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आर्थयक िर्य २०७२।०७३ को बार्र्यक प्रगमत सममक्षा 

१. पृष्ठभुमी 

आर्थयक बर्य २०७२।०७३ मा मुगु मिल्ला मिर रिकेा सरकारी मनकायिरू, गैरसरकारी संघ संस्थािरू तथा अन्त्य सेिा 

प्रदायक संस्थािरूले संचालन गने मिमिन्न मिकास मनमायण सम्बन्त्धी आयोिना, पररयोिना, काययक्रम तथा अन्त्य 

गमतमिधीिरूको समापन संगै िार्र्यक प्रगमत मििरण तयार पारर राम्रा नराम्रा कुरािरूको पमिचान गरर राम्रा र असल 

अभ्यासिरू दमेिएको िए त्यसको अनुकरण गने र गनय नसककएका कामिरूलाइ अगामी कदनमा अझ गुणस्तररय कायय 

सम्पादनको लामग सुझाब र पृिपोर्ण मलने उद्देश्यले बार्र्यक प्रगमत सममक्षा काययक्रम संचालन गने गररन्त्छ । मयनै 

उद्देश्यिरू िामसल गनयको लामग मुगु मिल्लामा आफ्नो काययक्षेर बनाइ आफ्ना मिकास मनमायण सम्बन्त्धी गमतमिधी संचालन 

गरर रिेका स्थानीय मनकाय एिं अन्त्य संघ सस्थािरूले गरेका काम कारिािीको मिश्लेर्ण, लेिािोिा गनय र िामि कदनमा 

अझ पररस्कृत रूपमा सेिा प्रिािको लामग पृिपोर्ण र सुझाििरू मलन मिल्ला मिकास समममतको कायायलय, मुगुमा िरेक 

आर्थयक िर्य समाप्त िए पमछ चालु आ.ब.को पमिलो चौमामसक मिर गत आ.ब. को बार्र्यक प्रगमत सममक्षा गररद ैआएको 

छ । 

२. कार्यक्रमको आचार सहिता 

मिल्ला मिकास समममतद्वारा आयोमित बार्र्यक सममक्षा काययक्रमका सििामगिरुका लामग मनम्न आचार संमिता लागु 

गररएको मथयो । 

१) काययक्रमको काययतामलका पूणय रुपमा पालना गनुयपने छ । मनधायररत समय मिर आफ्नो प्रस्तुती पुरा गनुय पनेछ । 

२) िरेक समूिको प्रस्तुमत सककए पमछ मार प्रश्न गनय पाइनेछ । प्रश्न गनय चािने सििामगले िात उठाएर संकेत कदनु पनेछ 

साथै काययक्रमको अध्यक्षको अनुममत पश्चात मार प्रश्न गनय पाईने छ । 

३) एक पटक रामि सककएको प्रश्न पुन दोिोयायउन पाइने छैन । 

४) प्रश्न गदाय व्यमिगत आक्षेप लगाउने ककमसमका प्रश्न गनय पाईने छैन । 

५) आगामम कदनमा के–कसरी सुधार गनय सककन्त्छ सोको सुझाि समितको प्रश्न रामिकदनु हुन समेत अनुरोध छ । 

६) प्रस्तुत काययतामलकामा कुनै कायायलय िा संस्थाको नाम छुट हुनगएको िएमा त्यसको िानकारी गराउनु पने र सो 

नाम तत्कालै समािेश गररने छ । 

७) काययक्रम आिमध िर मोबाईल साईलेन्त्ट मोडमा राख्नु पने छ । 

८) काययक्रम सफल पानय सबै सििामगले सियोग गनुय हुने अपेक्षा गररएको छ । 

३. सहमक्षा गोष्ठीको तर्ारी तथा संचालन 

मिगतका िर्यिरूमा झै यस बर्य पमन बार्र्यक सममक्षा गोमि संचालन गनय संबमन्त्धत रािनैमतक दल, परकार, समािसेिी, 

सरकारी तथा गैर सरकारी कायायलयिरू र अन्त्य संघ सस्थािरूलाइ समयमा नै पराचार गररएको तथा प्रस्तुमतको नमुना 

