नेपाल सरकार

सघं ीय माममला तथा स्थानीय मिकास मन्त्रालय

धुमलखेल नगरपामलका कायाालय
काभ्रेपलाञ्चोक

आ.ि. २०७२/७३ को
िामषाक प्रगमत समीक्षा प्रमतिेदन
(Annual Municipal Review Report)

१० भाद्र, २०७३

विषयसूचीहरु
१. पृष्ठभूमी
२. उद्देश्य
३. काययक्रम सञ्चालन र मममि
४. सहभागीहरु
५. काययक्रम सञ्चालन प्रकृया
६. अपेमिि उपलब्धीहरु
७. अनस
ु च
ू ीहरु

१. पृष्ठभूमी
नेपाल सरकारले स्थानीय स्तरमा विकास वनमााण काया लगायत अन्य विविन्न कायाक्रम तथा योजनाहरु संचालन गनाका
लावग स्थानीय वनकायहरुको व्यिस्था गरे को छ । स्थानीय वनकाय (वजल्ला विकास सवमवत, नगरपावलका र गाउँ विकास
सवमवत) ले आ–आफ्नो क्षेत्र वित्रका बावसन्दाहरुको मागलाई समेत ध्यानमा राखी बजेट, नीवत, योजना तथा कायाक्रमहरु
तजमाज ा गरर स्थानीय स्िायत शासन ऐन २०५५, स्थानीय स्िायत शासन वनयमािली २०५६, स्थावनय वनकाय (आ.प्र)
वनयमािली २०६४, सश
ज ासन ऐन २०६३, वनयमाबली २०६४ एबं नेपाल सरकारबाट वबविन्न समयमा िएको पररपत्र
समेत को आधारमा सवमक्षा गना पने ब्यबस्था छ ।
यसै सन्दिामा स्थानीय स्िायत शासन ऐन २०५५ तथा सम्बवन्धत वनयमाबलीले वनवदाष्ट गरे का उदेश्य तथा क्षेत्रगत
आधारलाई स्थानीय वनकायबाट सेबा प्रबाह गने, वबके न्रीकरणको आधारमा वबकासका कायाहरु लाई प्राथवमकता वदइ
नगरलाई ब्यबवस्थत गने काया नगरपावलकाबाट गररने ब्यबस्था छ । वनयवमत रुपमा सम्पादन गरे का कायाहरुको
सवमक्षाबाट िाबी वदनहरुमा गने कायाको लाई वनदेवशत गना सहयोग पग्ज ने अविप्रायले यस न.पाले गत आ.बको बावषाक
सवमक्षा गररएको हो ।

२. उद्देश्य
 गत आ.िको बावषाक सवमक्षा कायाक्षेत्रको आधारमा कायाप्रगवतको रुपमा नगरपावलकाबाट सम्पादन िएका
कायाहरुको अिस्था झल्काउनज ।
 नगरपावलकाले सम्पादन गरे का कायाहरु सरोकारिाला समक्ष पऱ्ज याई आिश्यक पृष्ठपोषण वलन ।

३. काययक्रम सञ्चालन र मममि
समीक्षा कायाक्रम २०७३ िार १० गते शक्र
ज बार वदनको १२:०० बजेबाट न.पा सिा कक्षमा सच
ं ालन िएको वथयो ।

४. सहभागीहरु
सो सवमक्षा कायाक्रममा सिादवलय संयन्त्रका प्रवतवनवधहरु, सामावजक संघ संस्थाका प्रवतवनवधहरु, नागररक समाज एिम्
पत्रकारहरु, सरकारी संस्थाका प्रवतवनवधहरु,उद्योग िावणज्य संघ , नागररक सचेतना के न्रका सदस्यहरु, िडा नागररक
मञ्चका सदस्यहरु तथा उपिोक्ता सवमवतका प्रवतवनवधहरु न.पा. कमाचारी सवहत ७८ जनाको सहिावगता रहेको वथयो
। सहिागीहरुको वििरण अनुसूची २ मा संलग्न गररएको छ ।

