याङ्जा

निःशुल्क नयाँ दात

अस्पताल निर्माणको टेण्डर

लकडाउन अवधिमा दीर्घ रोगीहरुलाई
निःशुल्क औषधी वितरण

कोभिड रेपिड रेस्पोन्स टिम गठन

८ जटिल स्वास्थ्य समस्याका लागि
आर्थिक सहयोग

अध्यक्षसँ ग औषधी वितरण
कार्यक्रम

वडा नं ३ स्वास्थ्य चौकीका लागि
जग्गा प्राप्ती

४ वटा स्वास्थ्य चौकी भवन
िनर्माण सम्पन्न

महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाको
लागि मोबाइल फोन िवतरण

सरुवा रोग नियन्त्रणको लागि
प्रबर्द्धन कार्यक्रम

सबै स्वास्थ्य सं स्थामा पर्याप्त
औषधीको उपलब्धता

िवभिन्न िवषयगत स्वास्थ्य शिविर
कार्यक्रम
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अध्यक्ष कप एवं कालीगण्डकी खेलकुद महोत्सव ः
१७ विधाका खेल सञ्चालन
खेल महोत्त्सव गर्नुको मुल उद्वेश्य भनेको, विभिन्न विधाको खेलकु दको माध्यमबाट प्रतिभावान खेलाडी उत्पादन
गर्ने, स्वास्थ्य नागरिक बनाउने, खेलाडीहरुको बिचमा भार्इचाराको सम्बन्ध विस्तार गर्ने, खेलकु दको माध्यमबाट
आफ्नो पालिका, जिल्ला प्रदेश हुदै राष्ट्रको गौरव बढाउने, र समृद्व कालीगण्डकी र सुखी नागरिकको नारालार्इ
सार्थक बनाउने रहेको छ । तेस्रो सं स्करणको खेल महोत्सव २०७८ पुष ५ देखि ९ गतेसम्म चलेको थियो । सुरुका
वर्षमा पुरुष फू टवल, पुरुष क्रिके ट, भलिवल महिला/पुरुष र एथलेटिक्सबाट सुरु गरिको खेल प्रत्येक वर्ष कम्तिमा
१ खेल थप्दै जाने नीति अनुसार दोस्रो सं स्करणमा महिला/पुरुष टेबल
ु टेनिस थप गरियो भने यस बर्ष महिला/
पुरुष व्याटमिन्टन र प्रदर्शन खेलको रुपमा मार्शल आर्टसको खेलहरु समावेश गरिएको थियो ।
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यवा
ु तथा खेलकुदको विकासका मख
ु ्य क्रियाकलाप तथा योजनाहरु

एक टोल एक खेलमैदान निर्माण

एक वडा एक ब्याडमिन्टन कोर्ट

एक विद्यालय एक टेबलटेनिस

अनुदान मार्फ त क्लबहरुको सुदृढीकरण
कार्यक्रम

छात्रा भलिवल प्रतियोगिता
(राष्ट्रपति रनिङ्गशिल्ड)