र सारांश बनाइ िेिसाइटमा रामिएको मथयो । सममक्षा गोिी पुियमनधायररत समय अनुसार ठीक ११ बि शुरू िएको 

मथयो । सममक्षा गोिीको सिापमतत्ि मन. स्थामनय मिकास अमधकारी मिल्ला इयमन्त्िमनयर श्री दिेी प्रसाद पाण्डे ज्यूबाट 

िएको मथयो िने प्रमुि अमतथी रूपमा प्रमुि मिल्ला अमधकारी श्री केशि राि शमायको ज्यूको उपमस्थती रिकेो मथयो । 

काययक्रमको अमतथीिरूमा मिल्लामा कक्रयामशल रािनैमतक दलका प्रमुि तथा प्रमतमनधीिरू, प्रिरी नयब उपरीक्षक, 

नागररक समािका प्रमतमनधीिरू रिनु िएको मथयो । सममक्षा गोिीमा आमन्त्रण गररए बमोमिम मिमिन्न सरकारी 

मनकायका प्रमुििरू, गैरसरकारी मनकायका प्रमुि तथा प्रमतमनधीिरू, नागररक समािका प्रमतमनधीिरू, 

संचारकमीिरूको उपमस्थती रिेको मथयो । गोिीमा ममिला, दमलत, िनिाती, अपांग लगायत सियसाधारणको उल्लेख्य 

उपमस्थमत रिेको मथयो । काययक्रम अिमधिर संचालन कम््यूटर अपरेटर (ना.सु.) िड्ग राि मल्ल तथा प्रामिमधक सियोग 

आइय.सी.टी. इमन्त्िमनयर सुरेश कुमार थापाले गनुय िएको मथयो । बार्र्यक सममक्षा गोिीको उद्घाटन मन. स्थामनय मिकास 

अमधकारी र प्रमुि मिल्ला अमधकारीले संयुक्त्त रूपमा गनुय िए पश्चात सममक्षा गोिीमा मिमिन्न मनकायको तफय बाट 
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प्रस्तुतीिरू गररएको मथयो । आयोिना िा काययक्रमिरूको प्रस्तुमत उपलब्ध गराइएको फरम्याटका आधारमा मिमिन्न 

मनकायबाट प्रस्तुमतिरू िएका मथए । प्रस्तुत गररएका प्रस्तुतीिरू प्रमुि रूपमा िौमतक पुिायधारसंग सम्बमन्त्धत 

योिनािरूमा केमन्त्ित रिकेो मथयो । प्रस्तुमतकरणलाइ व्यिमस्थत, प्रिािकारी र मयायकदत बनाउन आचार संमिताको 

व्यिश्था गररएको मथयो । आचार संमिता प्रस्तुमतकरण प्रारम्ि हुनु अगािै िाचन गरेर सुनाइएको मथयो । उक्त्त सममक्षा 

गोमिमा सम्पूणय कक्रयाकलापिरू तल कायय तामलकामा उल्लेि गरे अनुसार सम्पन्न गररएको मथयो । 

 

४. कार्यक्रम ताहलका 

 
मममतिः२०७३।०५।२२-२४ गते 
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कार्ायलर् संचालन तर्य                          ७२९०००।–       ७२००००।–            ९०००।–     ९८.७०% 

जम्मा कूल िचय                                १२०१००००।–        १०७१२०००।–        १२९८०००।–        ८९.२%       
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क्र.सं. प्रस्तुती गने कायायलयको नाम र प्रगती मििरण 

 
२ मिल्ला कृमर् मिकास कायायलय 

कमयचारीिः अमधकृत स्तर    सिायक स्तर   सियोगी स्तर   िम्मा       ररक्त्त 
                  ५                     १२                ९          २६          ६ 
 

क्र.सं. काययक्रमिरु  आयोिनािरु 
िम्मा ििेट -रु 

ििारमा) 

