लिलतपरु उप-महानगरपािलकाद्धारा िमित २०७३ साल भाद्र १५ गते वधु वार लिलतपरु उप-महानगरपािलका
कायार्लयको सभा कक्षमा आयोिजत गत आिथर्क वषर् २०७२/०७३ को

वािषर्क प्रगित समीक्षा कायर्क्रमको प्रितवेदन
ऐितहािसक पृ भूमी
City of Fine Arts को नामले िचिनन सफल नेपालको जे लिलतपरु उप-महानगरपािलका पवू र्मा
महाल मी नगरपािलका, पि ममा िकितर्परु नगरपािलका र काठमा ड महानगरपािलका, उ रमाम काठमा ड
महानगरपािलका र दिक्षणमा कायर्िवनायक नगरपािलका रहेको छ । यो जे नगर कला, सं कृ ितको अनुपम नगरी हो ।
यो नगर २७º३१’देिख २७º४१’ स म उ री अक्षशं र ८५º१८’देिख ८५º५१’ स म दिक्षणी देशा तर स म फै िलएर
ज मा २४.९४ वगर् िकलोमीटर क्षेत्रफलमा अव थीत रहेको छ । लिलतपरु उप-महानगरपािलका क्षेत्र िभत्र रहेका
ऐितहासीक, धािमर्क,कला, सं कृ ित, मठ मि दर, विह, वहा आिदले भिरपणू र् नगरीको पमा पिरचीत रहेको नेपाल
उप यकाको प्रिचन तथा मह वपणू र् नगरह म ये सवर्प्रािचन नगर हो । अनपु म कला नगरीको पमा सपु िरिचत यो नगर
सफाई तथा अ य कायर्ह गनर् िवक्रम स वत १९७५ सालमा जारी भएको पाटन सवाल वाट छे मडोल अड्डाको
नामवाट सचं ालन भई िव.स.ं २००९ सालमा लिलतपरु उप-महानगरपािलका, िव.स.ं २०१८ सालमा लिलतपरु नगर
प चायत, िव.स.ं २०४७ सालमा पनू ः लिलतपरु नगरपािलका र िव.सं. २०५२ सालमा लिलतपरु उप–
महानगरपािलकाको पमा कायम भएको छ ।
कायर्क्रमको उ े य
थानीय िनकाय र नागिरकह का बीचमा दोहरो स वाद थािपत गनर् र य तो स वादबाट नगरवासीह लाई नगरको
िवकास, नगरवाट प्रवाह हुने सेवालाई सरिलकृ त गनेर् प्रकृ यावाट रचना मक प्रितिनिध व गराई पारदिशर्ताको
मा यमद्धारा थानीय िनकायको िवकास िनमार्ण कायर् र सेवा प्रवाहलाई चु त, दु त, गणु तरीयता र प्रभावकारी
बनाई िज मेवारीको सं कार बसाउनु वािषर्क
प्रगित समीक्षा कायर्क्रमको उ े य रहेको छ ।
लिलतपरु
उप-महानगरपािलका
कायार्लयद्धारा िमित २०७३ साल भाद्र १५
गते बधु वार िवहान ११.०० वजे लिलतपरु
उप-महानगरपािलका कायार्लयको सभाकक्षमा
आयोिजत कायर्क्रमको स चालन विर
इि जिनयर ी द्र प्रसाद गौतमले गनर्ु भएको
िथयो । उक्त कायर्क्रममा वागत म त य विर
आिकर् टेक्ट ी प्रिवण े ले गनर्ु भएको िथयो
भने कायर्क्रमको अ यक्षता प्रमख
ु तथा
कायर्कारी अिधकृ त ी भरतमणी पा डेले गनर्ु भएको िथायो । कायर्क्रमको समद्ध
ु घाटन िव वामा पानी िस चन गरी
माननीय साँसद च द्र महजर्न र प्रमख
ु िज ला अिधकारी ी ऋिषराम शमार्वाट सयं क्त
ु पमा गिरएको िथयो ।

