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१. पषृ्ठभुमीीः 
कुन ै ननजश्चत अिधीमा सरकारी ननकायिर, गरैसरकारी संघ संस्थािर तथा अन्त्य सेिा प्रदायक संस्थािरले 
संचालन गने विमभन्त्न विकास ननमायण सम्बन्त्धी योिना, पररयोिना, काययक्रम तथा अन्त्य गनतविधीिरको 
पहिचान गने, असल अभ्यासिर देखिएको भए त्यसको ननराकरण गने र आभ्यासिरको प्रचार र प्रिद्ध गने, 
देखिएका भए त्यसको ननराकरण गने र अगामी हदनमा अझ गणुस्तररय कायय सम्पादनको लार्ग सझुाब र 
पषृ्ठपोर्ण मलने दद्देश्यले सममक्षा काययक्रम गने गररन्त्छ  । नयन ै दद्देश्यिर िामसल गनयको लार्ग मुग ु
जिल्लामा आफ्नो काययके्षर बनाइ आफ्ना विकास ननमायण सम्बन्त्धी गनतविधी सचंालन गरर रिेका विमभन्त्न 
ननकायिरले गरेका काम कारिािीको विश्लेर्ण, लेिािोिा गनय र भावि हदनमा अझ पररस्कृत रपमा सेिा 
प्रिािको लार्ग पषृ्ठपोर्ण र सझुाििर मलन जिल्ला विकास सममनत मुगलेु ममनतिः २०७२।०६।२१ मा बावर्यक 
सममक्षा गोष्ठी आयोिना गरेको र्थयो । 
 

२ काययक्रमको आचार सहिता 
lhNnf ljsf; ;ldlt 4f/f cfof]lht o; aflif{s ;ldIff sfo{qmdsf ;xeflux?n] lgDg cfrf/;+lxtf 

kfngf ug'{kg]{ 5 . 

!_ sfo{qmdsf] sfo{tflnsf k"0f{ ?kdf kfngf ug'{kg]{ 5 . lgwf{l/t ;do leq cfkm\gf] k|:t'tL k'/f ug'{ 

kg]{5 . 

@_ x/]s ;d"xsf ;Dk"0f{ k|:t'ltx? ;dfKt eO;s]kl5 dfq k|Zg ug{ kfOg]5 . k|Zg ug{ rfxg] ;xeflun] 

xft p7fP/ ;+s]t lbg' kg]{5 ;fy} sfo{qmdsf] cWoIfsf] cg'dlt kZrft dfq k|Zg ug{ kfO{g] 5 . 

#_ Ps k6s /flv ;lsPsf] k|Zg k'g bf]xf]¥ofpg kfOg] 5}g . 

$_ k|Zg ubf{ JolQmut cfIf]k nufpg] lsl;dsf k|Zg ug{ kfO{g] 5}g . 

%_ cfufld lbgdf s] s;/L ;'wf/ ug{ ;lsG5 ;f]sf] ;'emfj ;lxtsf] k|Zg /flvlbg' x'g ;d]t cg'/f]w 5 

. 

^_ k|:t't sfo{tflnsfdf s'g} sfof{no jf ;+:yfsf] gfd 5'6 x'g uPsf] ePdf To;sf] hfgsf/L u/fpg' 

x'g cg'/f]w 5 . 

&_ sfo{qmd cfjlw e/ df]afO{n ;fO{n]G6 df]8df /fVg' kg]{ 5 . 

*_ sfo{qmd ;kmn kfg{ ;a} ;xeflun] ;xof]u ug'{ kg]{ 5 . 