बार्र्यक प्रगमत प्रमतशत 

िाररत मिमतय 

१  कृमर् प्रसार काययक्रम २७५१२ १००  ९७.१८  

२  एकककृत िलश्रोत व्यिस्थापन आयोिना ९१० १००  १००  

३  
सिकारी िेती साना ससंचाइ तथा मल मिउ ढुिानी 

कययक्रम 
२७७८ ९५.६८  ८७.३  

४  कृमर् तथा िाद्य सुरक्षा काययक्रम  १६२७६ १००  ९२.४८  

५  कणायली अञ्चल कृमर् मिकास आयोिना ५८०० १००  ९९.४८  

६  
उच्च पिाड कृमर् व्यिसाय तथा िीमिकोपाियन 

आयोिना/ HIMALI  
१२४२ १००  १००  

. 
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क्र.सं. प्रस्तुती गने कायायलयको नाम र प्रगती मििरण 

क्र.सं. कार्यक्रमहरु  आर्ोजनाहरु 
जम्मा वजेट -रु 

हजारमा) 

बार्षयक प्रगति प्रतिशि 

भाररि र्वत्तिर् 

७  
रू्वा लत्तिि व्र्वसार्र्क िरकारी उत्पादन 
कार्यक्रम 

९६० १०० १०० 

८  स्र्ाउ आत्मतनभयर कार्यक्रम ८२२६ १०० ६८ .४९ 

९  र्वशेष कृर्ष उत्पादन कार्यक्रम ३०० ० ० 

१०  
ददर्यकातलन कृर्ष र्ोजना अनगुमन िथा 
समन्वर् कार्यक्रम  

५२४० १०० १०० 

. 
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क्र.सं. प्रस्तुती गने कायायलयको नाम र प्रगती मििरण 

३ घरेलु तथा साना उ.मि. समममत 

चालु र पुमिगत काययक्रम मशर्यकमा िम्मा िचय रू. २६३१०००।–    प्रगमत १००% 

 
४ मिल्ला पशु सेिा कायायलय 

कमयचारीिः अमधकृत स्तर    सिायक स्तर   सियोगी स्तर   िम्मा       ररक्त्त 
                        ५                १८                 १३           ३६ 

sfo{qmdsf] ljj/0f 
sfo{qmd  

ah]6ah]6 ? xhf/df 
;'ud dWod b'u{d 

kz' ;]jf k|;f/ lgIf]lkt *$@% $)&% !*)) @%%) 

s0ff{nL c+rn s[lif ljsf; cfof]hgf #@%) 
 

#))) @%) 

kz' :j:Yo ;]jf lgodg sfo{qmd !!* !!* 
  

s[lif tyf vf2o ;'/Iff sfo{{{qmd !@!!^ $*$^ &@&) 
 

kz' k+IfL ahf/ k|j4{g sfo{qmd $@& $@& 
  

 hDdf @$##^ ($^^ !@)&) @*)) 

. 

 
 

५ मिल्ला स्िास््य कायायलय 
कमयचारीिः अमधकृत स्तर    सिायक स्तर   सियोगी स्तर   िम्मा       
                      २८                ४३                ३४           १०५ 

SN Programs Budget  Expenditure  Remaining  Target Progress 

1 Tuberculosis 
programme 
Leprosy programme 
dots centre 

1117 
31 

1117 
31 

0 
0 

1117 
31 

100% 

2 Primary health  service 
Re activation 
programme 
kotdanda, shreekot 

3760 3760 0 3760 100% 
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3 NHTC  
FCHV 

1600 1600 0 1600 100% 

4 Population programme 
10 school   

337 337 0 337 100% 

5 Reproductive health 3541 3541 0 3541 100% 

6 tax 200 200 0 200 100% 

7 epidemiology 428 428 0 428 
 

 

 

 
६ मिल्ला िन कायायलय 

कमयचारीिः अमधकृत स्तर    सिायक स्तर   सियोगी स्तर   िम्मा       ररक्त्त 
                      ६                  २६                ४            ३६            ११         
आ.ब.२०७२।०७३ मा संचाहलत कार्यक्रमिरू      बजेट रू.िजारमा    िचय     भौहतक प्रगहत      हिहिर् प्रगहत   

राहरि र् िन हिकास तथा व्यिस्थापन                            २९२            २६२          ९५%                ९८.७२% 

सामुदाहर्क िन हिकास                                                    ३९४              ३९४            ९५%                   १००% 

जहिबुटी हिकास                                                             १६०५            ११३३            ८५%                   ७०.५९% 