वािषर्क समीक्षा कायर्क्रम वढी प्रभावकारी वनाउनको लािग सरोकारवालाह को यापक उपि थती अिनवायर्
हु छ । यस लिलतपरु उप–महानगरपािलकाको गत आिथर्क वषर् २०७२/०७३ को वािषर्क समीक्षा कायर्क्रममा विढ से
विढ सरोकारवालाह लाई उपि थतीको लािग माननीय साँसदह , उप-महानगरमा िक्रयािशल राजनर्ितक दलह , परू व्
जनk|ितिनधी वडा नागरीक म च, वडा नागरीक सचेतान के द्र, िविभ न कायार्लयका कायार्लय प्रमख
ु ह , नगर क्षेत्र
िभत्र िक्रयािशल सघं ससं थाह , उद्योग वािण य सघं , वाल क्लव, जे नागरीक समाज, गैर सरकारी सं था,
पत्रकारह लाई अिग्रम पत्राचार गरी िनम त्रणा पठाइएको िथयो ।
वािषर्क समीक्षा कायर्क्रममा िन नानुसार उपि थती रहेको िथयो ।
१. प्रमख
ु तथा कायर्कारी अिधकृ त ी भरतमणी पा डे
२. माननीय साँसद च द्र महजर्न
३. माननीय साँसद ी शिु शला नेपाल
४. प्रमख
ु िज ला अिधकारी ी ऋिषराम शमार्
५. प्रहरी विर उपिरक्षक ी िपता वर अिधकारी
६. नेपाली काँग्रसे नगर सभापती ी राजेश महजर्न
७. ने.क.पा.(एमाले) नगर सयं ोजक ी ीगोपाल महजर्न
८. ने.क.पा. माओवादी के द्रका नगर सयं ोजक ी बाबरु ाजा वज्राचायर्
९. रा.प्र.पा. नेपालका नगर ससभापती ी नरे श कुमार े
१०. रा.प्र.पा नगर सभापती ी के शव खड्का
११. ने.क.पा.(माले) का प्रितिनधी ी राम प्रसाद भट्ट
१२. सघं ीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रितिनधी ी सरु े द्र महजर्न
१३. लिलतपरु उद्योग वािण य संघका अ यक्ष ी सिवन े
१४. ने.न.क.ए.ल.प.ु उ.म.न.पा.का का.वा. अ यक्ष ी सरु े द्र राज अवाले
१५. अपाङ्ग नगर सम वय सिमितका उपा यक्ष ी िनमर्ल े
१६. मिहला नगर सम वय सिमितका उपा यक्ष ी कौश या थापा
१७. सश प्रहरी गण सातदोवाटोका सहायक प्रहरी नायव उपिरक्षक ी रमेश कुमार याक्सु
१८. य.ु एन. पाकर् िवकास सिमितका कायर्करी िनदेर्शक ी ल मीनारायण चौधरी
१९. यः यः समाजका प्रद्यु न लाल े
२०. पवु र् वडा अ यक्ष ी राजे द्र थापामगर
२१. अफलडोल क्षेत्र सधु ार सिमितका व चरु ाम व नेत
२२. २० वडा नागरीक म च संयोजक ी चमेली शाक्य
२३. भवन िडिभजन कायार्लयका िडिभजन प्रमख
ु
२४. िज ला पश
ु सेवा कायार्लयका पशु िचिक सक ी पावर्ित धामी
२५. काठमा डौ उप यका खानेपानी िलिमटेड शाखा कायार्लय लिलतपरु का इि जिनयर ी िमलन थापा
२६. १० वडा नागिरक म च संयोजक ी िदपा थापा
२७. १२ वडा नागिरक म च संयोजक ी जया ताम्राकार

