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१. पषृ्ठभूमम M 

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २११ अनुसार वार्षयक रुपमा सरकारी, गैर 
सरकारी तथा अन्य तनकायहरुबाट वषयभरी संचालन भएका र्वमभन्न र्वकास काययक्रम तथा 
आयोजनाहरुको प्रततफल तथा नततजा कुन हद सम्म प्राप्त भयो , र्वकास आयोजनाहरुले तनर्दयष्ट 
गरेका उदे्दश्य तथा लक्ष्यहरु हामसल गनय सके सकेनन ् भनेर सवै सरोकारवाला तनकायहरुको 
सहभाधगतामा वार्षयक रुपमा समीक्षा गनुय पने प्राविान रहेको छ । स्थानीय तनकाय खास गरी 
न्त्जल्ला र्वकास सममततको संयोजनमा न्त्जल्ला मभि संचालन हुने काययक्रम तथा आयोजनाहरुलाई 
समन्वयात्मक र प्रभावकारी रुपमा संचालन गरी र्वकासलाई र्दगो र संस्थागत रुपमा अगाडि  
बढाउन योगदान पुगोस ्भन्ने हेतुले वार्षयक समीक्षा काययक्रमलाई संस्थागत रुपमा अगाडि बढाइएको 
छ ।  

न्त्जल्ला र्वकास सममतत ,म्याग्दीले आ.व. २०७२।०७३ मा सरकारी तथा गैर सरकारी 
तनकायहरुबाट न्त्जल्लामा संचालन भएका र्वमभन्न ककमसमका र्वकास काययक्रम तथा आयोजनाहरुले 
तनिायररत लक्ष्य तथा उदे्दश्य हामसल गनय सके सकेनन , काययक्रम तथा आयोजनाहरुको 
कायायन्वयनबाट प्राप्त उपलब्िी तथा नततजा कुन हद सम्म हामसल हुन सक्यो , बबकास काययक्रममा 
नागरीकहरुको सहभाधगता तथा सन्तुष्टी र समस्या के कस्ता देखखए तथा म्याग्दी न्त्जल्लाको र्दगो 
बबकासको लागी भार्व र्दनको लाधग के कस्ता मसकाई प्राप्त  भए भनेर र्वस्ततृ रुपमा समीक्षा 
गनयको लाधग २०७३ श्रावण २७ गते र्वहीबारको र्दन वार्षयक समीक्षा गोष्ठीको आयोजना गररएको 
धथयो ।  

 

२. िावषाक समीक्षा कायाक्रम 

   २ .१ सभापघतको आसन ग्रहण M 
बार्षयक समीक्षा गोष्ठीको सुरुवात स्थानीय र्वकास अधिकारी श्री धचरञ्जीवी पौिलेज्यूको 

अध्यक्षता ग्रहणबाट गररयो । प्रमुख अततथीको रुपमा प्रमुख न्त्जल्ला अधिकारी श्री केशवराज 
आचाययज्य ूआधथत्यता रह्यो । त्यसैगरी काययक्रममा न्त्जल्लामा सकक्रय सवै राजनैततक दलका प्रमुख 
तथा प्रतततनधिज्यूहरु, न्त्जल्ला समन्वय सममततका उपाध्यक्ष, न्त्जल्लामा रहेका सरकारी कायायलयका 
प्रमखु तथा प्रतततनिीहरु, पिकार महासंघका अध्यक्ष, गैर सरकारी संस्थाका अध्यक्ष लगायत  
नागररक समाजका प्रमुखहरुलाई अततथीको रुपमा आमन्िण गररएको गोष्ठीमा गार्वस सधचवहरु, 
गैर सरकारी संस्थाहरुका प्रमुख तथा प्रतततनिीहरु, पिकारहरु लगायत र्वकासप्रेमी 
सरोकारवालाहरुको सहभाधगता रहेको धथयो ।  

 



3 

 

२.२ स्िागत मन्त्तव्य एिं कायाक्रमको उदे्दश्य M 

काययक्रमको उदे्दश्य माथी प्रकाश पादै एवं समीक्षा गोष्ठीमा पाल्नु भएका महानुभावहरुलाई स्वागत 
गदै प्रमुख न्त्जल्ला ईन्त्न्जतनयर श्री ओम बहादरु के.सीले न्त्जल्लाको र्वकासलाई प्रभावकारी रुपमा 
अगाडि बढाउनको लाधग आयोन्त्जत ्यो काययक्रमले देहाय  बमोन्त्जमका उदे्दश्यहरु राखेको बताउनु 
भयो ।  

 आधथयक वषय २०७२।०७३ मा न्त्जल्लामा स्थानीय तनकाय, र्वषयगत कायायलयहरु, गैससहरुबाट 
कायायन्वयन भएका र्वमभन्न काययक्रमहरुको फलस्वरुप  हामसल भएका उपलन्त्ब्ि, मसकाई तथा 
समस्याहरुमा छलफल गने । 

 आगामी आधथयक वषयमा संचालन गररने काययक्रमहरुको बीचमा पररपुरकता र सह सम्बन्ि स्थापना 
गनय सहयोग हुने . 