िृक्ष सुधार, िृक्षारोपन तथा हनजी िन                                    ३००              २४०              ९३%                   ८०% 
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७ ससंचाइय सब–मडमििन कायायलय 
Projects                              Total  Budget         Expenditure   Physical Progress    Financial Progress 
MIP Projects                      16300000              15086002             95.71%                       92.55% 
KIDP Projects                     14700000              13454180              99.47 %                     91.52 % 
IWRMP Projects              10630000           9175135.73             99.53%                       86.31% 
NITP Projects                     4000000            2266863.61            63%                             56% 
Furniture/Machinery        796000               796000                100%                          100% 
IDSC                                      2000000          19777776               100%                           98.88% 
 

८ िानेपानी तथा सरसफाइ सि मडमििन कायायलय 
कमयचारीिः अमधकृत स्तर    सिायक स्तर   सियोगी स्तर   िम्मा       ररक्त्त 
                     १                    १०              ४              १५           १ 

 

 
प्रमुि समस्यािरूूः 

१. गुणस्तरीर् कार्यको अभाि 
२. भौगोहलक हिकटता 
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क्र.सं. प्रस्तुती गने कायायलयको नाम र प्रगती मििरण 

९ मिल्ला मशक्षा कायायलय 
कमयचारीिः अमधकृत स्तर    सिायक स्तर   सियोगी स्तर   िम्मा        
                     ८                     ९                ३             २० 
आ.ब.२०७२।०७३ मा संचाहलत कार्यक्रमिरू           बजेट रू.               िचय                   प्रगहत      

चालु तथा हिहिध कार्यक्रमिरू                           ३७१२८७४८६        ३३९४८७९९१           ९१% 

मिमिन्न मशर्यकगत काययक्रमिरू                         १५१२६१०००      १२१२६४०००      ८०.२% 
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क्र.सं. प्रस्तुती गने कायायलयको नाम र प्रगती मििरण 
 

 
१० यु.एम.एन. मुग ु

कमयचारीिः अमधकृत स्तर    सियोगी स्तर   िम्मा 
                   ५                 १               ६ 
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क्र.सं. प्रस्तुती गने कायायलयको नाम र प्रगती मििरण 

 

 
११ ग्राममण सामुदामयक मिकास केन्त्ि 

कमयचारीिः अमधकृत स्तर   सिायक स्तर    सियोगी स्तर   िम्मा 
                      १                  ५                  ०               ६  

आ.ब.२०७२।०७३ मा संचाहलत कार्यक्रमिरू  बजेट रू.    िचय रू           िचय हुन बाकी     लक्ष्य पटक    प्रगहत पटक     

हकशोरी र्ौग तथा प्रजनन् स्वास्थ्य                ६८८९४०    ५४०६०५            १४८३३५          ६००३६५        ८८५७५ 

दहलत छात्र छात्रा बृहि सिर्ोग                    ८१७०२५    ७२८५७७           ८८४४८              १                   १ 

 
१२ कणायली सामुदामयक मिकास केन्त्ि 

कमयचारीिः अमधकृत स्तर    सिायक स्तर    सियोगी स्तर   िम्मा 
                    ५                 २२                 १            २८ 
आ.ब.२०७२।०७३ मा संचाहलत              बजेट रू.           िचय रू           िचय हुन बाकी      प्रगहत   

क्र.स.ं आ.ब. ०७२।०७३ मा संचालीत काययक्रम बिेट िचय रकम 
िचयहुन 

बााँकी 
लक्ष्य प्रगती कैकफयत 

१ 
स्थानीय मनकायको कानूनी तथा मनमतगत 

व्यिस्था पालना अनुगमन काययक्रम 
१९,५७,५३३ १९,५७,५३३ ० ४४ ४४  

२ कृमर् तथा िाद्य सुरक्षा आयोिना २४३८००० २४३८००० ० १०८ १०८  

३ सुधारीयको पानी घट्रट ८,००,००० ८,००,००० ० २० १५  
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क्र.सं. प्रस्तुती गने कायायलयको नाम र प्रगती मििरण 

   

