आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगती समीक्षा कार्िक्रम
संक्षीप्त प्रर्तवेदन
पृष्ठभूमी
सश
ु ासन (र्वस्थापन) ऐनमा साविजर्नक र्नकार्बाट भए गरे का काम कारवाहीका र्वषर्मा सविसाधरणलाई जानकारी गराउनु साविजर्नक र्नकार्को
र्जम्मेवारी हो । सोही र्जम्मेवारी अनसु ार बडीमार्लका नगरपार्लका आर्थिक वषि २०७७/०७८ मा नगरपार्लकाबाट भए गरे का कामकारवाहीका र्वषर्मा
र्वषर् क्षेत्रगत पार्लका स्तररर् प्रगती समीक्षा र्मर्त २०७८ साउन १४ गते सम्पन्न गररर्ो । नगर प्रमख
ु श्री पदम बडुवालज्र्क
ू ो अध्र्क्षतामा सञ्चार्लत
समीक्षा कार्िक्रममा नगर उप प्रमख
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कमिचारीहरु गरी ४८ जनाको उपर्स्थर्त रहेको र्थर्ो । कार्िक्रमको सहजीकरण नगरपार्लकाको प्रशासन शाखामा कार्िरत कमिचारी वीरबहादरु र्वष्टले गनिु
भएको र्थर्ो ।
औपचारिक कार्यक्रम
नगरपार्लकाको सभाहलमा सञ्चार्लत समीक्षा कार्िक्रम नगर प्रमख
ु ज्र्क
ू ो अध्र्क्षतामा सञ्चालन भएको र्थर्ो । कार्िक्रममा नगर उप प्रमख
ु , वडा
अध्र्क्ष, कार्िपार्लका सदस्र्, र्वषर्गत शाखाका प्रमख
ु एवं कमिचारीहरुको आसन ग्रहण कार्िक्रम सम्पन्न भए पश्चात कार्िक्रमका अध्र्क्षज्र्बू ाट
कार्िक्रम शभु ारम्भ गररएको र्थर्ो । र्नर्मत्त प्रमख
ु प्रशासकीर् अर्धकृ त श्री रंगमल र्व.क.ले स्वागत मन्तव्र्का साथै नगरपार्लकाले वषि भरी गरे का
कृ र्ाकलापका र्वषर् संक्षीप्त जानकारी गराउनु भर्ो । स्वागत मन्तव्र् पश्चात नगरपार्लकाका पााँचवटा र्वषर्गत क्षेत्रको क्रमश प्रस्तुतीकरण गनिभु र्ो ।
प्रस्तुतीकिण
आर्थिक वषि २०७७/०७८ मा नगरपार्लकाबाट सम्पार्दत र्ोजना तथा कार्िक्रमको र्वषर्गत सर्मर्तमा छलफल गरी एर्ककृ त रुपमा प्रस्तुतीकरण गने
गरी व्र्वस्था र्मलाइएको र्थर्ो । सबै जसो प्रस्तुतीमा नगरपार्लकाबाट र्वर्नर्ोर्जत बजेट, कार्ािन्वर्नको अवस्था (र्वत्तीर् र भौर्तक प्रगती) संक्षीप्त
र्ववरण प्रस्ततु ीकरण गररएको र्थर्ो ।
क) आर्थयक र्िकास सर्मर्त : सर्मर्तका तफि बाट सर्मर्तका सर्चव एवं पशु सेवा शाखाका शाखा प्रमख
ु श्री गोपाल चन्द भण्डारीले प्रस्तुत
गनिु भएको र्थर्ो । आर्थिक र्वकास क्षेत्रका उपक्षेत्रहरु : कृ र्ष, पशु सेवा, सहकारी, उद्योग वार्णज्र् लगार्तका क्षेत्रगत उपलब्धी समेटी
प्रस्तुतीकरण गनिु भएको र्थर्ो । (संक्षीप्त प्रस्ततीकरणको अंश अनसु चू ी २ मा रार्खएको छ )
ख) सामार्िक र्िकास सर्मर्त : सामार्जक र्वकास सर्मर्तका तफि बाट सर्मर्तका सर्चव एवं स्वास््र् शाखा प्रमख
ु श्री टेकबहादरु
खड्काले र्वषर्गत उपक्षेत्र र्शक्षा, स्वास््र्, मर्हला,बालबार्लका तथा समाजकल्र्ाण लगार्तका क्षेत्र समेटी तर्ार पारएको र्वषर् प्रस्तुत
गनिु भएको र्थर्ो ।(संक्षीप्त प्रस्ततीकरणको अंश अनसु चू ी ३ मा रार्खएको छ )
ग) पिू ायधाि र्िकास सर्मर्त : पवू ािधार र्वकास सर्मर्तका तफि बाट पवू ािधार र्वकास शाखामा कार्िरत सब इर्न्जर्नर्र श्री शेर बहादरु बाु ाले
प्रस्ततु गनिु भएको र्थर्ो । वषि भरी सम्पन्न र्ोजनाहरुको अवस्था र भौर्तक प्रगती समेटी तर्ार गररएको प्रस्ततु ीकरण अनसु चू ी ४ मा सल
ं ग्न
रार्खएको छ ।
घ) िन,िाताििण तथा र्िपद् व्र्िस्थापन सर्मर्त : सर्मर्तका तफि बाट प्रशासन सहार्क श्री वीरबहादरु र्वष्टले प्रस्तुतीकरण गनिु भएको
र्थर्ो । र्वपद् व्र्वस्थापनका उपक्षेत्रगत अवस्था समेटेर तर्ार पाररएको प्रस्तुतीकरण अनसु चू ी ५ मा संलग्न गररएको छ ।
ङ) सस्ं थागत र्िकास तथा सश
ु ासन सर्मर्त : सर्मर्तका तफि बाट प्रशासन सहार्क श्री वीरबहादरु र्वष्टले प्रस्तुतीकरण गनिु भएको र्थर्ो ।
र्वपद् व्र्वस्थापनका उपक्षेत्रगत अवस्था समेटेर तर्ार पाररएको प्रस्तुतीकरण अनुसचू ी ६ मा संलग्न गररएको छ ।
खल
ु ा छलफल तथा उठान भएका र्िषर्हरु : पााँच वटै र्वषर्त सर्मर्तको प्रस्तुतीकरण पश्चात र्वषर् क्षेत्रसंग सम्बर्न्धत सवालमा र्जज्ञाषा
राख्नु भएको र्थर्ो र उक्त र्वषर्मा सम्बर्न्धत व्र्र्क्तहरुले जवाफ र पष्ठु ् र्ाई पेश गनिु भएको ।
र्स.न.ं सिाल उठाउनेको नाम ि पद
१
धमिराज पाध्र्ार्, ७ नं वडा
अध्र्क्ष