५. काययक्रम सञ्चालन प्रकृया
धवज लखेल नगरपावलकाका प्रमख एिं कायाकारी अवधकृ त श्री वबनोद िट्टराई ज्यक
ू ो अध्यक्षता र वजल्ला विकास
सवमवतको कायालाय, काभ्रेपालञ्चोकका स्थानीय विकास अवधकारी टेकराज वनरौला प्रमख
ज अवतवथ रहेको उक्त बावषाक
सवमक्षा कायाक्रम लाई दईज सत्रमा वििाजन गरर संचालन गररएको वथयो । कायाक्रममा सहिागीहरुलाई अनुसूची ४
अनसज ारको Handout वितरण गररएको वथयो । पवहलो सत्रमा नगरपावलकाका सामावजक शाखा प्रमख
ज श्री श्रीविक्रम
व्याँजल
ज े सहिागीहरुलाई स्िागत गनािज एको वथयो िने नगरपावलकाले गत आ.ि. मा िए गरे का कायाहरुका बावषाक
सवमक्षा कायाक्रमहरु आन्तररक प्रशासन शाखा, प्रशासन तथा सश
ज ासन शाखा र सामावजक सरज क्षा तथा पञ्जीकरण
शाखाका प्रगवतहरु प्रशासन तथा सश
ज ासन शाखाका प्रमख
ज श्री मीनगोपाल तखाछे लँ े प्रस्ततज गनािज एको वथयो िने ।
सामावजक विकास शाखाका प्रगवतहरु सामावजक शाखा प्रमख
ज श्री श्रीवबक्रम ब्याँञ्जल
ज े प्रस्ततज गनािज एको वथयो । त्यसै
गरी शहरी विकास शाखा र योजना तथा अनजगमन शाखाबाट िए गरे का कायाक्रम तथा प्रगवतहरुको बारे मा
नगरपावलकाका ईवन्जवनयर श्री वबजय कजमार बडालद्वारा प्रस्ततज िएको वथयो । उक्त प्रस्तवज तमा उहाँले गत आ.ि.मा
२०७२-०७-२३ मा िएको विशेष पररषदबाट पारीत भ्यू-टावर गुरु योजनाका लामग मिजाईन, ड्रईङ, ईमिमेट गने
कायय विशेष कारणिश स्थवगत िएको बारे मा जानकारी गराउनिज एको वथयो ।
प्रमख
ज अवथवत, विशेष अवथवत, अवथवत, राजवनवत दलका प्रवतवनवध समेतले कायाक्रमको सफलता एबं शिज कामना ब्यक्त
गनाज िएको वथयो । प्रस्ततज ीकरण गररएका प्रस्ततज ी तथा वििरणहरु अनस
ु च
ू ी २ मा संलग्न गररएको छ ।
दोश्रो सत्रमा सहिागीहरुका न.पा द्धारा गत आ.ब मा िए गरेका कायाहरुका बावषाक सवमक्षाको सन्दिामा आ–आफ्नो
राय सल्लाह, सजझाब,गनज ासोका लावग खल्ज ला छलफल तथा अन्तरवक्रया गररएको वथयो । सहिागीहरुले वदएका

रचनात्मक राय सझज ाि, वजज्ञाशा, गनज ासोहरु अनसज वज च ३ मा संलग्न गररएको छ । कायाक्रममा सेिाग्राही नागररकहरु तथा
अन्य सहिागीहरुले उठाएका विषय िस्तहज रु जस्तै ठे केदारबाट गनापज ने कामको अिवध असीमीत हुन,ज फोहरमैला
व्यिस्थापन कायाक्रम, योजना छनौट तथा कायाान्ियको अिस्था, नक्शा पास सम्िन्धी, अवनयवमत वनमााण सम्िन्धी
कायाका बारे मा छलफल िएको वथयो । िडा नागररक मञ्चहरुको तफा बाट श्री वजतेन्र खत्री ज्यल
ू े िट्टेडाँडाकाभ्रेिञ्ज्याङ सडकको ० वकलोमा व्यवक्तले मापदण्ड विपरीत िाल लगाएको बारे मा िहस उठाउनिज एको वथयो ।
अन्तमा उठे का विषय बस्तहज रुको बारे मा धवज लखेल नगरपावलकाका प्रमख
ज एिं कायाकारी अवधकृ त वबनोद िट्टराई
स्पस्ट पादै सम्पणू ा सहिागीहरुिाट प्राप्त रचनात्मक सझज ािलाई ग्रहण गरी वजम्मेिारीताको प्रवतिद्धता समेत व्यक्त गदै
समग्र वजज्ञाशा तथा प्रश्नहरुका सम्िन्धमा प्रकाश पारी कायाक्रममा सहिागी सम्पणज ा महानजिािहरुलाई धन्यिाद वददं ै
आगामी वदनमा पवन रचनात्मक सझज ाि,सहयोग तथा सहकायाको अपेक्षा गदे कायाक्रम विसजान गनाज िएको वथयो ।
कायाक्रमको उदघोषण धवज लखेल िडा नं. २ की सामावजक पररचावलका श्री सरस्िती श्रेष्ठले गनािज एको वथयो िने कायाक्रम
व्यिस्थापन नगरपावलकामा कारा त ICT Volunteer योगेन्र तामाङले गनािज एको वथयो ।

६. अपेमिि उपलब्धीहरु
क.
ख.
ग.
घ.
ङ.
च.