क्र.सं. प्रमुि समस्या सास्या समाधानाथय 

चामलएका प्रयास 
सास्या समाधानाथय 

सुझाििरू 
मिम्मेिारी मनकाय 

१ एल.िी.ए.एफ. का मिमिन्न उतरदायी 

सम्बमन्त्ध कक्रयाकलापिरू गामिसमा 

संचालन गदाय गामिस समचि तथा 

गामिसमा उपमस्थत नहुदा काययक्रम 

प्रिािकारी हुन नसकु्न ।  

गामिसमा िएका 

प्रामिमधक र 

सापिरूको रोबिरमा 

काययक्रम संचालन 

गररएको ।  

गामिसमा हुने 

साियिनीक सुनुिाइ र 

साियिनीक 

पररक्षणामा गामिस 

समचििरूलाइ 

अमनिायय उमपस्थती 

गराउनु पने ।  

मिल्ला मिसका 

समममत तथा 

गामिसिरू  

२ अनुदानग्रिी कम्पनीिरूले अनुदानमा 

घट्ट उपलब्ध गराउन नमान्त्दा समयमा 

नै घट्ट िडान गनय करठनाइ 

नेपालगंिमा रिेका 

अनुदान कम्पनीिरूले 

घट्ट कदन नमानेपछी 

िटेैंडािाट ल्याइएको 

नेपाल सरकारले 

अनुदानमा समुचकृत 

िएका कम्पनीिरूलाइ 

अमनिायय सामान 

उपलब्ध गराउन 

नदशेन गनुय पने ।  

बैकमल्पक उिाय 

प्रबध्दयन केन्त्ि 

िुमलटार, लमलतपुर  

चुनैतीिरू  
 स्थानीय मनकायिरुमा रािनैमतकदलिरुले नै बिेट बााँडफाड गने परम्परा रिेकोले उनीिरुलाई मनस्कृय िनाई नासके र 

बनामिरुलाई उि प्रमरयामा मलन धेरै समय लागे्न िएको ।  

 लक्षमत िगयको लगी मिमनयोमित गररने बिेट लक्षीत िगयको मनम्ती िचय नगरी अन्त्य मशर्यकिरुमा िचय गने प्रमबमधको 

मिकास िएको ।  

 गामिसमा रिकेा िनाम र नासकेिरुलाई आफ्नो काम कतयव्य िारे कुनै पमन िानकारी निएका कारण सकक्रय नहुनु । 

 पोर्ाण बगैंचाकोलागी अिश्यक पने िग्गा उपलब्ध नहुदा काययक्रम प्रिािकारी हुन नसकेको  

 कृमर्, पशु र स्िास््य संस्थाका प्रमुििरू सम्बमन्त्धत संस्थािरूका नबसीकददा कृमर् तथा िाद्य सुरक्षा अयोिना प्रिािकारी 

हुन नसकेको ।  

 अनुदानग्रिी कम्पनीिरूले अनुदानमा घट्ट उपलब्ध गराउन नमान्त्दा समयमा नै घट्ट िडान गनय करठनाइ ।  

अगामी आ.ि.को प्रमुि नीमतिरू  
 आगामी आ.ि.मा यस संस्थािाट एल.मि.ए.एफ. र कृमर् तथा िाद्य सुरक्षा अयोिना संचालन गरीनेछ । यस काययक्रममा 

आएका समस्यािरूलाइ समाधान गने मनमत अनुरूप संचालन गरीनेछ ।  

 

१३ मामलका सामुदामयक मिकास केन्त्ि 
कमयचारीिः अमधकृत स्तर    सिायक स्तर    सियोगी स्तर   िम्मा 
                    ६                 १४                २१            ४१ 
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१४ सिास नेपाल 
कमयचारीिः अमधकृत स्तर   सिायक स्तर    सियोगी स्तर   िम्मा 
                     ४                 ६                   १             ११   
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क्र.सं. प्रस्तुती गने कायायलयको नाम र प्रगती मििरण 
 

१५ ऋण मोक्ष समाि सुधार केन्त्ि 
कमयचारीिः अमधकृत स्तर   सिायक स्तर    सियोगी स्तर   िम्मा 
                     ०                २                  ०               २ 
आ.ब.२०७२।०७३ मा संचाहलत              बजेट रू.           िचय रू           िचय हुन बाकी      लक्षर् पटक   प्रगहत पटक      

हिहभनन कार्यक्रमिरू                         ६५८२२७             ६५५८३७              २३९०                १                 १ 
 