बहुउपयोगी खेलमैदान निर्माण
मिर्मी, कारीकोट र भपेङमा
धेरै खेल खेल्न सकिने
खेलमैदान निर्माण
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२४ रोपनी जग्गामा नमन
ु ा ड्रयागन फ्रुट बगैचा स्थापना ः
व्यवसायिक खेतीका लागि किसानलाई विरुवा वितरण
ड्रागन फ्रु ट मानव स्वास्थ्यको लागि बहुगुणी फल हो, सिउँ डी प्रजातीको यो फलले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता
बढाउने उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता दीर्घ रोगीलाई उपयुक्त हुने आदि कारणले गर्दा बजारमा यसको उच्च
मूल्यमा माग रहेको छ । यसको उत्पादन व्यवसायिक रुपमा गर्न सके मा किसानहरुले मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने
कु रालाई मध्यनजर गरी गाउँ पालिकाले किसानहरुलाई सिकाउन तथा बिरुवा उपलब्ध गराउनको लागि वडा नं ४
िवर्घा पुच्छारमा नमुना ड्रागन फ्रु टको बगैचा स्थापना गरेको छ । गाउँ पालिकाले आव २०७६/७७ देखि बजेटको
व्यवस्था गरी २४ रोपनी जग्गा भाडामा लिई घेराबार गरी विरुवा लगाउन आवश्यक अन्य पूर्वाधार तयार गरी
खनजोत गोडमेल गरी ४८०० बटा बेर्ना लगाएको छ । हुर्किएका बोटबाट नै निस्के का अन्य हागाहरुलाई काटेर
नै नयाँ विरुवाको रुपमा रोप्न सकिने भएकाले ४८० वटा वेर्ना र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पोल गाउँ पालिकाले
अनुदानमा किसानहरुलाई वितरण गरेको थियो ।
उक्त बगैचा रेखदेख मलजल गोडमेल गर्नका लागि पालिकाले २ जनालाई खटाएको छ । हालसम्म ड्रागन फ्ु ट
बगैचा सञ्चालनको लागि जग्गा प्राप्ती घेराबार स्टोर गर्ने भवन तथा अफिस निर्माण सिसिटिभी जडान विजुलीका
पोल जडान थोपा सिचाँई फल अडाउने पोल निर्माण तथा टायर खरिद आदी कार्यकालागि ८०,७७,७९७ खर्च
भएको छ ।
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…sfutL ld;gÚ sfo{qmd
afFemf] hldgsf] ;b'kof]u

किसानलाई आकर्षित गर्न नमन
ु ा
व्यवसायिक फूल खेती

cf=j= )&$÷&% df …ld;g sfutLÚ ;'¿ ePotf ;a}
j8fsf] 6f]n:t/df tflnd ;~rfng tyf s[ifsaf6
la?jfsf] dfu cfXjfg ul/;s]sf] lyof] . Joj;flos
au+}rf agfpg] p2]Zon] @) eGbf w]/} la?jf /f]Kg]
s[ifsx¿nfO{ sfo{qmddf ;dfj]z u/]sf] lyof] .
k|fljlws cWoogn] pko'Qm b]lvPsf hldgdf vfN8f]
vg]kl5 dfq sfutLsf] la?jf lgMz'Ns pknAw
u/fOPsf] lyof] . sfutL ld;g sfo{qmdn] clxn];Dd
$$ xhf/ lah' hfltsf] sfutLsf] la?jf s[ifsnfO{
lat/0f ul/;lsPsf] 5 . df};d cg';f/ af]6la?jfsf]
sfF65fF6, dnhn, l;FrfO{, /f]u tyf ls/fsf] lgoGq0f
ug{ ufpFkflnsfn] k|fljlws;d]t v6fPsf] 5 .
sfo{qmd ;'¿ ePotf ufpFkflnsfn] cfˆg} cfGtl/s
;|f]taf6 ;f9] !$ nfv vr{ u/]sf] 5 . o;af6 !%
;o ^% s[ifs kl/jf/ k|ToIf ¿kdf nfeflGjt x'g]5g\