२८. ३ वडा नागिरक म च संयोजक ी संिगता के .सी.
२९. CAWS Nepal का जवाफदेिह अिधकृ त ी च द्रवती र तेल
३०. CAWS Nepal का संयोजक ी भरत प्रसाद वडाल
३१. नगर प्रहरी नायव उपिरक्षक ी कदमलाल महजर्न
३२. विर अिधकृ त ल.प.ु उ.म.न.पा. ी प्रेम वहादरु थापा
३३. विर अिधकृ त ल.प.ु उ.म.न.पा. ी बाबरु ाजा महजर्न
३४. विर लेखा अिधकृ त ल.प.ु उ.म.न.पा. ी सयू मर् ाया ताम्राकार
३५. ल.प.ु उ.म.न.पा. का ४ नं. वडा सिचव ी इ द्र वज्राचायर्
३६. मलपोखरी मिहला समहु का अ यक्ष िबना महजर्न
३७. मलपोखरी मिहला समहु का सिचव ी पावर्ती वराल
३८. कपाली समाज ल.प.ु का अ यक्ष ी कुमार कपाली
३९. ताम्राकार समाज ल.प.ु का अ यक्ष ी िवनोद ताम्राकार
४०. विर काननू अिधकृ त ल.प.ु उ.म.न.पा. ी खगे द्र प्रसाद व ती
४१. महानगरीय प्रहरी प्रभाग पु चोकका प्रहरी िनिरक्षक ी द्धारीका प्रसाद िघिमरे
४२. विर अिधकृ त ल.प.ु उ.म.न.पा. ी सागर थापा
४३. ल.प.ु उ.म.न.पा. का २५ नं. वडा सिचव ी िनरन े
४४. २५ नं. वडा नागिरक सचेतना के द्रका अ यक्ष ी िरता े
४५. १३ वडा वडा नागिरक म च संयोजक ी रे णक
ु ा वजगाई
४६. ल.प.ु उ.म.न.पा. का १३ नं. वडा सिचव ी उदयसन नािपत
४७. नागरीक सचेतना के द्र संयोजक ी िसजर्ना कपाली
४८. २७ वडा नागिरक म च सयं ोजक सपना महजर्न
४९. २५ वडा नागिरक म च संयोजक बसधु ा पा डे
५०. १ वडा नागिरक म च सयं ोजक शिु सला िसजापती
५१. १६ वडा नागिरक म च संयोजक हिसना शाक्य
५२. १६ वडा नागिरक सचेतना के द्र सयं ोजक ी सिु मत्रा शाक्य
५३. ११ वडा नागिरक सचेतना के द्र सयं ोजक ी िवना महजर्न
५४. उ यालो नागिरक सचेतना के द्र वडा न.ं ११ का सिचव ी िमनु शाक्य
५५. १४ वडा नागिरक म च संयोजक ी िव णमु ाया खड्का
५६. १७ वडा नागिरक म च सयं ोजक ी सभु द्रा कपाली
५७. २१ वडा नागिरक सचेतना के द्र सयं ोजक ी रीता शाक्य
५८. २१ वडा नागिरक म च सयं ोजक ी प्रिवका शाक्य
५९. २६ वडा वा य कायार् वयन सिमित कोषा यक्ष ी सर वती काकीर्
६०. २१ वडा नागिरक म च सयं ोजक ी सर वती महजर्न
६१. संक प नागिरक सचेतना के नद्र संयोजक ी अिमरा काकीर्
६२. ल.प.ु उ.म.न.पा. का १९ नं. वडा सिचव ी आशा दाहाल

६३. वडा नं. १९ शाि त जोशी
६४. LGCDP Program Coordinator (USD Nepal) ी कृ ण प्रसाद दाहाल
६५. LGCDP Program Coordinator (HO Nepal) ी िनमर्ला अिधकारी
६६. िज ला िवकास सिमित कायार्लय लिलतपरु का शाखा अिधकृ त ी िचर जीिव भ डारी
६७. ल.प.ु उ.म.न.पा. का ९ नं. वडा सिचव ी प्रेम कृ ण े
६८. ल.प.ु उ.म.न.पा. का २ नं. वडा सिचव ी सयु र् प्रसाद पौडेल
६९. ल.प.ु उ.म.न.पा. इि जिनयर ी उपे द्र नायक
७०. ल.प.ु उ.म.न.पा. वडा नं. ४ नागरीक म च सद य ी यम कुमार े
७१. ल.प.ु उ.म.न.पा. वडा नं. ४ नागरीक म च सह संयोजक ी ठुलोभाई के .सी.
७२. ल.प.ु उ.म.न.पा. वडा नं. ४ िवपद यव थापन सिमित सद य ी स तोष खड्का
७३. कमा डर पो दैिनक पित्रकका स वाददात ी भानु थोकर
७४. कमा डर पो दैिनक पित्रकका िरपोटर्र ी रोशन काकीर्
७५. ७ वडा नागिरक म च संयोजक ी अिमर महजर्न
७६. ल.प.ु उ.म.न.पा ना.स.ु ी बलभद्र महजर्न
७७. गै.स.स. म च ल.प.ु का सद य ी रोशनी कमार्चायर्
७८. ल.प.ु उ.म.न.पा. का १० नं. वडा सिचव ी प्रिदप याछय
७९. ल.प.ु उ.म.न.पा. का १ नं. वडा सिचव ी राजमान महजर्न
८०. ल.प.ु उ.म.न.पा. का ८ नं. वडा सिचव ी आशालाल महजर्न
८१. ल.प.ु उ.म.न.पा. का ३ नं. वडा सिचव ी उद्धव िव
८२. २ नं. वडाका थानीय वासी रिव त डुकार
८३. ल.प.ु उ.म.न.पा. का २८ नं. वडा सिचव ी राजे द्र वज्राचायर्
८४. ल.प.ु उ.म.न.पा ट्रक्चर इि जिनयर ी प्रिदप पौडेल
८५. ल.प.ु उ.म.न.पा काननू अिधकृ त ी सिु दप पौडेल
८६. ल.प.ु उ.म.न.पा. का २९ र ३० नं. वडा सिचव ी सानोवावु िसलवाल
८७. ल.प.ु उ.म.न.पा. का १७ नं. वडा सिचव ी नारायणहरी महजर्न
८८. ल ल टोल ी मािहला महजर्न
८९. ल.प.ु उ.म.न.पा. का २० नं. वडा सिचव ी राजेश शाक्य
९०.ल.प.ु उ.म.न.पा इि जिनयर ी द्र प्रसाद अिधकारी
९१. िडिभजन सडक कायार्लयका इि जिनयर ी कुल प्रसाद आचायर्
९२. नगर प्रहरी हव दार ी पु षोतम पौडेल
९३.ल.प.ु उ.म.न.पा. का ७ नं. वडा सिचव ी बाबरु जा महजर्न
९४. वडा नं. १४ का नेपाल दिलत मिहला उ थान के द्रका अ यक्ष ी मैना आछामी
९५.ल.प.ु उ.म.न.पा इि जिनयर ी बलराम महजर्न
९६.ल.प.ु उ.म.न.पा. का २७ नं. वडा सिचव ी सनत कुमार थापा
९७. १६ वडा नागिरक म च सद य ी नरे द्र े