 न्त्जल्लाको समग्र र्वकासको लाधग आगामी र्दनमा अवलम्बन गनुय पने नीतत तथा कायय पद्धततको 
सम्बन्िमा राय सुझाव हामसल गनय सहयोग हुने । 
 

२ .३ कायाक्रममा सहभागगता M 
काययक्रममा बबमशष्ठ अततथी, प्रमुख अततथी, 
राजनैततक दलका प्रमुख एवं प्रतततनिीज्यूहरुका 
अततररक्त सरकारी, गैरसरकारी तनकायहरुका प्रमुख 
एवं प्रतततनिी, गाबबस सधचवज्यूहरु  तथा न्त्जल्लामा 
कक्रयामशल सबै बबकासका सरोकारवालाहरु सर्हत कुल १३२ जनाको सहभाधगता रहेको धथयो । 
काययक्रमको उपन्त्स्थतीलाई तनम्न बार धचिमा देखाईएको छ ।  
 

२.४ कायाक्रमको बिग  M 
 काययक्रमलाई प्रभावकारी र लक्ष्य उन्मुख बनाउन तनम्न तनयमहरुको पालना गनय सहभागी 

सरोकारवालाहरुलाई अनुरोि गरीएको धथयो । 
 प्रत्येक कायायलयको प्रस्तुतीकरणलाई दश ममनेटको समयमा समायोजन गनेगरी बजेट, खचय, 

उपलब्िी, समस्या र प्रमुख मसकाईहरुमा प्रस्तुतीलाई केन्रीत गने । 
 र्वषयगत सममतत अन्तगयतका कायायलयहरुको प्रस्ततुी पछी प्रस्ततुीको बबषय र कायायलयको बार्षयक 

कायय सम्पादन र सेवा प्रवाहका सम्वन्िमा रही संक्षीप्त सवालहरु राख्न ेर सम्वन्िीत प्रमुख वा 
प्रतततनिीले सोको सटीक जवाफ र्दने ।  

 छलफल र सवाल जवाफ काययक्रमको उदे्दश्य अनुरुप गने । 
 काययक्रमको मयायदा अनुसार मशष्टभाषाको प्रयोग गने र ब्यक्तीगत आरोप प्रत्यारोप नगने । 
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२.५ िावषाक प्रगघत प्रघतिेदन प्रस्तुतीकरण  
न्त्जल्ला र्वकास सममततको कायायलयबाट आयोन्त्जत ्वार्षयक समीक्षा गोष्ठीमा न्त्जल्ला न्त्स्थत ्तनम्न 
सरकारी तथा गैर सरकारी कायायलयहरुले आ आफ्नो कायायलयहरुको प्रस्तुती गरेको धथए । 
 

प्रस्तुतीकरणः 

(क)  आर्थिक र्िकास सर्िर्तः सदस्य सर्िि श्री  श्यािप्रसाद ररजाल  बररष्ठ कृर्ि र्िकास  अर्िकृत 

 १ कृषि षिकास कार्ाालर्    २ षसचाई षिकास सि षिषिजन कार्ाालर्  

 ३ घरेल ु तथा साना उद्मोग षिकास सषिषत   ४ षजल्ला पश ुसेिा कार्ाालर् 

 ५ उद्मोग िाषिज्र् संघ  

र्जज्ञासा तथा छलफल 

हररकृष्ि श्रेष्ठः-   अध्र्क्ष नेकपा एिाले  

  लैंषगक र पर्ाािरिीर्  क्षेत्रको िास्तषिक प्रगती  नदषेिएको  

 १२ /१५ ििा अघीको तुलनािा कृषि र पशपुालन के्षत्रिा प्रगती िएको  

 िाग अनसुार उत्पादन हुन िोजकेो  

 षिउ षिजि षनकासी कि दषेिनकुा कारि 

  कृषि के्षत्रको उत्पादन/आिश्र्कता षिशे्लिि गनुा पने  

  रििाङ षसंचाई  र्ोजना सम्पन्न  हुन ुराम्रो  

  घार षसंचाइिा गनुासो आएको ििातबाट नर्ााँिा लैजान ुपने हो षक ? 

  पानीको श्रोत अनसुार षसचाइको ब्र्िस्था गनुा पने 

 कृषििा PACT कार्ाक्रिको अिस्था कस्तो छ  

 िनुा/ताकििा षसंचाई लैजान ुपने हो षक ? 

 आल ुितेीलाई अझ ैब्र्िसार्ीकरि गद ैषनर्ाात प्रिध्दानििुी बनाउन ुपने  

 

र्जज्ञासाको सम्बोिन 

  षिउ षिजि षनकासी कि िएको  

  तरकारी र िाद्मान्न बालीिा  षजल्ला आत्िषनिार हुदैं गएको  

  िाद्मान्र् उपिोगिा चािललाई प्राथषिकता षदनु 

 घार षसंचाई सम्पन्न िई सकेको Post Maintenance कार्ा िएको   

  िनुा/ताकि षसंचाई िाग तर श्रोतिा सिदुार्को षििाद 

  Pact Project अन्तगात कृषि फिा  ३  र पश ुपालन फिा  २ र्ोजना  सम्झौता िएका 

 

(ख) भौर्तक पूिाििार र्िकास  सर्िर्त ,  प्रस्तुती सदस्य सदस्य सर्ििः ओिबहादुर के सी  

१ उजाा तथा िातािरि शािा   २ सिक षिषिजन कार्ाालर् िाग्लङुग 
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३ नेपाल षिधतु प्राषधकरि म्र्ाग्दी   ४ जल उत्पन्न प्रकोप  षनर्न्त्रि षिषिजन कार्ाालर् िाग्लुङ 

५ ििन षिषिजन कार्ाालर् बाग्लङुग  ६ नेपाल टेलीकि 

 

 

र्जज्ञासा तथा छलफल:     

छषि षिश्वकिााः सिक तफा   

 बेनी – दरिाङग सिक चतेु्रिी  , लाम्पाटा र फापर िते पषहरो तथा  तटबन्दन – बाह्यै िषहना र्ातार्ात सचुारु हुने गरी 

स्तरबषृि गद ैलषगन ुपने । 

चिुार्ा थजालीः  सिक तफा  

  बेनी - पािापानी सिक िण्िको षनिााि कार्ाले ििाार्ाििा िएको िलबाढीले ररक ििन प्रिािीत   

सोि के सीःगाषिस सषचि  दरिाङग 

  दरिाङग दिेी रुन्ि टािरिा बत्ती परु्ााउने कषहले हो ? 