कालीगण्डकी गाउँ पालिकाका प्राय जसो किसानहरु
अाफू लाई खाद्यान्नको रुपमा चाहिने अन्न गेडागुडी
र तरकारी को मात्र सीमित उत्पादन गर्ने परम्परागत
मानसिकतालाई अनुशरण गर्दै आएका थिए ।
किसानहरुको खाद्यान्न बालीको मात्र उत्पादनको
निरन्तरतालाई भङ्ग गराउन तथा फू ल खेती बाट पनि
आर्थिक आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाउनका
लागि गाउँ पालिकानै लगानी, गोडमेल तथा बिक्री गर्ने
गरी २० रोपनी जग्गामा कर्मा ५५५ जातको फू ल लगाई
७ लाखको उत्पादन गरी बिक्री गरेको थियो । जसबाट
आगामी दिनहरुमा फू ल खेतका लागि किसानहरुलाई
अनुकरण गर्न मद्दत मिल्नेछ ।
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कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्र ः उत्पादन सरु
ु
कृ षि उत्पादन वृद्दी गरी किसानलाई व्यवसायिक तथा आधुनिकिकरण बनाउनको लागि सं घीय सरकारको
सहयोगमा गाउँ पालिकाले थप लगानी गरी किसानलाई बिउ, बिजन मल तथा अन्य सामाग्रीहरु अनुदानमा
उपलब्ध गराई हरेक वर्ष विभिन्न वडामा कृ षि उत्पादनका पके ट क्षेत्र घोषणा गर्दै आएको छ । आव २०७४/७५
मा वडा नं १ को प्युघाँ गाउँ लाई मकै बिउ उत्पादनको, आव २०७५/७६ मा वडा नं ३ को सटुका गाउँ लाई मकै
उत्पादनको, आव २०७७/७८ मा वडा नं को किपट गाउँ लाई मकै बिउ उत्पादन पके ट त्यस्तै वडा नं ३ को देउराली
मा मसला बाली उत्पादन पके ट क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो जसका लागि रु ३८ लाख बिनियोजन गरिएको थियो ।

कृषि तथा पशु क्षेत्रका सफल कार्यहरु
सुधारिएको मासु पसल

उन्नत जातका रागो वितरण

पशु बिमा कार्यक्रम

एक गाउँ एक पोखरी निर्माण
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कृ षकहरुलाई हाते ट्याक्टर वितरण

५० प्रतिशत अनुदानमा अालु र
गहुँको विउ वितरण

के राको टिस्यु कल्चर विरुवा G9
िवतरणबाट उत्पादन गरिएको

सबै वडामा कृ षि उपज सं कलनका लागि
भवन निर्माण

प्याष्टिक सिट तथा थोपा सिचं ाई

सामुहिक बं गुर पालन
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बाख्रा पके ट क्षेत्र घोषणा कार्यक्रम

फलफू लका बेर्ना वितरण

विर्घाटार लिफ्टिङ् सिचं ाइ योजना

पोषण युक्त घाँसको िवउ वितरण

बं गुर फार्म प्रबर्द्धन तथा सुदृढिकरण

लोकल कु खुरा फाराम निर्माण
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कालीगण्डकी ताजा तरकारी उत्पादन

मौरी विकास कार्यक्रम

भकारी सुधार कार्यक्रम

सहुलियत दरमा थ्रेसर सञ्चालन

उन्नत बाख्रा वितरण
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भैसी फार्म स्रोत के न्द्र स्थापना

उन्नत बं गुरका बच्चा वितरण

अण्डामा अात्मनिर्भर कार्यक्रम

उन्नत बोयर जातका बोका वितरण

हिउँ दे वर्षे डाले घासँ का िवउ वितरण

बाख्राको सुविधायुक्त खोर निर्माण
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आलमदेवी मन्दिर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन आलमदेवी
मन्दिरको विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार

नेपाल सरकार सूचना तथा सं चार मन्त्रालय हुलाक विभागले यस कालीगण्डकी गाउँ पालिका वडा नं ३ मा रहेको
प्रसिद धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोके को आलमदेवी मन्दिर अंकित हुलाक टिकट मिति २०७८ कार्तिक
२२ मा टाचा लगाएको थियो । मन्दिरको प्रांगणमै भव्य कार्यक्रम आयोजना गरी देशका मुख्य मिडियाहरुबाट
खबर सम्प्रेसण गरी यसको प्रचार प्रसार गरिएको थियो जसबाट यस मन्दिरको महत्व देशव्यापीरुपमा
प्रचारप्रसार भई धार्मिक पर्यटन वृद्धी हुने अपेक्षा गरेका गाउँ पालिकाले गरेको छ ।