९८.ल.प.ु उ.म.न.पा शाखा अिधकृ त ी का छाभाई महजर्न
९९.८ वडा नागरीक म च सयं ोजक ी सर वती वज्राचायर्
१००. २२ वडा नागिरक म च सयं ोजक ी आपल
ु शाक्य
१०१. २१ वडा नागिरक म च सयं ोजक ी स झना महजर्न
१०२. २२ वडा नागिरक म च सद य ी च द्र तारा शाक्य
१०३. ल.प.ु उ.म.न.पा शाखा अिधकृ त ी इ री प्रसाद भ डारी
१०४. ल.प.ु उ.म.न.पा. का नागरीक ी भपू े द्र थापा
१०५. ल.प.ु उ.म.न.पा. का नागरीक ी सरोज कँु वर
१०६. ल.प.ु उ.म.न.पा. वातावरण इि जिनयर ी प्रिदप अमा य
१०७. ल.प.ु उ.म.न.पा ना.स.ु ी सरीता महजर्न
१०८. ल.प.ु उ.म.न.पा. का १६ नं. वडा सिचव ी बालकृ ण महजर्न
१०९. ल.प.ु उ.म.न.पा. जन वा य अिधकृ त ी सरीता महजर्न
११०. ल.प.ु उ.म.न.पा. का २२ नं. वडा सिचव ी रिव द्र महजर्न
१११. िज ला वन अिधकृ त डा. ी िवनोद प्रसाद देवकोटा
११२. LGCDP Focal Person ी कृ पा े
११३. ल.प.ु उ.म.न.पा शाखा अिधकृ त ी राजे द्र प्रसाद अिधकारी
११४. ल.प.ु उ.म.न.पा का.स. ी रघनु ाथ वोहरा
११५. ल.प.ु उ.म.न.पा. का ६ नं. वडा सिचव ी रिव द्र शाक्य
११६. ल.प.ु उ.म.न.पा का.स. ी उमा महजर्न
११७. २३ वडा सामािजक पिरचालक ी सािवत्रा गौतम
११८. २५ वडा सामािजक पिरचालक ी सरला वढु ाथोकी काकीर्
११९. २७ वडा सामािजक पिरचालक ी िवजया खड्का थापा
१२०. २६ वडा सामािजक पिरचालक ी सृजना सजं ेल
१२१. २४ वडा सामािजक पिरचालक ी रमा थापा
१२२. २४ वडा नागिरक सचेतना के द्र सयं ोजक ी िनशा मालवल
ु
१२३. १९ वडा वडा नागिरक म च संयोजक ी िगता वज्राचायर्
१२४. २६ वडा वडा नागिरक म च सयं ोजक ी सनु के शरी महजर्न
१२५. १४ वडा सामािजक पिरचालक ी िशला अयार्ल अिधकारी
१२६. १५ वडा सामािजक पिरचालक ी सिु नता दवु ाडी
१२७. २१ वडा सामािजक पिरचालक ी िहरा शोभा शाक्य
१२८. २२ वडा सामािजक पिरचालक ी पु य कुारी शाक्य
१२९. १८ वडा सामािजक पिरचालक ी सप्रु भा शाक्य
१३०. १२ वडा सामािजक पिरचालक ी िनधी ताम्राकार
१३१. २ वडा सामािजक पिरचालक ी सानु महजर्न
१३२. ६ वडा सामािजक पिरचालक ी रोिजना शाक्य