 

३ सममक्षा गोष्ठीको तयारी तथा संचालन 

विर्त बर्यको सममक्षा गोष्ठी ममनतिः २०७१।०४।०५ र ०६ मा सम्पन्त्न भएकोमा, यस बर्य विमभन्त्न कारणले गदाय 
ननकै हिलो भएको र्थयो तथावप विगतमा आएका सुझाब अनरुप न ै संबजन्त्धत ननकायिरलाइ समयमा न ै
पराचार गररएको तथा प्रस्तुनतको नमुना बनाइ िेिसाइटमा राखिएको र्थयो । सममक्षा गोष्ठी पिुयननधायररत 
समय अनसुार ठीक ११ बिे शर भएको र्थयो । सममक्षा गोष्ठीको सभापनतत्ि स्थाननय विकास अर्धकारी श्री 
प्रल्िाद प्रसाद पडुासैनी बाट भएको र्थयो भने प्रमुि अनतथी रपमा ननममत्त प्रमुि जिल्ला अर्धकारी श्री लक्ष्मी 
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प्रसाद भट्टराइको समुपजस्थती रिेको र्थयो । काययक्रमको अनतथीिरमा जिल्लामा क्रक्रयामशल रािननैतक दलका 
प्रमुि तथा प्रनतननधीिर, नागररक समािका प्रनतननधीिर रिन ुभएको र्थयो । सममक्षा गोष्ठी मा आमन्त्रण 
गररए बमोजिम विमभन्त्न सरकारी ननकायका प्रमुििर, गरैसरकारी ननकायका प्रमुि तथा प्रनतननधीिर, 
नागररक समािका प्रनतननधीिर, सचंारकमीिरको दल्लेख्य दपजस्थती रिेको र्थयो । गोष्ठीमा महिला, दमलत, 
िनिाती, अपांग लगायत सियसाधारणको दल्लेख्य दपजस्थनत रिेको र्थयो । काययक्रमको संचालन कणायली 
रोिगार काययक्रम इ. श्री विक्रम शािीलेतथा प्राविर्धक सियोग इ.रािन पौडेल तथा इ. सरेुश कुमार थापाले 
गनुय भएको र्थयो । बावर्यक सममक्षा गोष्ठीको दद्र्धाटन स्थाननय विकास अर्धकारी र नन. प्रमुि जिल्ला 
अर्धकारी ले संयतु्त रपमा गनुय भए पश्चात सममक्षा गोष्ठीमा विमभन्त्न ननकायको तर्य बाट प्रस्तुतीिर भएका 
र्थए । आयोिना िा काययक्रमिरको प्रस्तुनतको दपलब्ध गराइएको आधारमा विमभन्त्न ननकायबाट प्रस्तुनतिर 
भएका र्थए । जिल्ला विकास सममनतले सम्पणुय के्षरमा कायय सम्पादन गरेता पनन प्रमिु रपमा प्रस्तुती 
भौनतक पिुायधारमा केजन्त्ित योिनािरमा केजन्त्ित र्थयो । प्रस्तुनतकरणलाइ व्यिजस्थत, प्रभािकारी र मयायहदत 
बनादन आचार संहिताको व्यिश्था गररएको र्थयो । (अनसुुचीमा सलंग्न छ ) आचार संहिता प्रस्तुनतकरण 
प्रारम्भ िुन ुअगाि ैिाचन गरेर सुनाइएको र्थयो । दक्त्त्त सममक्षा गोजष्ठमा विमभन्त्न सरकारी तथा गरै सरकारी 
संघ संस्थािाट क्रमानसुार ननम्न प्रस्तुनतिर प्रस्तुत गररएको र्थयो । 

 महिला तथा िालबामलका कायायलय 
 मुमाय टप सामुदानयक विकास काययक्रम 
 य.ुएम.एन. मुग ु
 ग्राममण सामुदानयक संस्था 
 जिल्ला कृवर् विकास काययलय 
 घरेलु तथा साना द.वि. सममनत 
 मालपोत कायायलय 
 करानी सामुदानयक विकास केन्त्ि 
 कणायली सामुदानयक विकास केन्त्ि 
 असल नछ मेकी 
 िानेपानी तथा सरसर्ाइ सि डडमभिन कायायलय 
 जिल्ला पशु सेिा कायायलय 
 जिल्ला स्िास्थय कायायलय 
 अपाङ्ग पनुस्थापना तथा ग्राममण विकास संस्था 
 सप्रोस नेपाल 
 जिल्ला िेलकुद 
 आइ.एन.एर्. मुग ु
 ग्राममण सामुदानयक विकास केन्त्ि 
 मामलका सामुदानयक विकास केन्त्ि 
 क्रकडायक नेपाल 
 जिल्ला िन कायायलय 
 जिल्ला पशु सेिा काययलय 
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 जिल्ला विकास सममनत, मुग ु
 छ ायााँ के्षर सामुदानयक विकास केन्त्ि 