षजल्ला ि ूसंरक्षि अषधकृतः 

    िनेी दरिाङग सिक षिस्तार गदाा  पर्ाािरि ितै्री र िौषतक संरचना संरषक्षत हुने गरी कार्ा गदाा राम्रो हुने  । 

(ग)    सािार्जक र्िकास सर्िर्त,  सदस्य सर्ििः   रािप्रसाद अर्िकारी र्जल्ला र्िक्षा अर्िकारी 

 १ षजल्ला षशक्षा कार्ाालर्  २ षजल्ला आर्बेुद कार्ाालर् 

 ३ षजल्ला िाल कल्र्ाि सषिषत  ४ िषहला तथा िालबाषलका कार्ाालर्  

 ५ षजल्ला स्िास््र् कार्ाालर्  ६ िानेपानी तथा सरसफाई सि षिषिजन कार्ाालर्  

 

र्जज्ञासाः 

 िषहला तथा िालिाषलका कार्ाालर्संग सम्िन्धीत- 

 िषहला  तथा िालिाषलका कार्ाालर्ले कुन कुन गा षि स िा कुन कुन सहकारीलाई के कती सहर्ोग गरेको 

हो कि जानकारी िर्ो  

 पररचर् पत्र षितरिको िगा  छानीने आधार के कसरी हो  

 

षजल्ला षशक्षा कार्ाालर्संग सम्बषन्धत  

           प्रश्नः- छषि  षिश्वकिाा  

 जन षप्रर् उ िा षि ििन षनिााि चरििा अनुगिन कार्ािा प्राषिषधक बोलाउदा सषकए पषछ आउछु िन्नु 

हुन्छ  । स्टीिटे अनसुार काि िए निएको हरेी िागादशान गना सिर् सिर्िा अनगुिन हुन ुपने । 

          प्रश्नः-  बालकृष्ि सिुदेी – सषचि नेकपा एिाले 

 षिद्मालर् ििन षनिााि प्रषक्रर्ािा प्राषिषधकले कार्ा सम्पादन िलू्र्ाङ्कन गदाा अनाषधकृत आषथाक लाि 

षलन िोज्न ु 
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 षज षश का को आन्तरीक दरिन्दीका कारिले कार्ा सम्पादनिा षढलाई र किाचारी काजिा पठाइने, 

कषहलेकाही  जिाफदहेी ब्र्षि नै निटेीने 

िषहला तथा बालबाषलका कार्ाालर् र बालकल्र्ाि सषिषतसंग सम्बषन्धत  

 प्रश्नः हररकुिार श्रेष्ठ  (सषचि नेपाली काग्रेस) 

  राषष्िर् िाल षदिस षजल्ला िाल संगठन र िालकल्र्ाि सषिषतको सहकार्ािा िनाईएको हो िाल संगठनको सहर्ोग दिेीएन 

। 

    र्जज्ञासाको सम्बोिन  

     प्रििु षजल्ला अषधकारर  श्री केशिराज आचाचाः 

 पररचर् पत्र सषिषतले षदन्छ | 

     षबन्द ुशिाा सहार्क   िषहला षबकास षनररक्षकः  

 सबै लाि ग्राहीले क  बगाकै पररचर् पत्रको आश राख्न ु  

 राि प्रसाद अषधकारी षजल्ला षशक्षा अषधकारीः 

 अनगुिन कार्ालाई षनिााि कार्ाको प्राषिषधक गहनता अनसुार  षनरन्तरता षदइने छ । 

  गलत िनाशर् राषि काि गने प्राषिषधकलाई र्थाथाताको आधारिा कािााही गने  प्रषतबिता ।  

 किाचारी काजिा िन्त्रालर्बाट पठाएको  ६ जना अषधकृतिा ३ जना रहकेो  

सषिता थकाली बालसंरक्षि अषधकृत िालकल्र्ाि सषिषतः  

 षजल्ला िाल संगठनको सहकार्ािा बाल षदिस िनाइएको िाल संगठन छुटेकोिा क्षिा प्राथी छु ।  

 

(घ)  िन तथा  िातािरण सर्िर्त, सदस्य सर्ििः-  सुखलाल प्रसाद जैसिाल  र्जल्ला िन अर्िकृत 

    १ षजल्ला िन कार्ाालर्  

 २ षजल्ला ि ूसंरक्षि कार्ाालर्  

र्जज्ञासा तथा छलफल : 

 प्रििु षजल्ला अषधकारी 

 ओिरबोट पषहरोलाई षनर्न्त्रि गना षजल्ला िसंूरक्षि कार्ाालर् र  जल उत्पन्न प्रकोप षनर्न्त्रि सि षिषिजन 

कार्ाालर् बाग्लुङगलाई  संर्ुिरुपिा क्रिागत आर्ोजनाको रुपिा राख्न प्रस्ताि  

हरीकृष्ि श्रेष्ठः  

 बेनी बजार संरक्षिका लाषग निनुा कार्ाक्रि संचालन गनुा पने 

प्रश्नः छषि षिश्वकिाा  

 फुलिारी बजार संरक्षि र्ोजना लैजान ु 

सम्बोिन : 

