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लिलतपुर उप-महानगरपािलकाको कायार्लय 

आ. ब. २०७०/०७१ को बािषर्क प्रगित समीक्षाको प्रितवेदन 

(२०७१ साल भाद्र २७ गते) 

ऐितहािसक पृ भूिम 

 City of Fine Arts को नामले िचिनन सफल 
नेपालको जे  नगर लिलतपरु उप-
महानगरपािलकाको पवूर्मा इमाडोल गा.िव.स. र 
हिरिसद्धी गा.िव.स., पि ममा कीितर्परु 
नगरपािलका र काठमा ड  महानगरपािलका, 
उ रमा काठमा ड  महानगरपािलका र दिक्षणमा 
सैवुं गा.िव.स. र धापाखेल गा.िव.स रहकेो छ।  

लिलतपरु उपमहानगरपािलका २७˚३९ ̀ दिेख 

२७˚४१ ̀ उ री अक्षांश र ८५˚१८ ̀ दिेख ८५˚ ५१ ̀ 
पवूर् दशेा तरस म ज मा १५.४६ वगर् िकलोिमटर क्षेत्रफलमा फैिलएको छ। लिलतपरु उप-महानगरपािलका शहर 
ऐितहािसक, धािमर्क, कला, सं कृित, मठ मि दर, वहा, वही, आिदले भिरपणूर् नगरको पमा पिरिचत रहकेो 
नेपाल उप यकाको प्रािचन तथा मह वपणूर् तीन नगरह  म ये सवर्प्रािचन नगर हो । अनपुम कला नगरीको पमा 
सपुिरिचत यो नगर सफाइ तथा अ य कायर्ह  गनर् िवक्रम स वत १९७५ सालमा जारी भएको पाटन सवाल वाट 
छेमडोल अड्डाको नामवाट थापना भई िव.सं.२००९ सालमा लिलतपरु नगरपािलका, िव.सं. २०१८ सालमा 
लिलतपरु नगर प चायत, िव.सं. २०४७ सालमा फेिर लिलतपरु नगरपािलका र िव.सं. २०५२ सालमा 
लिलतपरु उप- महानगरपािलका घोषणा  भएको छ ।  

कायर्क्रमको उ े य तथा औिच य 

थानीय िनकाय र नागिरकह का बीचमा दोहोरो स वाद थािपत गनर् र य तो स वादबाट जनतालाई दशे 
िवकासको प्रिक्रयामा रचना मक प्रितिनिध व गराई पारदिशर्ताको मा यमद्वारा थानीय िनकायको िवकास 
िनमार्ण कायर् र सेवा प्रवाहलाई गणु तरीय र प्रभावकारी बनाइ िज मेवारीको सं कार बसाउन हरेक थानीय 
िनकायले समीक्षा बैठक गनैर् पनेर् हु छ ।  
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यसै प्रसङ् गमा लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको आिथर्क 
बषर् २०७०/७१ को बािषर्क प्रगित समीक्षा गो ी उप-
महानगरपािलकाको सभाकक्षमा िमित २०७१ साल भाद्र 
२७ गतेका िदन लिलतपरु उप-महानगरपािलकाका प्रमखु 
तथा कायर्कारी अिधकृत ी ताराबहादरु काकीर्को 
सभापित वमा स प न भएको छ। सो कायर्क्रमलाई बढी 
प्रभावकारी तथा उपल धीमलुक बनाउनका लािग 
सरोकारवालाह को यापक उपि थित अिनवायर् हु छ। 
यसैले कायर्क्रममा बढी भ दा बढी सरोकारवालाह लाई 
सहभागी गराउनका लािग अिग्रम िलिखत सचूना पठाइएको िथयो।  