भग
ु ङ
ु ् गेश्व मन्दिर सीता गफा
ु तथा
ृ त
हनम
ु ानस्थान मन्दिर तथा पार्क निर्माण

कालीगण्डकी गाउँ पालिका वडा नं १ स्थित कालीगण्डकी नदीको तटमा अवस्थित त्रेता युगमा भृगु ऋषिले
तपस्या गरेको मानिने यस पुण्य भुमीलाई पर्यटकीय एवं धार्मिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार
निर्माणको लागि गाउँ पालिकाले िवस्तृत गुरुयोजना तयार पारी पर्यटन मन्त्रालयको सहकार्यमा रु २ करोड २२
लाख बराबरको बोल पत्र प्रकाशन गरी पर्यटनको लागि आवश्यक सं रचना निर्माण गर्ने काम गरेको छ । यो क्षेत्र
पाल्पा जिल्लाको प्रसिद तीर्थस्थल रुरु रिडि क्षेत्रकोको सिमानामा पर्ने भएकोले त्यहाँ तीर्थ गर्न आएका श्रद्धालु
पर्यटकहरुलाई समेत स्याङ्जा जिल्लामा आकर्षित गरी कालीगण्डकी गाउँ पालिकामा पर्यटकीय चहलपहल
बढाउन सकिनेछ ।
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पर्यटन क्षेत्र विकासमा भएका सफल कार्यहरु

क्षेत्रपाल कालीका मन्दिर निर्माण

आँधीमुहानमा पर्यटन विकास
कार्यक्रम सञ्चालन

होमस्टे स्थापना र प्रवर्धन

कोलडाँडा पार्क र मधुवन पार्क को निर्माण

मिर्मी फनपार्क को डिपीआर सम्पन्न
निर्माण कार्य थालनी

िसद्धेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण
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उद्योग क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि औद्योगिकग्रामको निर्माण

घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना तथा सञ्चालनमा कार्य सुरु भएको छ । कम्पाउण्ड वाल विद्युत एक्स्टेन्सन
सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कालीगण्डकी गाउँ पालिका वडा लाइन विस्तार अफिस लगाएतका सं रचना निर्माणको कार्य
नं ५ भपेङ बगरमा अौद्योगिक ग्रामको लागि आवश्यक भैरहेकोछ ।
पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । उद्योगको लागि चाहिने
पूर्वाधारहरु विद्युत, पानी, सुरक्षा, खुल्ला ठाउँ तथा
फोहोरमैला व्यवस्थापन आदी निर्माण गरी उद्यम गर्न
चाहाने लगानीकर्ताहरुलाई सहज र सरल वातावरणको
व्यवस्था गाउँ पालिकाले गरेको छ । सं घीय सरकार उद्योग
मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँ ग सहकार्यमा रु १ करोड २२
लाखको लागतमा औद्योगिक ग्राममा पूर्वाधार निर्माणको

गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन

ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई सीप सिकाई आय आर्जन गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यले
सं घीय सकारको सहयोगमा यस कालीगण्डकी गाउँ पालिकाको विभिन्न वडाहरु लघु उद्यम विकास कार्यक्रम
सञ्चालन भएको छ । जसअन्तर्गत नयाँ उद्यमी विकास तथा क्षमता अभिवृद्धी तालिम प्रदान गर्न उद्यमी
बन्न प्रेरणा प्रदान गरी घरमै थोरै लगानी र कच्चा पदार्थबाट विभिन्न सामानहरु जस्तै साबुन अचार कु सन
गुडिया बनाउने तथा सिलाई कटाई ब्युटिपारलर बाख्रापाल तालिम प्रदान गरी उद्यमी बन्न िसकाउने काम
गाउँ पालिकाले गरेकोछ । यस कार्यक्रमबाट सातै वडाका १४० जना व्यक्तिहरुलाई भिन्न भिन्न तालिम
प्रदान गरिएको छ । साथै वस्तु उत्पदान निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु वितरण गरिएको छ ।