 षिगत दईु ििा दषेि काि िई  रहकेो छ तर दिु ैषकनाराका िोटर बाटो  िन्ने कािले जोषिि षनम्त्र्ाएको ।  

 सम्बोधन : गत ििा दषेि नै  सिदुार्को सहिागीतािा संरक्षि कार्ाक्रि शरुु गरीएको । 
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(ङ)   गैर सरकारी संस्थाहरुको प्रस्तुती,   गैर सरकारी ससं्था िहासंघ  अध्यक्षः श्री हरर प्रसाद पौडेल 

१  किद म्र्ाग्दी     २  गाजा र्िुा क्लि (GYC) 

३  षजल्ला लघउुद्मिी सिहु संघ  षििगेा  ४  षिलन म्र्ाग्दी  

५   अपाङग संघ म्र्ाग्दी    ६   लाल र्िुा क्लि 

 ७  षहििन्ती नेपाल म्र्ाग्दी शािा   ८    DCRDC िाग्लुङग  

९    संगि म्र्ाग्दी    १०  षहिालर्न संरक्षि के्षत्र 

११  षलिस नेपाल    १२ फेकोफन म्र्ाग्दी  

१३ HRDC     १४ सत्किा नेपाल  

१५ ररक म्र्ाग्दी     १६ सोिेक नेपाल  

१७ GNI     १८  अन्नपिूा धौलाषगरी  

१९ बषृटस िेलफेर्र    २० HC3 

र्जज्ञासा तथा छलफल :  

प्रश्नः प्रििु  षजल्ला  अषधकारी   

 अन्नपिूा धौलाषगरी संस्थाले  म्र्ाग्दीिा पर्ाटन पदिागाको सम्िािना  िोषज गरी षनिााि आर्ोजना थप गने  

        षज षि स र पर्ाटन िन्त्रालर्को सहर्ोगिा तत्काल काि अषघ बढाउन आग्रह  

हररकृष्ि श्रेष्ठः  

 सषिक्षा गोष्ठीिा पर्ाटन कार्ाालर् पोिराबाट उपषस्थत नहुनुको कारि 

सम्बोधन : षचत्र पनु-   

 अन्नपिूा के्षत्रिा  पर्ाटक आउने गरेको िाषिाक ४०० जना सन ्२०१७ िा नर्ााँ पदिागा षिस्तार गने । 

 एकेन्र रािल अध्र्क्ष राप्रपा 

 षिषत्तर् िचा प्रगती र कार्ाक्रि िए तर  प्रस्ततुीिा प्रषतफल  उपलब्धी के िर्ो आएन 

 

(ि ) र्जल्ला र्िकास सर्िर्तको कायािलय, प्रस्तुतीः स्थानीय र्िकास अर्िकारी- श्री र्िरञ्जीिी पौडेल जयूः  

 र्जज्ञासा तथा सुझाि 

१ षजल्ला िसंूरक्षि अषधकृत षदिाकर पौिेलः  

 बाटो िन्ने क्रििा िातािरि संरक्षििा ५ प्रषतशत कि हुन्छ जाली लगाउने निई हरीर्ाली बनाउनको लाषग २० 

प्रषतशत िातािरि संरक्षििा  छुट्टर्ाउन ुआिश्र्क हुन्छ । 

२  ज्र्ोती लाषिछान,े नेकपा िाओिादी केन्र   

 िषहला लषक्षत कार्ाक्रिको प्रगती षिस्ततृ आउन ुपने  एकै के्षत्र िा गा षि स िा षिगत दषेि नै एक िन्दा बढी 

षशिाकबाट सहर्ोग दोहोरीएको दषेिन्छ |  

३ छषि षिश्वकिााः   

 सघन अनगुिन कार्ा ढीलो िएको हो की ? 

  षजल्ला िनको षिस्ततृ कार्ाक्रि आउन ुपने  

  दरिाङग नसारी षिरुिाको सदपुर्ोग र इलाका िन कार्ाालर्को संरक्षि हुन ुपने  
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५ िम्िर बहाहुर िण्िारी- अिण्ि नपेाल 

 ग्रपु SMS-  सहरानीर् काि   

   िम्िराको िोटरेिल पलु के िर्ो    

६  चिुार्ा थजाली अध्र्क्ष ररक 

 ररक ििनिा बाढीको प्रिाि         

७  हरी पौिेल अध्र्क्षः गरै सरकारी संस्था िहासंघ  

  ग ैस सं को प्रोफाइल तर्ारी िएकोले  षज षि स ले गरै सरकारीसंस्थाहरुको   क्षिता अषिबषृिलाई बजटे षदन ुपने। 

८ िालकृष्ि सिेुदीः 

  सषिक्षािा आएका र्ोजनाहरुको षिस्ततृ षििरि दलको बैठकिा षितरि होस ् 

र्जज्ञासाको सम्बोिन : 

    षजल्ला िन अषधकृत:-      

 सिर् षनधाारिले गदाा छोटो  प्रस्ततुी गरीएको |  

  िन  कार्ाालर्को उपलब्धी  हषैसर्त बढेको सधुार, अषतक्रिि ,चोरी षशकार न्र्षूनकरि   

 आर् आजानका उद्मोग संचालनिा सहर्ोग  िातािरि संरक्षि िएको षिरुिाको िाग अनसुार पषूता  गरीएको । 

जनता िाग्न आएिा षितरि हुने , दरिाङग कार्ाालर् ििन संरक्षि सरकारी नीषत षनर्ि अनसुार गरीने र 