सो बािषर्क प्रगित समीक्षा गो ीमा िन न महानभुावह को उपि थित रहकेो िथयो। 

१. प्रमखु तथा कायर्कारी अिधकृत ी ताराबहादरु काकीर्, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय  
२. माननीय सभासद ी मदन बहादरु अमा य 
३. माननीय सभासद ी च द्र महजर्न  
४. माननीय सभासद ी िसि दलाल िसंह 
५. ी ीगोपाल महजर्न, प्रितिनिध नेकपा (एमाले) 
६. ी िवकास बज्राचायर्,  नेकपा (एमाले) 
७. ए.ने.क.पा. (माओवादी) िज ला किमटीका प्रितिनिध ी बाबरुाजा बज्राचायर् 
८. ी नरेश कुमार े  नगर सभापित, राि ट्रय प्रजात त्र पाटीर् नेपाल 
९. ी केशव खड्का, प्रितिनिध, राि ट्रय प्रजात त्र पाटीर् 
१०. ी च द्र महजर्न, का.वा. अ यक्ष, संघीय समाजवादी पाटीर्  
११. ी िब ण ुमहजर्न, िज ला सिचव, ने.क.पा. (माओवादी)  
१२. ी केदार िगिर, नेकपा माले, केकस उपसिचव 
१३. ी मध ुकुमार चािलसे, नेकपा माले, केकस िज ला सिचव 
१४. ी राजेश बज्राचायर्, अ यक्ष, संघीय नेवा संघ सं.स. पाटीर् नेपाल 
१५. ी अजरमान जोशी, अ यक्ष, उद्योग वािण य संघ, लिलतपरु  
१६. ी िकरण डँगोल, सह-सिचव, याप ुसमाज लिलतपरु 