१३३. १९ वडा सामािजक पिरचालक ी रे णु महजर्न
१३४. २० वडा सामािजक पिरचालक ी सोलानी जोशी मु मी
१३५. ९ वडा सामािजक पिरचालक ी लता महजर्न
१३६. ११ वडा सामािजक पिरचालक ी सिं गता महजर्न
१३७. १६ वडा सामािजक पिरचालक ी िविन महजर्न
१३८. ल.प.ु उ.म.न.पा इि जिनयर ी ीकुमार महजर्न
१३९. ल.प.ु उ.म.न.पा इि जिनयर ी रामरतन साह
१४०. १७ वडा सामािजक पिरचालक ी रोजीना े
१४१. ७ वडा सामािजक पिरचालक ी शाि त महजर्न
१४२. ३ वडा सामािजक पिरचालक ी अिमता महजर्न
१४३. १ वडा सामािजक पिरचालक ी सिु नता कपाली
१४४. ५ वडा सामािजक पिरचालक ी शोभा े
१४५. १० वडा सामािजक पिरचालक ी र न शोभा िश पकार
१४६. २९ वडा सामािजक पिरचालक ी र ा महजर्न
१४७. १६ वडा सामािजक पिरचालक ी शारदा महजर्न
१४८. सवारी चालक ी काजीर न महजर्न

वागत म त य िदनभु एको िथयो ।

वािषर्क समीक्षा कायर्क्रममा विर आिकर् टेक्ट ी प्रिवण े ले
वागत म त य राख्नु हुदँ ै थानीय िनकायमा जनप्रितिनधी िविहन
अव थामा पिन नगरवासीह को आव यकता र माग वमोिजम सेवा
प्रवाह एवं िवकास िनमार्णका कायर्ह स चालन गिरदै आई रहेको त य
जानकारी गराउदै नगरवासीह को सिक्रय सहभािगता तथा रचना मक
सझु ावको अपेक्षा गदेर् प्रा त सझु ावह लाई चालु आिथर्क वषर्मा
मागर्दशर्नको पमा ग्रहण गनेर् समेतको वचन वद्धता यक्त गनर्ु भएको
िथयो । साथै उप-महानगरपािलकाको िविभ न महाशाखा तथा शाखा
प्रमख
ु ह वाट आ–आ नो महाशाख तथा शाखावाट भए गरे का वािषर्क
कायर्क्रमह तथा प्रवाह गरे को सेवाह को समीक्ष मक पमा प्रितवेदन
पेश गनेर् तथा महाशाखा तथा शाखामा काम गदार् आइपरे का
सम याह को पिहचान तथा सो को समाधानका उपायह समेतका
प्र तिु तकरण हुने जानकारी गराउदै उपि थत महानभु ावह मा हािदर्क

लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय अ तर्गतका िविभ न महाशाखा, शाखाह वाट आिथर्क वषर्
२०७२/०७३ को वािषर्क समीक्षामा गत आिथर्क वषर्मा स चालन गिरएका कायर्क्रमह , पिरषदवाट पािरत नीित तथा
कायर्क्रमह को कायार् वयन अव था लगायतका समग्र िवषयह मा महाशाखा प्रमख
ु तथा शाखा प्रमख
ु ह क्रमशः