१६ सप्रोस नेपाल 
कमयचारी 
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१७ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

छायााँ क्षेर सामुदामयक मिकास केन्त्ि 
कमयचारीिः अमधकृत स्तर   सिायक स्तर    सियोगी स्तर   िम्मा 
                        १                ५                   १              ७   
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१८ ककडायक नेपाल 
कमयचारीिः अमधकृत स्तर    सिायक स्तर    सियोगी स्तर   िम्मा 
                      १३                 २२               ४५           ८० 

     
 

 
 

१९ आइ.एन.एफ. मुगु 
कमयचारीिः अमधकृत स्तर   सिायक  र  सियोगी स्तर         िम्मा 
                     ३                      ३०                            ३३   
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२० मिररस्डेक मुगु कमयचारीिः अमधकृत स्तर    सिायक स्तर     सियोगी स्तर    िम्मा 
                                        ३                     १२                  ८            २३  

 

 
 

२१ कणायली एकककृत ममिला मिकास मञ्च 
कमयचारीिः अमधकृत स्तर   सिायक स्तर    सियोगी स्तर   िम्मा 
                      ५              १३                  १२            ३०       
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२२ RRDC Mugu  
 

Activities Target Achievement Amount 
Expense  

Amount 
Remarks 

Project Start up workshop-District 

level 
1 1 22250 17331.22  

Project Start up VDC level 10 10 VDCs 45000 45166  

Peer Educator Selection 10 10 112500 - 88 PEs 

FCHV Training 90 90 521400 234500  

Kitchen Garden on School 7 - 918750 - On going 

District Coordination support - - - 10000 DEO/DHO 

Construct Separate Toilet and 

Water facilities schools 
15 11 2700000 - On Going 
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Basic furniture support at school 15 1 900000 - On Going 

CHSB district level workshop 1 1 18000 16485  

Education support for children 75 50 210000 - On Going 

Broad casting Radio massage 6 2 90000 20350  

District Coordination Meeting 4 1 16000 4000 1 

Gorup mgt & Leadership Training 5 5 39200 38500  

Seving & Credit Training 6 0 58400 -  

Saving & credit materials 64 64 106500 106650  

First Aid refresher training 6 6 193620 193820  

Chils care center facilitator training 1 0 44000 -  

Allowance for ccc facilitator 2 0 165000 -  

Child care center support 

materials 
2 0 10000 -  

Public Audit 8 2 160000 40000  
 

२३ िनकल्याण ग्राममण अनुसन्त्धान तथा मिकास केन्त्ि 
कमयचारीिः अमधकृत स्तर    सिायक स्तर    सियोगी स्तर    िम्मा 
                           ४               १३                 १            १८  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
24 

 

क्र.सं. प्रस्तुती गने कायायलयको नाम र प्रगती मििरण 

२४ सामुदामयक मिकास काययक्रम(CDP) 
कमयचारीिः अमधकृत स्तर    सिायक स्तर    सियोगी स्तर   िम्मा    
                   ६                  २                 ६                १४ 
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क्र.सं. प्रस्तुती गने कायायलयको नाम र प्रगती मििरण 

२५ मिल्ला मिकास समममत  
कायायलय अनतगयत रिेका सबै काययक्रम शािािरूको समग्र मििरण 
कमयचारीिः अमधकृत स्तर    सिायक स्तर    सियोगी स्तर   िम्मा          ररक्त्त 
                      ५                  १४                  ९             २८             ८ 