आगामी वदनहरुमा वबकास वनमााणका कायाक्रमहरु समयमा नै सच
ं ालन गनापज ने ।
गत आ.ब मा समेटन नसवकएका तर महत्िपणज ा योजनाहरुलाई आगामी बषामा समेट्नपज ने ।
संचालन गररने योजनाहरुमा समयमै जनसहिावगता जटज ाउनपज ने ।
नगरपावलकाबाट सचं ावलत वबकास कायाक्रम उपलब्ध सेबा, बस्त,ज सवज बधा साबाजवनक गने ।
सम्बवन्धत सरोकारिालाहरुलाई जानकारी गराउनपज ने ।
नगरपावलकाबाट संचावलत वबकास कायाक्रम, उपलब्ध सेबा, सवज बधा बस्तमज ा नगरबासीले उठाएका प्रश्नहरुमा
स्पष्टता ल्याउनपज ने ।
छ. नागररक समाज र सबासाधारण लाई न.पा को काम कारबाहीको सचज नामा अविबृद्धी सहयोग परज ाउनपज ने ।

७. अनुसूचीहरु
अनस
ु च
ु ी १: काययक्रममा सहभागीहरुका जिज्ञाशा तथा सझ
ु ािहरु

१. मजिकृष्ण मधनाङ्गजु , अध्यि नेपाली काांग्रेस, धुमलखेल
क. कायाक्रम राम्रो छ , प्रगती सन्तोषजनक लाग्यो ।
ख. यस्तो कायााक्रमबाट नगरबासीमा न.पा बाट संचावलत कायााक्रमको जानकारी प्राप्त हुन्छ
ग. राजवनवतक दलाका प्रवतवनवधहरुले एक आपसमा वमलेर न.पाको आन्तररक आम्दानी िृवि गने तफा
अगाडी बढनपज ने ।
२. पृथ्वी थापा, पाटी प्रमिमनमध, एमाओवादी, धमु लखेल
क. कायाक्रम राम्रो छ , प्रगती सन्तोषजनक लाग्यो ।
ख. सफलता महत्िपणू ा तर पररपणू ाता पवन हुनपज ने
ग. वदघाकावलन कायायोजना िनाईनपज ने
घ. समाजले पवन नगरपावलकाको कामको अपनत्ि वलनपज ने
ङ. प्रशस्त अनगज मनको आिश्यकता
३. मिनोद पराजुली, पाटी प्रमिमनध, नेकपा एमाले
क. नगरपावलकाको कायाप्रगवत गत आ.ि िन्दा राम्रो ।
ख. जनताको अपेक्षा एिं आिश्यकतालाई ध्यान वदई कायायोजना िनाईनपज ने ।
ग. समस्याको पवहचान मख्ज य ।
घ. गररएको काम पारदशी तथा गणज स्तरीय हुनपज ने ।
ङ. धवज लखेललाई सिैले आ–आफ्नो ठाँउिाट योगदान गरे र अगाडी िढ्नपज ने ।
च. नगरको वबकासका लागी नगरबासीहरु जागरुक िई आ आफनो क्षेत्रमा िए गरे का कामको अपनत्ि
महससज गरी नगरपावलकालाई आबश्यक मित गनाज पने ।
४. ऋमिराम दुलाल, पाटी प्रमिमनमध, नेममकपा, धुमलखेल
क. समयमा अनजगमनको आिश्यकता
ख. धवज लखेल नगरपावलकाको शाखामा जनशवक्त अिाि पवू ता गररनपज ने
ग. वशशज स्याहार के न्रको स्थापना गनापज ने
घ. टोल विकास संस्था तथा िडा नागररक मञ्चहरुको कायाहरुको अनगज मन गनापज ने
५. मजिेन्द्र खत्री, सांयोजक, विा नागररक मञ्च-१३, धुमलखेल
क. कायाक्रम राम्रो छ , प्रगती सन्तोषजनक लाग्यो ।
ख. योजना प्रिािकारी िनाउनपज ने
ग. योजना अनगज मन प्रिािकारी िनाईनपज ने
घ. मवहला लवक्षत कायाक्रम प्रिािकारी िनाईनपज ने
ङ. सामावजक िेदिाि न्यनज ीकरणमा जोड वदईनपज ने

अनुसूची २: बावषयक समीक्षा काययक्रमको उपजथथतत तथा तनर्यय पुजथतका

अनुसूची ३: विभभन्न शाखा प्रमुखज्यूहरुबाट प्रथतुत बावषयक प्रगतत वििरर् प्रथतुतत

अनुसुची ४: काययक्रममा वितरर् गररएको Handout

१. िावषयक समीक्षामा उपजथथत अततथी महानभ
ु ािहरु

२. िावषयक समीक्षामा काययक्रममा उपजथथत सहभागीहरु

२. बावषयक समीक्षा गोष्ठीका सहभागीहरु