प्रशासन महाशाखावाट महाशाखा प्रमख
ु ी बाबरु ाजा महजर्न, राज प्रशासन महाशाखावाट विर अिधकृ त ी
िद ली राज शाक्य, आिथर्क प्रशासन महाशाखावाट महाशाखा प्रमख
ु ी सयू र् माया ताम्राकार, काननू महाशाखावाट
महाशाखा प्रमख
ु ी खगे द्र प्रसाद व ती, नगर प्रहरी बलवाट नगर प्रहरी विर उपिरक्षक ी कदमलाल महजर्न,
सामदु ाियक िवकास शाखावाट विर अिधकृ त ी प्रेम बहादरु थापा, जन वा य शाखावाट जन व य अिधकृ त ी
सिरता महजर्न, शहरी िवकास महाशाखावाट इि जिनयर ी हिर द्र लािमछाने, भक
ू प सरु क्षा शाखावाट इि जिनयर
ी रामकुमार ढकाल, स पदा सं कृ ित परु ात व सरं क्षण के द्रवाट विर आिकर् टेक्ट ी च द्र शोभा शाक्य, वातावरण
शाखावाट वातावरण इि जिनयर ी प्रिदप अमा य र सावर्जिनक िनमार्ण महाशाखावाट महाशाखा प्रमख
ु ी प्रिवण
े ले कायर्क्रममा पावर वाइ ट सिहतको प्र तिु तकरण गनर्ु भएको िथयो ।
कायर्क्रममा आम त्रण गिरनभु एका महानभु ावह म ये माननीय साँसद ी च द्र महजर्न, प्रमख
ु िज ला
अिधकारी ी ऋिषराम शमार्, राजनैितक दलको तफर् वाट सङघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रितिनधी ी सरु े द्र
महजर्न, १३ वडा नागरीक म चका संयोजक ी रे णक
ु ा वजगाई, पत्रकार ी राजेश वज्राचायर्, अफलडोल क्षेत्र सधु ार
सिमितका प्रितिनधी ी ब चरु ाम ब नेत, पत्रकार ी सिु वन महजर्न, वडा नं. १० वागल टोल सधु ार सिमितका
अ यक्ष ी कुल वहादरु आचायर्, २ नं. वडाका भ.ु प.ु वडा अ यक्ष ी राजे द्र थापामगर, नेपाल दिलत मिहला उ थान
के द्रकी अ यक्ष मैना आछामी लगायतले वािषर्क प्रगित समीक्षा कायर्क्रममा प्र ततु गिरएका प्र ततु ीकरण उपर
समीक्षा मक िट पणी सिहत अ नो सझु ावह िदनु भएको िथयो ।
प्रा त िट पणीह
१. नगरको सरसफाई एवं फोहर यव थापन िनयिमत पमा हुनु पनेर् ।
२. सरसफाईको कारणले गदार् महामारी ज य रोग फै लन सक्ने भएको हुदँ ा सरोकारवालाह सँग सम वय गरी
महामारी िनय त्रणको अिभयना स चालन गनर्ु पनेर् ।
३. उप-महानगरपािलकावाट स चालन गिरएका िवकास िनमार्णका कायर्ह को गणु तरीयता कायम गनर्ु पनेर् ।
४. कमर्चारीह को कायर् क्षमता वृिद्ध गनर् िवषयगत तालीमको यव था गनर्ु पनेर् ।
५. थप भई आएका वडाह मा यव थीत शहरीकरणको अवधारण वनाउनु पनेर् ।
६. उप-महानगरपािलकामा रहेको अधरु ो योजनाह को पेि क फछय ट गरी अधरु ो योजनाको सख्ं या घटाउनु पनेर्
तथा उपभोक्ता सिमितह लाई समयमा नै कायर् स प न गनर् जाग क र सिक्रय वानउनु पनेर् ।
७. सावर्जिनक नीिज साझेदारी कायर्क्रम राज सक
ं लन वाहेक अ य क्षेत्रमा पिन लागु गनर्ु पनेर् ।
८. वजेट तथा कायर्क्रम स चालन प ात सो को प्रभावकारीता समेत वािषर्क सिमक्षामा समेिटनु पनेर् ।
९. नक्सा पास र राज सक
ं लन प्रिक्रयालाई सरल, सहज वनाउनु पनेर् ।
१०. उप-महानगरपािलकावाट वेला वेलामा सेवा प्रवाहमा पिरवतर्न हुने कुराह स वि धत नागरीकले थाहापाउने
गिर सचू ना पाटीमा टाँस गरी ससू िु चत हुने यव था िमलाउनु पनेर् ।
११. अमतु र् सं कृ ितह को संरक्षणमा एथेषठ् वजेटको यव था गरी अमतु र् कला, सं कृ ितह को जगेनार् गनर्ु पनेर् ।
१२. राज सक
ं लन कायर्मा स पणु र् नगरवासी समेिटनु पनेर् ।
१३. नगरको सौ दर्यता कायम गनर् टोलीफोन, िवद्यतु , के वलह को लाईन तथा पोलह यवि थत गरीनु पनेर् ।
१४. जनसहभािगतामा आधारीत सौयर् सडक वि को कायर्क्रम यथाशक्य िछटो स चालन गनर्ु पनेर् ।

१५. भक
ू पले तहसनहस वनाएको थानह मा नक्सा पास पिक्रया सरल वनाई सवर्साधारणको पहुचँ पग्ु ने वनाउनु
पनेर् ।
१६. ३० वटै वडा कायार्लयह मा िवके ि द्रकरण गरी सेवा प्रवाह वडा कायार्यह वाटै हुने यव था िमलाउनु पनेर् ।
१७. स पदा सं कृ ितको धनी नगरमा पयर्टकीय आकषर्णका कायर्क्रम याउनु पनेर् ।
१८. यवु ा लक्षीत कायर्क्रमह समावेश गनर्ु पनेर् ।
१९. िविभ न कायार्लयह , संघ सं थाह सगं सम वया मक वैठक राखी कायर्क्रमह नदोहरीने गरी स चालन गनर्ु
पनेर् ।
२०. नगर क्षेत्र िभत्र खानेपानीको िनयिमत आपिू तर्को यव था िमलाउन सम वय गरी कायर्क्रमह स चालन गनर्ु
पनेर् ।
२१. सावर्जिनक जग्गा तथा सावर्जिनक थलह को सरं क्षण गरी अितक्रमण हुनवाट रोक्नु पनेर् ।
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