क्र.सं. 
आ.ब.२०७२।०७३ मा 

संचामलत काययक्रम 

संख्या 

िटा 

बिेट 

रू.ििारमा 

िचय रकम 

रू.ििारमा 

िचय हुन 

बाकी 

रू.ििारमा 

लक्ष्य 
% 

प्रगमत 
% 

कैकफयत 

१ मबकास अनुदान   १०१३८ ९५७२ ५६६ १०० ९४.४१   

२ ससंचाइय   ४ २५०० २५०० ० १०० १००   

३ सडक मनमायण ७ ३०४०० ३०४०० ० १०० १००   

४ िानेपानी मनमायण १२ ५००० ५००० ० १०० १००   

५ झो.पु. मनमायण ५ १२७३४ १२७३४ ० १०० १००   

६ 
गररब संग मिशेश्वर काययक्रम 

बाट मसचाइय 
२ ७२२ ७२२ ० १०० १००   

७ दमलत िगय उत्थानिाट तमलम १ २७५ २७५ ० १०० १००   

८ गुम्बा ६ ६०० ६०० ० १०० १००   

९ पययटनबाट ममन्त्दर १८ ३४५० ३०५० ४०० १०० ८८.४   

१० 
ग्राममण पहुच काययक्रम बाट 

सडक 
३ ३४०० ३४०० ० १०० १००   

११ दइुय अमथकय  केन्त्ि िोड्ने सडक ६ ९४४५ ९४४५ ० १०० १००   

१२ सडक पुल १ ५००० ५००० ० १०० १००   

१३ 

िारमतय रािदतुास 

काययक्रमबाट रातापानी 

क्त्याम्पस ििन मनमाणय 

१ ८४९७ ८४९७।६०६ ० १०० १००   

१४ 
पययटन बोडय काययक्रम बाटो २ 

र ििन १ 
३ ३८०० २२०० १६०० १०० ५७.८९   

१५ 
मनिायचन क्षेर मिकास 

काययक्रम 
१५ १५००० १४६३५ ३६५ १०० ९७.५६   

१६ सांसद मनिायचन क्षेर १० २००० २००० ० १०० १००   

कूल िम्मा   ११२९६१ १०१५३३ २९३१ १६०० १५३८   

. 
िौमतक प्रगमत 

 
 
 



 
26 

 

क्र.सं. प्रस्तुती गने कायायलयको नाम र प्रगती मििरण 

 



 
27 

 

क्र.सं. प्रस्तुती गने कायायलयको नाम र प्रगती मििरण 

 

 
 



 
28 

 

क्र.सं. प्रस्तुती गने कायायलयको नाम र प्रगती मििरण 
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६.  आहथयक िर्य २०७२।७३ को सहमक्षाबाट हिकास हनमायणका के्षत्रमा देखिएका प्रमुि सुधारका के्षत्र एिं चुनौहतिरू 

सममक्षा िैठकमा िएका प्रस्ततीकरण, छलफल र अन्त्तर्कय याकाआधारमा आ.ि.२०७१।७२ मा मुगु मिल्लाको समग्र मिकास 

मनमायणका क्षेरमा दिेाय बमोमिमका समस्या र चुनौमतिरू रिकेो पाइयो । 

 समयमा अमख्तयारी तथा मागय मनदशेन प्राप्त नहुनु । 

 काययलय प्रमुि तथा मिम्मेिार कमयचारीिरू लामो समय मिल्लामा अनुपमस्थत रिनु । 

 दरबन्त्दी बमोमिम कमयचारी पदपुती निनु, दक्ष िनशमतको अिाि । 

 रािनैमतक दलिरू मबच समन्त्िय तथा मिश्वासको कमम । 

 टुके्र योिनाको संख्या धेरै हुनाले कायायन्त्ियन तथा अनुगमन प्रिािकारी नहुनु । 

 मिकट िौगोमलक िनािटको कारणले ढुिानी तथा सेिा प्रिािमा प्रिािकारीता नहुनु । 

 लािग्रािीमा योिनािरूमा अपनत्िको बोध कम हुनु तथा काययक्रमिरूको कदगोपनलाइ सस्थागत गनय नसकु्न । 

७.  सहमक्षा िैठकबाट आएका सुझाबिरू 

 प्रस्तुती कदने समयमा धेरै िसो सम्बमन्त्धत कायायलयका कायायलय प्रमुि उपमस्थत निएकाले कायायलय प्रमुि नै 

उपमस्थत हुनु पने माग गररयो । 

 सममक्षा काययक्रम असार लगतै गनुयपनेमा िदौमा गरेकोमा रािनैमतक दल तथा अन्त्य सरोकारिालािरूबाट गुनासो 

प्रकट । 

 प्रायिसो सरकारी तथा गैर सरकारी मनकायिरू सदरमुकाम तथा सदरमुकाम नमिक का गा.मि.स.िरू मपना, रोिा, 