47

कालीगण्डकी गाउँ पालिका बिर्घा स्याङ्जा

बेरोजगार यवा
ु लाई गाउँ म ै वर्षको कम्तिमा १०० दिनको रोजगारी
युवा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सं कलित सुचीकृ त बेरोजगार व्यक्तिकहरुको विवरणबाट स्थानीय स्तरमा सञ्चालनहुने
विकास निर्माणका कार्यमा स्थानीय युवाहरुलाई वर्षमा कम्तिमा १०० दिन सम्मको रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने काम
यस कालीगण्डकी गाउँ पालिकाले गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार अन्तर्गतको केन्द्रीय सरकारको ज्यालामा स्थानीय
सरकारले निर्माण सामाग्री खरिदमा बजेट विनियोजन गरी सहकार्य गरेको छ । यस्तो विकास निर्माणको मोडेलबाट
काम गर्दा गाउँ को विकास पनि हुने र बेरोजगार व्यक्तिले पनि रोजगार पाउने अवसर सृजना भएकोछ ।
हाल सम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कालीगण्डकी गाउँ पालिकामा २६ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन्
जसमा सं घीय सरकारको रु १ करोड २८ लाख र गाउँ पालिकाको रु २ करोड ९७ लाख लगानी भएको छ जसबाट २७१
जना बेरोजगार व्यक्तीहरुले औषतमा ७१ दिन रोजगार पाउनुभएको छ ।

स्याङ्जा जिल्लाका ४४ सहकारी मार्फत सीप विकास तालिम
भुमि व्याबस्था सहकारी तथा गरिबि निवारण मं त्रालय व को सहयोगमा २०७६/०७७ मा रु १ करोड बिनियोजन
भइ स्याङ्गजा जिल्ला भरीका १५ वटा सहकारिमा र २०७७/७८ मा १ करोड ६० लाख बिनियोजन भइ २९ वटा
सहकारीलाइ बिभिन्न कृ षी तथा व्यावसायिक अन्य सिप बिकास तथा प्रबिधि हस्तान्तरण तालिम सं चालन ।
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विषय क्षेत्र ५ : वन वातावरण र विपद व्यवस्थापन

गाउँ पालिका श्वेत पत्र ( स्थानीय सरकारको प्रथम कार्यकाल)
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कालीगण्डकीमा ४ लाख माछाका भरु ा छोडियो
कालीगण्डकी नदी मुस्ताङबाट उत्पन्न भई विभिन्न ठाउँ बस्तीहरु हुदै आउँ दा यसको जल विषादयुक्त
भई पानीमा रहने जीवहरुको जीवन सं कटमा परेकोछ । नदीको जलिय सन्तुलन कायम राख्न
तथा माछामा आश्रित व्यक्तिहरुको जीविको पार्जन सहज बनाउनको लागि नेपाल विद्युत केन्द्र,
कालीगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र सँ गको समन्वयमा २०७७-०७-२१ का दिन गर्दी २५ पोका१,१२,५००, हाडे- २५ पोका- १,१२,५००, ठेड - ३५ पोका- १,५७,५०० गरि ४ लाख भुरा
छोडिएको थियो ।