समग्र प्रस्तुनत पश्चात अन्त्त्यमा सामुहिक छ लर्ल र अन्त्तक्रकय या भएको र्थयो । िसमा सिभागी िरले रािेको प्रश्न 
तथा जिज्ञासाको सम्बजन्त्धत प्रस्तुतकताय तथा सम्बजन्त्धत ननकायका प्रमुििरले ििार् हदनभुइ सुझाि र पषृ्ठपोर्ण 
मलने कायय भएको र्थयो । काययक्रमको अन्त्यमा विमभन्त्न रािननैतक दलका प्रमुि तथा प्रनतननधीिरबाट काययक्रमको 
बारेमा मन्त्तव्य, सल्लाि, सुझाब र पषृ्ठपोर्ण प्राप्त भएको र्थयो । समग्र काययक्रमबारे आफ्नो धारण र मन्त्तव्य प्रकट 
गरे पश्चात सभाध्यक्षबाट सिलैाइ धन्त्यिाद सहित काययक्रम समापनको घोर्णा भएको र्थयो । 

४. आर्थयक िषय २०७१।७२ को सममक्षाबाट विकास ननमायणका के्षत्रमा देखिएका प्रमुि सुधारका 
क्षेत्र एिं चुनौनतिरीः 

सममक्षा िठैकमा भएका प्रस्ततीकरण, छ लर्ल र अन्त्तक्रकय याका आधारमा आ.ि.२०७१।७२ मा मुग ुजिल्लाको समग्र 
विकास ननमायणका के्षरमा देिाय बमोजिमका समस्या र चुनौनतिर रिेको पाइयो । 

 समयमा अजख्तयारी तथा मागय ननदेशन प्राप्त निुन ु। 
 काययलय प्रमिु तथा जिम्मेिार कमयचारीिर लामो समय जिल्लामा अनपुजस्थत रिन ु। 
 दरबन्त्दी बमोजिम कमयचारी पदपतुी निन,ु दक्ष िनशवत्तको अभाि । 
 रािननैतक दलिर बबच समन्त्िय तथा विश्िासको कमम । 
 टुके्र योिनाको संख्या धेरै िुनाले कायायन्त्ियनतथा अनगुमन प्रभािकारी निुन ु। 
 विकट भौगोमलक िनािटको कारणले िुिानी तथा सेिा प्रिािमा प्रभािकारीता निुन ु। 
 लाभग्रािीमा योिनािरमा अपनत्िको बोध कम िुन ु तथा काययक्रमिरको हदगोपनलाइ सस्थागत गनय 

नसक्त्न ु। 
 

५. सममक्षा िैठकबाट आएका सुझाब, प्रनतकृया र पषृ्ठपोषणिर 

 सममक्षा काययक्रम असार लगत्त ैगनुयपनेमा चौमामसक सममक्षा गने िेलामा गरेकोमा रािननैतक दल तथा 
अन्त्य सरोकारिालािरबाट गनुासो प्रकट । 

 प्रायिसो सरकारी तथा गरै सरकारी ननकायिर सदरमकुाम तथा सदरमुकाम नजिक का गा.वि.स.िर 
वपना, रोिा, रगा, काकीिाडा मा मार केजन्त्ित िुन ु। 

 केहि कायायलय प्रमिु तथा प्रस्तुनतकताय प्रस्तुनत पश्चात अजन्त्तम समयसम्म छ लर्लमा सिभागी निुन ु। 
 प्रस्तुनतिर बझु्न कहठन भएकोले सियसाधारणले बझु्ने गरर सरलीकृत बनादन पने । 
 चौमामसक योिना अनगुमन तथा मुल्याङनको काम प्रभािकारी रपमा सचंालन नभएको । 
 जिल्ला पशसेुिा कायायलयबाट दन्त्नत िातका सााँडे किााँ किााँ वितरण भएको प्रस्ट नभएको, प्रस्तुनत 