कािााहीको लाषग षजल्ला प्रशासनिा गएको  

३ . सर्िक्षात्िक   िन्तव्य 

  ३.१  आिषन्त्रत अषतषथ एि ंसहिागीहरुको तफा बाटः   हररकुिार श्रेष्ठ  ने का सषचि  

 सषिक्षा सम्पन्न  

  सषिक्षाको सिल पक्ष र सधुार गनुा पने पक्षको षिशे्लिि गरीनु पने  

 सधुार गनुा पने कुरा चाल ुआ ि  बाटै  सधुार गद ैजान ुउत्ति  

  सच्चाइएका कदिहरु आ ि को शरुुिात संग ैहुन ुपने  

 षजल्लाको षिकास षनिााि र सिषृि हािीहरुको हातिा रहकेोले सचेत रहन ुपने र षजम्ििेारी हुन ुपने । 

 

३.२  प्रिुख अर्थर्तको िन्तब्य   प्र र्ज अः श्रीिान ्केििराज आिायि  

  षजल्लािा िएका सिग्र षिकासका गषतषिषधहरु सषिक्षा गदै बझु्ने अिसर प्राप्त गराउन ुिएका आर्ोजकलाई 

धन्र्िाद । 

  सिल र सधुार गनुा पने पक्ष छुट्टाउन ुपने । 

  प्रस्तोता सबैलाई धन्र्िाद । 

 नेपालीहरुिा  फलोअप र Step by Step  गने कार्ािा नगएको िनी षिदशेीको गनुासो । 

  र्ोजना स्थलिा उपिोिाको चासो हुन ुपने  र षनगरानी र सहिागीता बढाईन ुपने । 
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 उपलब्धी सषिक्षािा शत्रुलाई षन सहिागी बनाउन ुपने नेशनल िण्िेलाको िनाई उदृत 

  प्रिि ुषजल्ला अषधकारीको हषैसर्तले सिन्िात्िक रुपिा सहर्ोग गने  । 

३.३  कायिक्रिका अध्यक्षको तफि बाट  सिापन िन्तब्य 

   स्थानीय र्िकास अर्िकारी श्री र्िरञ्जीिी पौडैल 

 बेनी पािापानी सिक स्तरोन्नती कार्ा िई रहकेो र अषधल्ला ििााको तलुनािा अत्र्ाषधक ििाा हुनकुो कारि 

िलिाढीको िात्रा धेरै नै हुदााँ ररक ििन प्रिाििा परेको हो । र्सको संरक्षििा सबै लाग्न ुपछा । षजल्ला षिकास 

सषिषतले संरक्षििा सहर्ोग गने छ । 

 िषहला लषक्षत िगाको कार्ाक्रि सरोकारिालाहरुको सहिागीतािा नै षितरि गररने  गररएको हो आगािी बिािा हुन े

र्ोजना तथा कार्ाक्रि छनौटिा सरोकारिालाहरुको सहर्ोग चाषहन्छ । 

  षिकास षनिााििा िातािरषिर् पक्षलाई धेरै नै ध्र्ान षदईएको छ । 

 गरै सरकारी संस्थाहरुको क्षिता अषिबषृिका कार्ाक्रि िहासंघले सहकार्ािा गना अनरुोध गरेिा आिश्र्क षनिार् 

षलईनेछ । 

 

४ . िावषाक सममक्षाका प्रमखु मसकाईहरु M 
 सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले गर्हरो समन्वयको आिारमा बार्षयक योजना तथा 

काययक्रमहरु तजुयमा र सम्पादन गनुयपने । 
 न्त्जल्लामा कायायलय नभएका सिक डिमभजन कायायलय र जलउत्पन्न कायायलय जस्ता ठूलो बजेट 

रकम खचयने कायायलयहरुले प्रयाप्त स्थानीय समन्वय र पारदशीतालाई काययसम्पादनको आिार 
बनाउनु पने । 

 काययक्रम, मुख्य कक्रयाकलापहरु, काययक्रमको लक्ष्य, भौततक र र्वत्तीय प्रगतत स्पष्ट र सर्वस्तार 
सावयजतनक हुनुपन,े उपलन्त्ब्िहरु बबचमा अन्तरसम्बन्ि देखाउनुपने  

 काययक्रमहरुको संचालनका क्रममा अनुभव गररएका चनुौती , समस्या, मसकाई अनुभवहरु खलु्लारुपले 
अन्तरकक्रयात्मक छलफल गरी तनचोि तनकामलनु पने, 

 सकारात्मक मसकाई अनुभवहरुलाई आगामी र्दनका लाधग पषृ्ठपोषणको रुपमा मलइनु पने, 
 वातावरणीय एवं पयायवरणीय सन्तुलनको पक्षलाई र्वशषे ध्यान र्ददैं र्दगो र्वकास ब्यवस्थापनमा 

जोि र्दनुपने, 
 काययक्रमको प्रभावकारी अनुगमन तथा मुल्यांकनमा जोि र्दनुपने, 
 जनताको जीवनस्तर सुिारमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने काययक्रमहरु संचालनमा र्वषयगत तनकायहरुर्वच 

समन्वय र एकककृत प्रयास गरीनुपन,े 
 लक्षक्षत काययक्रमहरु तत ्तत ् वगय सोझै लाभान्त्न्वत हुने गरी पारदशी ढंगले संचालन गररनुपने , 
 पछाडि परेका वगय  र क्षेिको उतथान र र्वकासमा सवैको ध्यान जानुपने, 
 गैससहरुले पारदशी ढंगले ठोस काययक्रम संचालन गरी उपलन्त्ब्िका साथ आफ्नो औधचत्य र 