माननीय सभासद ी मदन बहादरु अमा य संबोधन गदैर्
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१७. ी िटकाराम दाहाल, सिचव, गैसस महासंघ िज ला शाखा लिलतपरु 
१८. ी रिव द्र ताम्राकार, ताम्राकार समाज 
१९. ी सनुील महजर्न, के द्रीय उपा यक्ष, नेवाःपत्रकार राि ट्रय दब ू
२०. ी संजय शाक्य, उद्योग वािण य संघ, लिलतपरु 
२१. ी नारायण प्रसाद आचायर्, प्रमखु मालपोत अिधकृत, लिलतपरु  
२२. ी पु प ब नेत, के्षत्रीय कोअिडर्नेटर, थानीय शासन तथा सामदुाियक िवकास कायर्क्रम, धिुलखेल 
२३. ी हसन शाक्य, केयकेुल (ढल) 
२४. ी अिनता महजर्न, नः खा िमसा पचु वडा नं २०  
२५. ी सानदुवेी महजर्न, नः खा िमसा पचु वडा नं २० 
२६. ी प्रणीता शाक्य, बालक्लब संजाल 
२७. ी केशव खड्का, बालक्लब संजाल 
२८. ी सनु बहादरु लामा, यटुार लिलतपरु 
२९. ी राम बहादरु लामा, मा टा २ लिलतपरु 
३०. ी हिसना शाक्य, मिणम डप िमसा पचु 
३१. ी मदन बहादरु राउत  
३२. ी प्रिवण े  प्रमखु, सावर्जिनक िनमार्ण महाशाखा, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
३३. ी अशोक े  प्रमखु, समाज क याण महाशाखा, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
३४. ी बाबरुाजा महजर्न प्रमखु, प्रशासन महाशाखा, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
३५. ी सयूर्माया ताम्राकार प्रमखु, आिथर्क प्रशासन महाशाखा, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
३६. ी द्र प्रसाद गौतम, प्रमखु शहरी िवकास महाशाखा, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
३७. ी खगे द्र व ती, प्रमखु काननू महाशाखा, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
३८. ी कदमलाल महजर्न, प्रमखु, नगर प्रहरी बल, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
३९. ी च द्रशोभा शाक्य, बिर  आिकर् टेक्ट, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
४०. ी पे्रम बहादरु थापा, शाखा अिधकृत, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
४१. ी रचना अमा य, आिकर् टेक्ट,  लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
४२. ी हिर द्र लािमछाने, इि जिनयर, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
४३. ी सरेुश गजरेुल, शाखा अिधकृत, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
४४. ी िद लीराज शाक्य, शाखा अिधकृत, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
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४५. ी बलराम महजर्न, इि जिनयर, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
४६. ी सागर थापा, शाखा अिधकृत, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
४७. ी बद्री ताम्राकार, ईि जिनयर, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
४८. ी ज्ञानरु न महजर्न अ यक्ष, नेपाल कमर्चारी एसोिसएसन, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
४९. ी इ द्रल मी ताम्राकार, लेखा अिधकृत, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
५०. ी ीभद्र ओझा, शाखा अिधकृत, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
५१. ी महे द्र महजर्न, इि जिनयर, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय  
५२. ी ीकुमार महजर्न, इि जिनयर, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
५३. ी उपे द्र नायक, इि जिनयर, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
५४. ी का छाभाई महजर्न, शाखा अिधकृत, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
५५. ी सरेु द्रराज अवाले, शाखा अिधकृत, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
५६. ी क णा बज्राचायर्, जन वा य अिधकृत, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
५७.  ी राजे द्र िब , नायब सु बा, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
५८. ी बलभद्र महजर्न, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
५९. ी ल मीदवेी महजर्न, शाखा अिधकृत क यटुर, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
६०. ी किन  कुमार भट्ट, लेखा अिधकृत, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
६१. ी िवमलकेशरी अमा य, शाखा अिधकृत लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
६२. ी सिबना शाक्य, क यटुर अिधकृत, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
६३. ी द्र प्रसाद अिधकारी, इि जिनयर, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
६४. ी पवनलाल ीवा तव, शाखा अिधकृत, लिलतपरु उप-महानगरपािलका कायार्लय 
६५. ी सिुमर महजर्न, आइ.िस.टी. वयंसेवक, थानीय शासन तथा सामदुाियक िवकास कायर्क्रम  
६६. ी द्रोण प्रसाद कोइराला, शहरी शासन िवज्ञ, थानीय शासन तथा सामदुाियक िवकास कायर्क्रम 
६७. ी इ द्र बज्राचायर्, वडा सिचव, वडा नं ४ लिलतपरु उप-महानगरपािलका  
६८. ी पे्रम नारायण खनाल, वडा सिचव, वडा नं १४ लिलतपरु उप-महानगरपािलका  
६९. ी आशा दाहाल, वडा सिचव, वडा नं १९ लिलतपरु उप-महानगरपािलका  
७०. ी नारायणहिर महजर्न, वडा सिचव, वडा नं १७ लिलतपरु उप-महानगरपािलका  
७१. ी प्रिदप या यो, वडा सिचव, वडा नं १० लिलतपरु उप-महानगरपािलका  
७२. ी सानबुाब ुिसलवाल, वडा सिचव, वडा नं २१ लिलतपरु उप-महानगरपािलका  
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७३. ी जनादर्न पौडेल, वडा सिचव, वडा नं १ लिलतपरु उप-महानगरपािलका  
७४. ी उद्धब िब , वडा सिचव, वडा नं ३ लिलतपरु उप-महानगरपािलका  
७५. ी उदयसन नािपत, वडा सिचव, वडा नं १३ लिलतपरु उप-महानगरपािलका  
७६. ी िब णभुक्त े , वडा सिचव, वडा नं २० लिलतपरु उप-महानगरपािलका 
७७. ी रामकृ ण े , वडा सिचव, वडा नं १२ लिलतपरु उप-महानगरपािलका  
७८. ी बाबरुाजा डंगोल, वडा सिचव, वडा नं १८ लिलतपरु उप-महानगरपािलका  
७९. ी कृ णगोपाल महजर्न, वडा सिचव, वडा नं ११ लिलतपरु उप-महानगरपािलका  
८०. ी बालकृ ण महजर्न, वडा सिचव, वडा नं १६ लिलतपरु उप-महानगरपािलका  
८१. ी रिव द्र शाक्य, वडा सिचव, वडा नं ६ लिलतपरु उप-महानगरपािलका  
८२. ी आशालाल महजर्न, वडा सिचव, वडा नं ८ लिलतपरु उप-महानगरपािलका  
८३. ी पे्रमकृ ण े , वडा सिचव, वडा नं १८ लिलतपरु उप-महानगरपािलका 
८४. ी ओमकृ ण ताम्राकार, वडा सिचव, वडा नं ७ लिलतपरु उप-महानगरपािलका  
८५. ी रिव द्र महजर्न, वडा सिचव, वडा नं २२ लिलतपरु उप-महानगरपािलका  