पानीको मल
ु संरक्षण गर्न रिचार्ज पोखरी निर्माण अभियान
पुरानो पुस्ताले पानीका मुहानहरू नसुकोस् भनेर गाउँ को माथिल्लो भागमा वर्षाको पानी जम्ने
पोखरीहरू बनाउदँ थे र यस्ता पोखरीहरूको बेग्लै धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व पनि रहेको हुन्थ्यो ।
तर अहिले त नयाँ पोखरी बनाउनको सट्टा भएका पोखरी पनि मासिरहेका छन् । प्राकृ तिक, धार्मिक र
सांस्कृतिक महत्व राख्ने ठाउँ ठाउँ मा पोखरी निर्माण गर्ने प्रचलनलाई शैलुङ गाउँ पालिकाले अभियानकै
रूपमा अघि बढाएको छ । गाउँ पालिकाले उच्च भागमा रहेको क्षेत्रभित्र रहेका पानीका मुहानहरूको
सं रक्षणका लागि रिजार्च पोखरी निर्माण गररिहेको छ । पोखरीबाट जैविक विविधता सं रक्षण र
बन्यजन्तु, चराचर तथा किरा फट्याङग्राहरूलाई जीवनयापन गर्न सहयोग पुगी पारिस्थितिक प्रणाली
(इको सिष्टम) मा योगदान पुग्नेछ ।
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फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल साईट

कालीगण्डकी गाउँ पालिका वडा नं ७ स्थित कालीगण्डकी जलविद्युत केन्द्रको ड्यामसाइड नजिक गाउँ पालिकाको फोहोर
व्यवस्थापनको लागि ल्याण्डफिल साइटको निर्माण गरिने भएकोछ । कालीगण्डकी नदीले बगाएर ल्याएको फोहोर
सुरुङ् लाई सुरक्षित राख्न बाहिर निकाल्ने गरिन्छ जसले पर्यटकीय क्षेत्र तथा धार्मिक महत्व भएको नदि दूषित बन्दै
आएको थियो । नदिजन्य तथा मिर्मी बजारको फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सं घीय सरकारको समन्वयमा कालीगण्डकी
गाउँ पालिकाले रु १ करोड ६६ लाखको लागतमा ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न लागेको छ । जसबाट हाइड्रोपावर
प्रोजेक्ट घुम्न आउने तथा नदी स्नान गर्ने आउने पर्यटकहरुलाई सफा र आकर्षक वातावरण मिल्नेछ ।

पालिकाले पहिरो नियन्त्रणको लागि गरे को प्रयासहरु

अविरल वर्षाका कारण २०७७ सालको असार ३० गते वडा नं ३ खहरेको विनाशकारी पहिरो जस्ता
विपदल
् े गाउँ पालिका पहिरो देखि सं सकित भएकोछ । वर्षाको समयमा अतिवृष्टी हुने तथा यहाँको पहाडी
भूगोल कमजोर भएकाले गाउँ पालिकाका क्षेत्रहरु पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । पहिरोबाट बस्ती
तथा सडकलाई सुरक्षित गर्न गाउँ पालिकाले गरेका कार्यहरु यस प्रकारछन
• वडा नं ५ ठू लाबगरमा तटबन्धन
• कु प्रीगैराको पहिरोमा तटबन्धन
• चिदिखोला पहिरो नियन्त्रण
• मसाहर पहिरो नियन्त्रण
• गिन्डरी खोला तथा दमु री खोला पहिरो नियन्त्रण
• खहरे खोला तटबन्धन
• रिब्दी भल बस्ती सं रक्षण
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वन जोगाउन: सामदु ायिक वन उपभोक्ता समिति सँग साझेदीरी
गाउँ पालिकामा रहेका सामुदायिक
वनहरुको सं रक्षण र दिगो व्यवस्थापन
गर्नको लागि गाउँ पालिकाले विभिन्न
जातका विरुवा वितरण गर्ने, गोष्ठी
तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गर्दै
आएको छ । सडक िवस्तार तथा
नयाँ बाटो खन्दा गाउँ पालिकाले वन
जङ्गल जोगाइ सडक विस्तार गर्ने नीति
लिएको छ ।
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पर्यावरण सन्तुलन कायम गर्न वक्
ृ षारोपण
गाउँ पालिकाले उजाड भएको बस्ती क्षेत्र तथा सडक छे उछाउ वृक्षारोपण गर्न हरेक नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट नीति
तथा कार्यक्रम बनाएर वृक्षारोपण तथा वनजङ्गल सं रक्षणलाई प्राथामिकतामा राखेकोछ । गाउँ पालिकाले विभिन्न
वडाको उजाड भुमी तथा नाङ्गा डाँडाहरुमा हाल सम्म २ हजार वटा विभिन्न ५ जातका विरुवाहरु रोपेको छ ।