प्रभावकारीता मशद्ि गनुयपने, 
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 तोककएको समयमा काम गने, प्रार्वधिक इन्त्ष्टमेट, मूल्यांकन आर्द गने र समयमा नै रकम तनकासा 
र भुक्तानीमा ध्यान र्दनपुने, 

 काययक्रम संचालन गने तनकायहरु वीच समन्वय गरी काययक्रममा दोहोरोपन (Duplication) नहुनेगरी 
गनुयपन,े   

 स्थानीय श्रम प्रर्वधि , स्रोत सािन र सम्भाब्यताको प्रचरु उपयोग गनेतफय  जोि र्दनुपने, 
 साथयक एवं अथयपूणय जनसहभाधगता प्रवद्र्िन गनय अझ वढी प्रयास गनुयपने, 
 पूवायिार तनमायण संगै मशक्षा, स्वास््य, कृर्ष, संचार, र्वद्युत, खानेपानी आर्द जनताका प्रत्यक्ष 

सरोकारका काययसम्पादन गने र्वषयगत तनणययहरुले काययक्रम छनौट, योजना तजुयमा, कायायन्वयन, 
सेवाप्रवाह, अनुगमन/मूल्यांकन र काययक्रमको प्रभावकाररता वढाउन आपसी समन्वय, सहयोग र 
सहकाययको पक्षलाई बढावा र्दनुपने, 

 कायायलयहरुमा प्रयायप्त जनशन्त्क्तको पररपूतत य, जनउत्तरदातयत्व, सेवामुखी भावना जस्ता आवश्यक 
पक्षमा सदा ख्याल गनुयपने, 

 उपलब्ि स्रोत सािनको समुधचत उपयोग/सदपुयोग गने तथा न्यून स्रोत लगानीवाट अधिक लाभ 
मलने तफय  सोच राखेर काययक्रम संचालन गररनुपने , 

 गैससहरु सदरमुकाम र सुबबिायुक्त ठााँउमा माि केन्रीत हुने प्रवरृ्त्त हटाउाँ दै जानुपने, 
 जनताका आवश्यकता, चाहना र अपेक्षा तथा प्रत्यक्ष लाभ पुग्न,े ब्यवसातयक, र्दगो ब्यवस्थापनका 

के्षिमा सजृनात्मक काययक्रम संचालन गनय सवैले ध्यान र्दनुपने , 
५. घनष्कषा 

र्वकासको प्रततफल जनताको घर घर सम्म पुयायउन स्थानीय स्तरमा काययरत तनकायहरुको वीचमा 
काययगत सम्बन्ि स्थार्पत हुनु जरुरत हुन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा तत ्सम्बन्त्न्ि 
तनयमावलीहरुले स्थानीय तनकायलाई स्थानीय स्तरबाट नै योजना तथा काययक्रम तजुयमा र संचालन गरी 
र्वकास तनमायण काययलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनको लाधग महत्वपूणय भूममका सुम्पेको छ । 
न्त्जल्लामभि संचालन हुने कययक्रम तथा आयोजनाहरुको लक्ष्य तथा उध्देश्य अनुरुप गुणात्मक प्रततफल 
प्राप्त गनय न्त्जल्लामा काययरत सरकारी तथा गैसस ,तनन्त्ज क्षेि लगायतका तनकायहरुको वीचमा काययरत 
सम्बन्िलाई बमलयो बनाउन वार्षयक समीक्षा काययक्रमले महत्वपूणय भूममका खेलेको हुन्छ । यद्यपी वार्षयक 
समीक्षा काययक्रमलाई केवल काययक्रममा उपन्त्स्थत ्भएर प्रगती वाचन गने भन्दा तनिायररत लक्ष्य तथा 
उदे्दश्य अनुसारका कायय हुन सके नसकेको कुरा सुतनन्त्ित ्गदै आगामी र्दनमा गरीने कक्रयाकलापहरुको 
र्दशा तनदेश गने थलोको रुपमा र्वकास गनुय पने हुन्छ । ताककय क र गन्त्म्भर छलफलबाट आउने र्दनका 
लाधग उत्कृष्ट र्वचार र मागय तनदेशन  प्राप्त हुन्छन ् । आगामी र्दनहरुमा न्त्जल्ला र्वकास सममततले 
वार्षयक समीक्षा काययक्रमलाई थप सुदृढ गरी अगाडि बढ्नु पने आवश्यकता देखखन्छ । सममक्षा काययक्रमको 
तनणयय अनूसुची १ मा राखखएको छ । 
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अनूसुची १ 