प्रा त सुझावह
लिलतपरु उप-महानगरपािलकाका िविभ न महाशाखा तथा शाखाह ले कायर्क्रम स चालन गदार्
सम वया मक ढंगवाट स चालन गनर्ु पनेर् हुदँ ा सम वयको यव था िमलाउनु पनेर् देिख छ ।
लिलतपरु उप-महानगरपािलका क्षेत्र िभत्र िक्रयािशल िविभ न सरकारी तथा अधर् सराकारी िनकायह संग
सम वयको अभाव देिखएको हुदँ ा सम वया मक वैठक राखी वािषर्क कायर्क्रमह स चालन गिरनु पनेर् ज ले
गदार् िवकास िनमार्ण कायर्मा सहज हुने र दोहोरो पना हट्ने देिख छ ।
अमतु र् स पदाह को जगेनार् गरी सं कृ ितको िजव तता प्रादन गनर्को लािग समय सापेक्ष वजेट तथा
कायर्क्रमह स चालन गरीनु पनेर् ज ले गदार् अमतु र् स पदाह को जगेनार् हुनक
ु ो साथै यरोजगारीको सम या
कम भई पयर्टकीय आकषर्ण वढ्न गई आय आजर्नमा वृिद्ध हुन जाने देिख छ ।
उप-महानगरपािलकामा रहेका पेि कह लामो समय स म फछय ट नभई रहेको र पेि कको मात्रा बढदै जानु
िच ताको िवषय रहेको हुदँ ा पेि क फछय ट गनर् उप-महानगरपािलकाले कायर् तालीका सिहत अिभयान
स चालन गरी पेि क फछय ट कायर्दल गठन गनर्ु पनेर् देिख छ ।
उप-महानगरपािलका कायार्लय भवन र अ तर्गतका वडा सिमितका भवनह वातावरण मैत्री वनाउन
िनयिमत सरसफाई, भवनह को ममर्त तथा रंगरोगन गनर्ु पनेर् देिख छ ।
कायार्लय र वडा सिमितका कायार्लयह लाई समयानक
ु ु ल सक्षम वनाई सेवा प्रवाहलाई चु त दु त
वनाउनको लािग कमर्चारीह लाई िवषयगत तािलमको यव था गनर्ु पनेर् देिख छ ।
नगरका िविभ न सावर्जिनक थलह , चोकह , विह िनयिमत सरसफाई गरी तहाँवाट सकलन भएका
फोहरह िनयिमत पमा अि तम िवसर्जन गनेर् यव था िमलाएमा महामारी ज य रोग ज तै हैजा ज ता स वा
रोगवाट नगरवासीह लाई मक्त
ु ी िदलाउन सिक छ ।
सद्ध
ु िपउने पानीको यव था सरोकार वाला कायार्लय तथा सघं सं थाह को सम वयमा िनयिमत यव था
गनर् सिकएमा िविभ न स वा रोगहरवाट नगरवासीह लाई मिु क्त िदलाउन सिक छ ।
उप-महानगरपािलकावाट प्रवाह हुने सेवा तथा स चालन हुने िवकास िनमार्ण कायर्ह सहज, सरल पमा
प्रवाह गिरनु पदर्छ ज ले गदार् नगरवासीह को उप-महानगरपािलका प्रित हेनेर् ि कोणमा पिरवतर्न आई
आकषर्ण वढ्न जाने देिख छ ।