े ो
मिर्मी मन
ु ी काली थन
ु क
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कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रणमा गाउँ पािलकाको प्रयास
कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको समयमा कालीगण्डकी गाउँ पालिका पनि प्रभावित बन्यो ।
कोभिड १९ सम्बन्धी सचेतना फै लाउने, नाकाहरुमा हेल्प डेक्सको स्थापना, बाहिरबाट आउनेको लागि क्वारेन्टाइन
व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइनमा निःशुल्क खानाको व्यवस्था, स्वास्थ्य सामाग्री लगायतको व्यवस्थापन तथा वितरण,
दैनिक ज्यालादारी गर्ने तथा विपन्न नागरिकलाई राहत वितरण, लकडाउनको समयमा दीर्घरोगीहरुलाई निःशुल्क
औषधी वितरण, बाहिरी क्षेत्रका मजदरु हरुलाई खानाको व्यवस्था र घरसम्म पुर्याउन यातायातको व्यवस्था साथै
रेफर गरिकएका सुत्केरीहरुलाई अस्पतालसम्म पुर्याउनको लागि एम्बुलेन्स भाडा पालिकाले उपलब्ध गराएको
थियो ।
कोरोना भाइरसको खर्च व्यवस्थापन को लागि प्रकोप व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी गाउँ पालिका र स्थानीय
कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधी, क्लब, आमा समुह, विभिन्न सं घ सं स्थाहरु तथा व्यक्तिहरुबाट आर्थिक सहयोग
सं कलन गरी राहत वितरण तथा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा खर्च भएको थियो ।
पछिल्लो चरणको डेल्टा तथा ओमनिक्रोन भाइरसले पालिकामा ३३ जना व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाउनु परेको
थियो । सं क्रमितको उपचारको लागि मिर्मीमा एक जना डाक्टर र नर्सको नियुक्ती गरी ३० शैयाको आइसोलेसन
सेन्टरको स्थापना गरि निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गरिएको थियो । आइसोलेसन सेन्टरमा विरामीहरुलाई
अक्सिजन अभाव हुन नदिन कन्सन्ट्रेसन मेसिन खरिद गर्ने, अक्सिजन सिलिण्डर खोजी गर्ने कार्य गरी नियमित
अक्सिजन आपूर्तीलाई सहज बनाईएको थियो ।
सं क्रमित फै लिन नदिनको लागि नियमित रुपमा निःशुल्क RTD-PCR गर्ने PCR को लागि स्वाब सं कलन गरी
पोखरा सम्म पठाउने, सं क्रमित मृतकको शव व्यवस्थापन गर्न काम पालिकाले गरेको थियो ।
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काल�गण्डक� गाउँ पा�लका

गाउँकाय�पािलकाको काया�लय
िवघा�, स्याङ् जा

प� सं�या : २०७७/७८
चलानीन.

कालीग�की गाउँ पािलका

ग�डक��देश, नेपाल
िमतीः २०७७।०४।३२

स्थािपत २०७३

गाउँ काय�पािलकाको काया� लय
िवघा�, स्याङ् जा

प� सं�या : २०७८/७९
चलानीन.