घनणाय नं. १ 
ममतत २०७३ श्रावण २७ गते र्वर्हवारका र्दन संचामलत आ.व. ०७२।७३ मा न्त्जल्लामा सम्पार्दत र्वकास 
गततर्विी एवं कक्रयाकलापहरुको वार्षयक सममक्षा गोष्ठी सम्पन्न भयो । उक्त गोष्ठीमा न्त्ज.र्व.स.अन्तगयत 
संचामलत र्वमभन्न काययक्रम तथा पररयोजना, र्वषयगत कायायलयहरु, गा.र्व.स.हरु, गैर सरकारी संघसंस्थाहरु 
उवं उद्योग वाखणज्य संघबाट यस आ.व.मा भए गररएका काययहरुको प्रगती गोष्ठीमा प्रस्तुत भै गहन रुपमा 
छलफल र अन्तरकक्रया गरर सममक्षा गररयो । यस गोष्ठीमा प्राप्त राय सझुावहरुलाई आगामी र्दनहरुमा 
कायायन्वयन गदै यस क्रममा देखखएका चनुौती एवं समस्याहरुलाई पतन न्यूनीकरणकरण गदे लैजाने 
तनणयय गररयो ।  
घनणाय नं. २.  
सावयजतनक खचयलाई पारदशी, जवाफदेही र उत्तरदातयत्व बोि हुने गरर काययन्वयन गने | सब ैकाययक्रमहरु 
तथा सावयजतनक सेवाप्रवाहलाई सेवाग्रर्हमामाझ सावयजतनक सुनुवाई गरी सो बाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई 
कायायन्वयन गदे लैजाने तनणयय गररयो ।  
घनणाय नं. ३  
लक्षक्षत बगयका स्वीकृत बजेट तथा काययक्रम सम्पादन गदाय लाभग्राहीले तत्कालै सेवा प्राप्त गन ेगरी 
वस्तीस्तरमा नै संचालन गने तनणयय गररयो ।  
घनणाय नं. ४  
न्त्ज.र्व.स., गा.र्व.स. र अन्य र्वषयगत कायायलयहरुले संचालन गरेका र्वकास तनमायणका कामको हाल 
भइरहेको सवयदमलय, सवयपक्षक्षय अनुगमनलाई अबका र्दनमा गुणात्मक र संख्यात्मक रुपमा वनृ्त्ध्द गदै 
लानुपने तनणयय गररयो ।  
घनणाय नं. ५ 
आ व २०७१।७२ को म्याग्दी न्त्जबबस र गाबबसहरुको न्यूशकास (MCPM) नततजाको सम्वन्िमा बैठकमा 
छलफल गररयो । 
घनणाय नं. ६ 
आगामी वषयहरुमा न्त्जल्ला र्वकास सममततले तनिायरण गरेका लक्ष्य प्राप्त हुन ेखालका काययक्रमहरु संचालन 
गनय सम्पूणय र्वषयगत कायायलयहरु र गाबबसहरुलाई अनुरोि गने तनणयय गररयो । 
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अनुसूची २ 
िावषाक सममक्षा गोजष्िको कायाक्रम तामलका  

ममतत: २०७३/०४/२७ 
काययक्रम संचालकः- योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत श्री र्वष्णुप्रसाद पौिले   
समय :११ बजे   
काययक्रम:  

मञ्चको काययक्रम शुभारम्भः       
 अध्यक्षता ग्रहण 

 सममततका सभापतत एवं स्थानीय र्वकास अधिकारी श्री धचरञ्जीवी पौिलेज्यू 
आशन ग्रहण  

 र्वमशष्ट अततधथहरु  
 प्रमुख अततधथ प्रमुख न्त्जल्ला अधिकारी श्री केशवराज आचाययज्यू  

अततधथहरूको आशन ग्रहण  
 नेपाली कांगे्रस पाटीका का.वा. सभापतत श्री के.बब. भण्िारीज्य ू

 नेकपा (एमाले) पाटी अध्यक्ष श्री हररकृष्ण शे्रष्ठज्यू, 
 नेकपा (माओवादी) केन्रका संयोजक श्री गोर्वन्द पौिलेज्य ू

 राप्रपा नेपालका अध्यक्ष श्री पहलबहादरु खिीज्यू 
 रान्त्ष्िय प्रजातन्ि पाटी अध्यक्ष श्री एकेन्र बहादरु रावलज्य ू

 रान्त्ष्िय जनमोचाय अध्यक्ष श्री छवी बब. क.ज्यू, 
 रान्त्ष्िय जनमुन्त्क्त पाटी अध्यक्ष श्री नर बहादरु थापाज्य ू  

 संघीय समाजबादी पाटी अध्यक्ष श्री मुन्त्क्त रोकाज्यू 
 अखण्ि नेपाल पाटीका अध्यक्ष श्री िम्मरबहादरु बातनयाज्य ू

 मर्हला न्त्जल्ला समन्वय सममततका उपाध्यक्ष श्री र्वना खड्काज्यू 
 आर्दवासी जनजातत उत्थान न्त्जल्ला समन्वय सममततका उपाध्यक्ष श्री ओम छन्त्यालज्यू 
 दमलत वगय उत्थान न्त्जल्ला समन्वय सममततका उपाध्यक्ष श्री बालकुमार लाममछानेज्यू 
 अपाङ्ग न्त्जल्ला समन्वय सममततका उपाध्यक्ष श्री सुरेन्र के. सी. ज्यू 
 प्रहरी नायव उपरीक्षक श्री र्वश्वराज खड्काज्यू, 
 श्रीबक्स गुल्मका गुल्मपतत श्री रमेश गुरुङज्यू 
 आधथयक र्वकास सममततका सदस्य सधचव एवं ब.कृ.र्व.अ. श्री श्यामप्रसाद ररजालज्यू 
 सामान्त्जक र्वकास सममततका सदस्य सधचव एवं न्त्ज.मश.अ. श्री रामप्रसाद अधिकारीज्यू 
 वन तथा वातावरण संरक्षण सममततका सदस्य सधचव एवं न्त्ज.व.अ. श्री सूखलाल प्रसाद जैसवालज्यू 
 भौततक पूवायिार र्वकास सममततका सदस्य सधचव एवं प्र.न्त्ज.ई. श्री ओमबहादरु के. सी.ज्यू  
 काययकारी अधिकृत , बेनी नगरपामलका छबबलाल सुबेदी ज्यू,   
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 न्त्जल्ला न्त्स्थत आमन्त्न्ित सरकारी कायायलयका  प्रमुखज्युहरु,  