समीक्षा कायर्क्रमको अ यमा उप-महानगरपािलकाका प्रमख
ु तथा कायर्कारी अिधकृ त ी भरत मणी पा डेले उपमहानगरपािलकाको िनम त्रण वीकार गरी आ नो अमु य समय िदनु भई कायर्क्रम सफल पानर् सहयोग गनर्ु भएकोमा
उपि थत स पणु र् महानभु ावह मा कृ तज्ञता ज्ञापन गनर्ु हुदँ ै उप-महानगरपािलकावाट प्रवाह गरीएको सेवा तथा स चालन
गिरएका कायर्क्रमह को स दर्भमा उपि थत महानभु ावह वाट उठाईएको िजज्ञासाह को जवाफ िदनु हुदँ ै उपमहानगरपािलकाको सेवा प्रवाहमा औ याई िदनु भएको किमकमजोरीह सधु ार गदेर् लैजाने र प्रा त सझु ावह उपमहानगरपािलकाको मौजदु ा ोत र साधनले याए स म आगािम िदनमा कायार् वयन गदेर् जाने प्रितवद्धता यक्त गनर्ु
भएको िथयो । वािषर्क समीक्षा कायर्क्रममा सहयोग गनर्ु हुने स पणू र् नगरपािलकाका कमर्चारीह प्रित ध यवाद यक्त
गदेर् वािषर्क समीक्षा कायर्क्रम समापन भएको जानकारी गराउनु भएको िथयो ।

प्रितवेदन तयार कतार्
ब.अ. सागर थापा
शा.अ. राजे द्र प्रसाद अिधकारी
आईटी इि जिनयर सिु मर महजर्न
LGCDP कायर्क्रम अिधकृ त कृ पा े
िमित २०७३ भाद्र १६

िनणर्य नं. १,
वािषर्क समीक्षा कायर्क्रममा लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय अ तर्गतका िविभ न महाशाखा, शाखाह वाट
गत आिथर्क वषर् २०७२/०७३ को वािषर्क समीक्षामा गत आिथर्क वषर्मा स चालन गिरएका कायर्क्रमह , पिरषदवाट
पािरत नीित तथा कायर्क्रमह को कायार् वयन अव था लगायतका समग्र िवषयह मा महाशाखा प्रमख
ु तथा शाखा
प्रमख
ु ह क्रमशः प्रशासन महाशाखावाट महाशाखा प्रमख
ु ी बाबरु ाजा महजर्न, राज प्रशासन महाशाखावाट विर
अिधकृ त ी िद ली राज शाक्य, आिथर्क प्रशासन महाशाखावाट महाशाखा प्रमख
ु ी सयू र् माया ताम्राकार, काननू
महाशाखावाट महाशाखा प्रमख
ु ी खगे द्र प्रसाद व ती, नगर प्रहरी बलवाट नगर प्रहरी विर उपिरक्षक ी कदमलाल
महजर्न, सामदु ाय क िवकास शाखावाट विर अिधकृ त ी प्रेम बहादरु थापा, जन वा य शाखावाट जन व य
अिधकृ त ी सिरता महजर्न, शहरी िवकास महाशाखावाट इि जिनयर ी हिर द्र लािमछाने, भक
ू प सरु क्षा
शाखावाट इि जिनयर ी रामकुमार ढकाल, स पदा सं कृ ित परु ात व सरं क्षण के द्रवाट विर आिकर् टेक्ट ी च द्र
शोभा शाक्य, वातावरण शाखावाट वातावरण इि जिनयर ी प्रिदप अमा य र सावर्जिन िनमार्ण महाशाखावाट
महाशाखा प्रमख
ु ी प्रिवण े ले कायर्क्रममा पावर वाइ ट सिहतको प्र तिु तकरण गनर्ु भएको िथयो ।
कायर्क्रममा आम त्रण गिरनभु एका महानभु ावह म ये माननीय साँसद ी च द्र महजर्न, प्रमख
ु िज ला अिधकारी ी
ऋिषराम शमार्, राजनैितक दलको तफर् वाट सङघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रितिनधी ी सरु े द्र महजर्न, १३ वडा
नागरीक म चका सयं ोजक ी रे णक
ु ा वजगाई, पत्रकार ी राजेश वज्राचायर्, अफलडोल क्षेत्र सधु ार सिमितका
प्रितिनधी ी ब चरु ाम ब नेत, पत्रकार ी सिु वन महजर्न, वडा नं. १० वागल टोल सधु ार सिमितका अ यक्ष ी कुल
वहादरु आचायर्, २ नं. वडाका भ.ु प.ु वडा अ यक्ष ी राजे द्र थापामगर, नेपाल दिलत मिहला उ थान के द्रका अ यक्ष
मैना आछामी लगायतले वािषर्क प्रगित समीक्षा कायर्क्रममा प्र ततु गिरएका प्र ततु ीकरण उपर समीक्षा मक िट पणी
सिहत अ नो सझु ावह िदनु भएको िथयो ।
समीक्षा कायर्क्रमको क्रममा प्रा त सझु ावह उप-महानगरपािलकाको मौजदु ा साधन र ोतको अिधकतम
पिरचान गरी कायार् वयन गदेर् जाने िनणर्य गिरयो ।