 
कायर्क्रमको संचालन शाखा अिधकृत ी पे्रम बहादरु थापाले गनुर्भएको कायर्क्रममा सहभागीह लाई 
सावर्जिनक िनमार्ण महाशाखा प्रमखु बिर  आिकर् टेक्ट ी प्रिवण े ले वागत गनुर्भएको िथयो । आ नो 
वागत म त यमा वहाँले उप-महानगरपािलका िभत्र २०७०/७१ मा गिरएका कामह को स ब धमा स बि धत 
महाशाखा तथा शाखा प्रमखुह बाट प्रगित तथा भोग्न ुपरेका सम याह  प्र ततु गिरने र सो उपर बहृत छलफल 
भई आगामी िदनह मा उपमहानगरपािलकाले गनुर् पनेर् कामका बारेमा रचना मक सझुाब प्रा  हुने अपेक्षा गनुर् 
भएको िथयो ।    

लिलतपरु उप महानगरपािलका कायार्लय अ तगर्तका िविभ न महाशाखा,शाखाह वाट गत आिथर्क वषर्  
२०७०/७१ मा स चालन गिरएका कायर्क्रमह , पिरषदवाट पािरत नीित कायार् वयनको अव था, प्रवाह 
गिरएका सेवा सिुवधाह , फोहर मैला संकलन तथा िवसर्जन, िवकास िनमार्णकायर्ह , राज  संकलन, 
सामािजक पिरचालन लगायतका समग्र िवषयह मा महाशाखा प्रमखु तथा शाखा प्रमखुह  क्रमशः सावर्जिनक 
िनमार्ण महाशाखा प्रमखु ी प्रिवण े , समाज क याण महाशाखा प्रमखु ी अशोक े , शहरी िवकास 
महाशाखा प्रमखु ी द्र प्रसाद गौतम, आिथर्क प्रशासन महाशाखा प्रमखु ी सयूर्माया ताम्राकार, प्रशासन 
महाशाखाका प्रमखु ी बाबरुाजा महजर्न, काननू महाशाखा प्रमखु ी खगे द्र प्रसाद व ती, नगर प्रहरी बल 
प्रमखु कदमलाल महजर्न, स पदा सं कृित, परुात व संरक्षण के द्रका के द्र प्रमखु ी च द्र शोभा शाक्य, 
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वातावरण शाखा प्रमखु ी प्रिदप अमा य तथा राज  प्रशासन महाशाखावाट इि जिनयर ी ीराम के.सी.,ले 
आ-आ ना शाखा महाशाखाका प्रगित तथा दखेा परेका सम याका बारेमा पावर वाइ टको मा यमबाट प्र ततु 
गिरएको िथयो ।  

उक्त कायर्क्रममा उप महानगरपािलकावाट आम त्रण गिरएका माननीय सभासद ी मदन बहादरु अमा य, 
माननीय सभासद ी च द्र महजर्न, िविभ न राजनैितक पाटीर्का िज ला पाटीर् प्रमखु तथा प्रितिनिध यहू  
ने.क.पा.(एमाले) को तफर् वाट ी ीगोपाल महजर्न, ए.ने.क.पा.(माओवादी) को तफर् वाट ी बाबरुाजा 
वज्राचायर्, राि ट्रय प्रजात त्र पाटीर् नेपालको तफर् वाट ी नरेश े , संघीय समाजवादी पाटीर्को तफर् वाट ी च द्र 
महजर्न, लिलतपरु उद्योग वािण य संघका अ यक्ष ी अजरमान जोशी, गै.स.स. महासंघ लिलतपरुको तफर् वाट 
ी िटकाराम दाहाल लगायतले वािषर्क समीक्षा कायर्क्रममा प्र ततु गिरएका प्र तिुत उपर समीक्षा मक िट पणी 

सिहत आ ना राय सझुावह  िदन ुभएको िथयो ।  

प्रा  िट पणीह ः  

१. योजना छनौट तथा कायर्क्रम संचालनमा समय अनसुार जनु पिरवतर्नको अनभुिूत नगरबासीमा हुन ुपदर् यो 
यो पमा हुन सिकरहकेो छैन ।  