�वषयः आय �यय �ववरण साव�ज�नक ।

काल�गण्डक� गाउँ पा�लका, स्याङ्जाकोआ.व.
स्याङ्जाको
२०७६/०७७ कोप्रकोप
प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको आम्दानी र

काल�गण्डक� गाउँ पा�लका, स्याङ्जाको आ.व. २०७७/०७८ को प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको आम्दानी र
भुक्तानी भएको खचर् तप�सल बमोिजम रहे को जानकार� गराइन्छ ।

भुक्तानी भएको खचर् तप�सल बमोिजम रहे को जानकार� गराइन्छ ।
खच� �ववरण

रकम

आ�दानी �ववरण

�नमार्ण

तथा

६,८३,७६४।००

जनसहभा�गता

२२,४७,०२१।३३

क्वारे न्टाईन

बस्नेको

खाना

११,८९,४९७।००

काल�गण्डक� गाउँ पा�लका

१५,००,०००।००

व्यवस्थापन खचर्
खचर्

सुर�ात्मक सामाग्री ख�रद
स्वास्थ उपकरण ख�रद
एम्बुलेन्स

व्यवस्थापन

स�चालन

६५,८७५।००
तथा

६,३५,७३०।००
४६,६००।००

गण्डक� प्रदेश सरकार

सं�घय सरकार

खच� �ववरण

मेडीकल उपकरण र स्वास्थ्य
सामाग्री

८,५०,०००।००

प्रचार प्रसार सचेतना सामान
ढु वानी

यातायात

सेन्टरबाट

खचर्:(होिल्डङ
होिल्डङ

क्वारे िण्टन

वा

पा�लकासम्म लैजादाको खचर्)

३७,८६०।००

ब�क मौ�दात प्राईम कम�सर्यल

१,४५,४९१।३३

ज�माखच�

बैक �मम�

कुल जम्मा

४,३२,६४०.००

गण्डक� प्रदेश सरकार

७,५०,०००.००

१३,४१,०७३.००

सं�घय सरकार

१०,००,०००.००

जनचेतनाका

ला�ग

प्रचार

१,२६,४००.००

क्वारे न्टाइन

�नमार्ण

तथा

२१,५६,३१८.००

७१,६२,८५२.००

ज�मा आ�दानी

७३,५६,७४६.३३

७३,५६,७४६.३३

कुल जम्मा

७३,५६,७४६.३३

�व�वध खचर्

अन्य

ज�मा खच�

ब�क मौ�दात प्राईम कम�सर्यल

बैक �मम�

कुल जम्मा

अन्य

४७,३६,८०५।००

ज�मा आ�दानी

४८,८१,९९६।३३

४८,८१,९९६।३३

कुल जम्मा

४८,८१,९९६।३३

४८,०५,१९१.३३

तथा

खचर्

२,५६,६००।००

रकम

८,०१,५५५.००

आरडीट�

प्रसार, तथा सुप�रवे�ण

जनशक्ती व्यवस्थापन सुर�ा ८४,४१५।००

कम� र कामदार

आ�दानी �ववरण

जनसहभा�गता

काल�गण्डक� गाउँ पा�लका

व्यवस्थापन

व्यवस्थापन, खाना र आवास

१,२४,२३०।००

२८,११,३०५.००

जनशिक्त

उपचार खचर्

२,८४,९७५।००

टे िस्टङ

१,३६,८९९.००

�प�सआर,
खचर्

राहत �वतरण (खाद्यान्न
खाद्यान्न तथा १६,१२,२३४।००

द�घर् रोगीलाई औषधी)

रकम

औषधी खचर्

रकम

क्वारे न्टाईन

९८५६००००७०
९८५६०१११७३

ग�डक��देश, नेपाल
िमतीः २०७८।०८।१६

स्थािपत २०७३

�वषयः आय �यय �ववरण साव�ज�नक ।

फोनः

१,५८,२१४.००

१,९३,८९४.३३

�हरामणी पाण्डे

प्रमुख प्रशास�कय अ�धकृत

_______________________________________________________________________

झ�वश्वर रे ग्मी

E-mail:KaligandakiRuralMunicipality@gmail.comURL: www.KaligandakiMunSyangja.gov.np
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