र्िषर्
ििाफ तथा पुष्ट्र्ाई
१. बहुक्षेत्रीर् पोषण कार्िक्रम अन्तरगत १००० र्दनका बहुक्षेत्रीर् पोषण कार्िक्रमको
आमाहरुलाई अण्डा र्वतरण गने कार्िक्रम असार र्नकासा बैसाख अर्न्तम
मसान्तमा र्कन गररएको हो ? वषिको अन््र् र
र्कसानहरुका लार्ग असारमा र्नकै कामको चाप हुने
हुनाले र्हउाँ दको मर्हना कार्िक्रम गररनपु ने ।

२

डम्बर बहादरु महत, वडा नं २
अध्र्क्ष

२. एकल मर्हलहरुलाई बाख्रा र्वतरण गररने भर्न
त्र्ाङ्क माग भएको तर हालसम्म बाख्रा उपलब्ध
गराउन नसक्नक
ु ो कारण के हो ?
३. कृ र्ष तथा पशु सेवाबाट संकर्लत त्र्ाङ्कमा कै र्फर्त
रहेकोले वडा प्रोफाइल वा वडा कार्ािलर्संग समन्वर्
गरे र त्र्ाङ्क संकलन गररनपु ने ।
१. नगरपार्लकाबाट एर्ककृ त त्र्ाङ्क बनाइ सोही
अनसु ार कार्िक्रम सञ्चालन गररनपु ने ।
२. नगरपार्लकाबाट कार्िक्रम सञ्चालन हुदाँ ा वडा
कार्ािलर्संग समन्वर् गनिपु ने ।

नगि प्रमुखको मन्तव्र् ि कार्यक्रम समापन :
कार्िक्रमको अन्तर्मा सभाध्र्क्ष एवं नगर प्रमख
ु श्री पदम बडुवालज्र्ल
ू े मन्तव्र् राख्दै समापन गनिु भएको र्थर्ो । नगरपार्लकाको समृद्व नगर खसु ी
नगरवासीको महान अर्भर्ानलाई सफल बनाउन अहोरात्र खर्टनु भएका जनप्रर्तर्नधी, कमिचारी, राजनैर्तक दल, र्वकास साझेदार सबैलाई धन्र्वाद
व्र्क्त गदै अझ प्रकृ र्ागत भन्दा पररणामुखी सेवा प्रवाह गनिु हाम्रो र्जम्मेवारी रहेको छ । सदु रू पर्श्चम मै नमनू ा स्थानीर् तह बनाउने र्जम्मेवारी हाम्रो हो
। र्वकास र्नमािण, नीर्त तजिमु ा र कार्ािन्वर्नमा अरु भन्दा कम हुने हामीलाई छुट छै न । नीर्तगत समस्र्ा हुदाँ ा हामी जनप्रर्तर्नधी गााँठो फुकाउन
तर्ार छौं कार्ािन्वर्नमा तपाइहरु (कमिचारी) तदारुकताका साथ लाग्नहु ोस । हामी सबै एकै र्वकास र समृद्वीको ाुङ्गामा सवार छौं । कसैलाई भाग्ने
र डगमगाउने छुट छै न । वतिमानमा कसैले मल
ु र्ाङ्कन गलािन नगलािन तर इर्तहासमा सबैले उदाहरणका रुपमा हामीलाई अवलम्बन गनेछन् ।
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