 उद्योग वाखणज्य संघका अध्यक्ष श्री जीवन कुमार बब.क.ज्य,ू 

 गैसस महासंघका न्त्जल्ला अध्यक्ष श्री हररप्रसाद पौिलेज्य ू

 रेिक्रसका सभापतत श्री लेखबहादरु हमालज्यू  
 पिकार महासंघका अध्यक्ष श्री सुरथ के.सी.ज्यू 
 नागररक समाजका अध्यक्ष श्री सुदशयन कुमार शे्रष्ठज्य,ू 

 उपभोक्ता मंचका अध्यक्ष श्री ठहरबहादरु भण्िारीज्यू 
 न्त्जल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष श्री प्रेमबहादरु काकी “बबखची” ज्यू 
 गा.र्व.स. सधचवज्यूहरु, 

 संघसंस्थाका प्रमुखज्यूहरू, 

 पिकार बन्िहुरु 

 उपन्त्स्थत अन्य महानुभावहरु 

 

स्वागत मन्तव्यः- प्रमुख न्त्जल्ला इन्त्न्जतनयर श्री ओमबहादरु के सी ज्यूबाट  
 

सममक्षा गोष्ठीको उद्घाटन:- प्रमुख अततथी  
 

आ.व.०७२/७३ को वार्षयक सममक्षाको काययक्रम  
क) भौततक पूवायिार र्वकास सममतत 

१. न्त्जल्ला प्रार्वधिक कायायलय  
२. नेपाल र्वद्युत प्राधिकरण, म्याग्दी शाखा 
३. शहरी र्वकास तथा भवन डिमभजन कायायलय, बाग्लुङ 

४. सिक डिमभजन कायायलय, बाग्लुङ् 

५. मसचंाइ र्वकास सब डिमभजन कायायलय म्याग्दी  
६. जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्िण सव डिमभजन नं. १६, बाग्लुङ 

ख) आधथयक र्वकास सममतत  

७.न्त्जल्ला कृर्ष र्वकास कायायलय 

८.न्त्जल्ला पशु सेवा कायायलय 

९. कृर्ष र्वकास बैंक, शाखा कायायलय म्याग्दी 
१०. घरेलु तथा साना उद्योग र्वकास सममतत 

११. स्थानीय र्वकास सममततको सधचवालय 

१२. म्याग्दी उद्योग वाखणज्य संघ 

ग) सामान्त्जक र्वकास सममतत 

  १३. न्त्जल्ला स्वास््य कायायलय 
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१४. न्त्जल्ला मशक्षा कायायलय 

१५. न्त्जल्ला स्वास््य कायायलय  
१६. न्त्जल्ला आयुवेद कायायलय 

१७. मर्हला र्वकास कायायलय 

१८. न्त्जल्ला वाल कल्याण सममतत 

१९. खानेपानी तथा सरसफाई सव डिमभजन कायायलय 

घ) वन तथा वातावरण सममतत  

२०. न्त्जल्ला वन कायायलय 

२१. न्त्जल्ला भ–ूसंरक्षण कायायलय 

२२. न्त्जल्ला प्रार्वधिक कायायलय डिल्पी समेत 

२३. न्त्जल्ला र्वकास सममतत 

ङ) गैर सरकारी क्षेि   

१. गैर सरकारी संस्था महासंघ, म्याग्दी 
२. कदम, म्याग्दी  

३. अपाङ्ग संघ, म्याग्दी  

४. बौद्धिक अपाङ्ग संघ, म्याग्दी  

५. संगम, म्याग्दी  

६. न्त्जल्ला लघु उद्यमी संघ, म्याग्दी  

७. अन्नपूणय संरक्षण क्षेि आयोजना  

८. र्हमालय संरक्षण संस्था-नेपाल  

९. अन्नपूणय िौलाधगरी सामुदातयक पययटन र्वकास तथा प्रवद्यिन संस्था  

१०. ममलन म्याग्दी  

११. दमलत जन समाज नेपाल  
१२. िौलाधगरी सामुदातयक स्रोत र्वकास केन्र (DCRDC) वाग्लुङ  

१३. गोखाय वेल्फेयर स्कीम  

१४. नेपाल बाल संगठन  

१५. गाजा युवा क्लव नेपाल  

१६. Health Communication Capacity Collaborative(HC3)  

१७. फेकोफन  

१८. लाल युवा क्लव  

१९ र्हमवन्ती नेपाल  

२०. पहािी स्रोत र्वकास केन्र  
२१. नेपाल रेिक्रस सोसाइटी, म्याग्दी  
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२२. सोिके नेपाल -SoRDeC-Nepal_  

२३. ग्राममण वातावरण तथा सशन्त्क्तकरण केन्र (ररक)  

२४. न्त्जल्ला सहकारी संघ, म्याग्दी  

२५. र्दगो मानव र्वकासका लाधग जवाफदेर्ह सहभाधगता (साथी), म्याग्दी  

२६. समदृ्ि ग्राममण नेपालको लाधग शैक्षक्षक उन्नयन  
२७. सुआहारा काययक्रम, म्याग्दी  

२८. गुि नेवसय इन्टरनेशनल  

२९. टोड्के क्षेि र्वकास कोष  

३०. नेपाल छारे रोग संघ   

 

समापन काययक्रम 

मन्तव्य - प्रमूख अततधथ प्रमुख न्त्जल्ला अधिकारीबाट 

िन्यवाद सर्हत काययक्रम समापन – स्थानीय र्वकास अधिकरी ज्यूबाट 
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अनुसूची ३ 
उपजस्थघत 
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