अनसुार भए नभएकोमा शंका । 

 



 

6 

 जिल्ला स्िास््य कायायलय अन्त्तगयतको प्राथममक स्िस््य केन्त्ि रातापाननमा ४ बर्यबाट डाक्त्टरको दरबन्त्दी 
िाली तथा जिल्ला िनस्िास््य कायायलयमा २ बटा डाक्त्टरको दरिन्त्दी िाली भएकोमा तुरन्त्त पदपनुतय 
गररनपुने । 

 अपाङ्ग पनुस्थापना तथा ग्राममण विकास संस्थाबाट जिल्लाकै प्रष्ट डाटा दपलब्ध गरादन तथा अजल्ल 
दगुयम भेगमा सेिा विस्तार गनयको लार्ग अनरुोध गररयो । 

 सममक्षाको प्रस्तुनतको लार्ग सुचना हिलो प्राप्त भएकोले प्रस्तनुतमा प्रयाप्त समय हदन नसक्रकएको । 
 सरकारी ननकाय तथा गरै सरकारी ननकाय विच सेिा प्रिािमा समन्त्ियको कमम । 
 काययक्रम तथा योिनाको समग्र प्रस्तुनत भन्त्दा पनन प्रत्येक योिनाको प्रस्तुनत िुनपुने माग । 

 

६. सस्थागत प्रस्तुती समय तामलका 
क्र.सं. प्रस्तुती गने सस्थाको नाम प्रस्तुती समय कैक्रर्यत 
१ महिला तथा िालबामलका कायायलय ११: ००- ११:१५  

२ मुमाय टप सामुदानयक विकास काययक्रम ११: १५- ११:३०  

३ य.ुएम.एन. मुग ु ११: ३०- ११:४५  

४ ग्राममण सामुदानयक संस्था ११:४५- १२:००  

५ जिल्ला कृवर् विकास काययलय १२: ००- १२:१५  

६ घरेलु तथा साना द.वि. सममनत १२: १५- १२:३०  

७ मालपोत कायायलय १२: ३०- १२:४५  

८ करानी सामुदानयक विकास केन्त्ि १२: ४५- १:००  

९ कणायली सामुदानयक विकास केन्त्ि १: ००- १:१५  

१० असल नछ मेकी १: १५- १:३०  

र्चया नास्ता समय १: १५- १:३० 

११ िानेपानी तथा सरसर्ाइ सि डडमभिन कायायलय १: ३०- १:४५  

१२ जिल्ला पशु सेिा कायायलय १:४५- २:००  

१३ जिल्ला स्िास्थय कायायलय २: ००- २:१५  

१४ अपाङ्ग पनुस्थापना तथा ग्राममण विकास संस्था २: १५- २:३०  
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७. ननश्कषय 
एक आर्थयक िर्य मभर जिल्लामा सचंामलत विमभन्त्न स्थाननय तथा गरैसरकारी ननकायका काययक्रम तथा 
योिनािरको समग्र रपमा मुल्याङकन गरी प्रभानकारी कायायन्त्ियन गने क्रमका देखिएका समस्या तथा 
चुनौनतिरलाइ एि ंसुझाबिरलाइ पषृ्ठपोर्णको रपमा मलन बावर्यक रपमा प्रगनत सममक्षा गने गररन्त्छ । िसबाट 
आगामी योिना तथा काययक्रमलाइ प्रभािकारी रपमा कायायन्त्ियन गनयको लार्ग सियोग िुन्त्छ  । आ.ब. 
२०७१।७२ को सममक्षा गोष्ठीबाट समेत यस्तै सल्लाि, सझुाब तथा पषृ्ठपोर्ण प्राप्त भएको छ  । िसको 
आधारमा आगामी बर्यको योिना छ नौट, प्रभािकारी कायायन्त्ियन, अनगुमन तथा मुल्याङकन भ ै बबकास 
ननमायण काययलाइ प्रभािकारी, पारदशी एि ं हदगो बनादन सक्रकन्त्छ  । 
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८. सममक्षा गोष्ष्ठका केिी झलकिर 
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