रूगा, काकीिाडा मा मार केमन्त्ित रिेकाले मय मनकायिरू टाढाका गामिसिरूमा पमन हुनु पने । 

 केमि कायायलय प्रमुि तथा प्रस्तुमतकताय प्रस्तुमत पश्चात अमन्त्तम समयसम्म छलफलमा सििागी निएका हुदा 

उपमस्थत हुनु पने माग गररयो । 

 मिल्ला स्िास््य कायायलय अन्त्तगयतको प्राथममक स्िस््य केन्त्ि रातापामनमा ४ बर्यबाट डाक्त्टरको दरबन्त्दी िाली 

तथा मिल्ला िनस्िास््य कायायलयमा २ बटा डाक्त्टरको दरिन्त्दी िाली िएकोमा तुरून्त्त पदपुर्तय गररनुपने । 

 अपाङ्ग पुनस्थापना तथा ग्राममण मिकास संस्थाबाट मिल्लाकै प्रष्ट  डाटा उपलब्ध गराउन तथा अमल दगुयम िेगमा 

सेिा मिस्तार गनयको लामग अनुरोध गररयो । 

 सरकारी मनकाय तथा गैर सरकारी मनकाय मिच सेिा प्रिािमा समन्त्ियको कमम िएकोले सुधार गररनु पने । 

 काययक्रम तथा योिनाको समग्र प्रस्तुमत िन्त्दा पमन प्रत्येक योिनाको प्रस्तुमत हुनुपने माग गररयो । 

८.  हनश्कर्य 

आ.ब.२०७२।०७३ को बार्र्यक प्रगमत सममक्षा मिल्ला मिकास समममतको आयोिनामा मममतिः२०७३।०५।२२ दमेि २४ गते सम्म 

मुगु मिल्ला मिर रिकेा मिमिन्न सरकारी, गैरसरकारी कायायलय तथा अन्त्य संघ सस्थािरूको उल्लेिमनय उपमस्थमतमा सुरू गररएको 

मथयो । उि काययक्रममा धेरै िसो कायायलयिाट आ–आफ्नो प्रस्तुमतिरू सम्बमन्त्धत कायायलयका कायायलय प्रमुि तथा प्रमतमनमध 

माफय त प्रस्तुत गररएको मथयो । त्यस पश्चात गररएका प्रश्न उतर गमतमिमध मनकै सानदर्ियक र िान अन्त्िानमा िएका गमल्त 

कमिोरीिरू मिसुस गरर िमिष्यमा सुधार गदै िान प्रेररत गने ककमसमको रिेको मथयो । सममक्षा गोमिमा उपमस्थत हुने प्राय िसो 

सििामगिरूले सम्पन्न आर्थयक िर्यमा िोगेका समस्या, समस्याकालामग गररएका प्रयासिरू र िामि मनतीिरू पमन समािेश गनुय 

िएको मथयो िुन यसै प्रमतिेदनमा सारांशको रूपमा समािेश गररएको छ । सोमि सुझाििरूलाइ मनन गरर िामि कदनिरूमा सुधार 

गद ैत्यसै अनुरूप काययक्रमिरू संचालन गने र समस्याको समाधानका उपायिरू िोमिने मनणयय गररयो । बार्र्यक सममक्षाको अमन्त्तम 

कदन मुगु मिल्लाका मानमनय मिल्ला संमिधान सिा सदस्य श्री मोिन बामनयााँ ज्यूको पुरै अिमधिर उपमस्थमत रह्यो र उिााँले पमन 

थप केमि मिज्ञासािरूको ििाफ कदनु िएको मथयो । काययक्रमको अन्त्तमा समंिधान सिा सदस्य ज्यू को मन्त्तव्य र मन.स्थानीय 

मिकास अमधकारी मिल्ला इयमन्त्िमनयर श्री दिेी प्रसाद पाण्डे ज्यूिाट काययक्रमको समग्र िानकारी र थप सुझाि रामि 

आ.ब.२०७२।०७३ को बार्र्यक प्रगमत सममक्षा मममतिः २०७३ िाि २४ गते शुक्रिारका कदन सफलताका साथ सम्पन्न िएको घोर्णा 

गररयो । 
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९. बार्र्यक सममक्षाका केमि झलकिरू         
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