२. उप-महानगरपािलकाबाट जित पिन योजनाह  संचालन भएका छन ् यही अनपुातमा ती योजनाह को  
फरफारक नभई रहकेो अव था छ ।  

३. उप-महानगरपािलका र नगरबासी बीच समय समयमा उप-महानगरपािलकाबाट प्रदान गिरएका सेवा 
सिुबधाको तर के छ, कुन पक्षमा सधुारको खाँचो छ आिद बु नको लािग हुन ुपनेर् समीक्षा िनयिमत भईरहकेो 
छैन ।  

४. लिलतपरु उप-महानगरपािलका कला तथा सं कृितले धनी रहकेो छ । यसैले यहाँ रहकेा सं कृितका िविवध 
पक्षह को जगेनार्का लािग यथोिचत प्रयास गिरन ु पदर्छ । तर हाल योजना तजुर्मा गदार् भौितक िनमार्णका 
योजनाका तलुनामा कला, सं कृित, चाडपवर्लाई कम मह व िदन थािलएको छ । 

५. नगरपिरषदवाट बढो उ साहाका साथ िबिभ न कायर्क्रमह  तजुर्मा त गिर छ तर ती सबै योजनाह  पणूर् पमा  
कायार् वयनमा किहले पिन याँइदनै । मलूत पिूजंगत तफर् का कायर्क्रमह को कायार् वयनमा िनकै ढीला सु ती छ 
र य मा अपेिक्षत सधुारको खाँचो छ ।  

६. भए गरेका कायर्क्रमह  उिचत समयमा भए िक भएनन,् भए गरेका कामह को गणु तर के क तो छ बु नका 
लािग जनु पमा अनगुमन प्रणाली हुन ुपदर् यो यो पमा अनगुमन प्रणाली यवि थत भईरहकेो छैन ।  
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७. लिलतपरु उपमहनगरपािलकाको जनसंख्या धेरै भएको र धरैे ठाँउमा खानेपानीको सम या यथोिचत तवरले 
समाधान भएको छैन ।  

८. शहर सफा राख्न ु नगरपािलकाको कामह  म ये एक चनुौित पणूर् काम हो । यसका लािग फोहरमैला 
यव थापनमा दखेा पनेर् तथा परेका सम या पिहचानका लािग सबै सरोकारवालाह  सँग बहृत छलफल गिरन ु
पदर्छ । हाल ससर्तीर् हदेार् फोहोर मैलाको यवि थत पमा संकलन, य को वगीर्करण, ढुवानी तथा िवसर्जनमा 
नगरपािलकाले सक्दो काम गिररह ेपिन सम या दिेखएकोछ र यो कामलाई आगामी िदनमा प्रभावकारी बनाउन ु
ज री छ । फोहोर िवसजर्न गनेर् ठाँउ िस डोलमा दिेखएको सम या तु त समाधान गरी शहरमा रहकेो फोहोर 
तु त सफा गनर् जोडदार माग भएको पाइयो । 

९. समाजमा अिहले पिन िवप न तथा गिरव, मिहला, बालबािलका तथा दिलत वगर् िविभ न िकिसमका 
अवसरबाट वि चत भईरहकेो ि थित छ । उनीह को समग्र िवकास िवना समाज अपेिक्षत मा अिघ बढ्न 
सक्दनै । यसैले थानीय िनकाय ोत पिरचालन तथा यव थापन कायर्िविधले लिक्षत वगर्को लािग 
िनि त रकम छुट्याउन ुपनेर् यव था गरेको छ । हाम्रो स दभर्मा कायर्क्रममा वजेट तजुर्मा त गिरने गिरएको तर 
य को कायार् वयन भने िफतलो हुदंा लिक्षत बगर्ले उिचत फाईदा पाउन सिकरहकेो अव था छैन ।  

१०. आजको िव मा Information/data is power  भ ने मा यता छ । यसैले सबै संघ-सं थामा सचूना 
प्रणाली यवि थत र प्रभावकारी हुन ुज री छ तर हाम्रो उप महानगरपािलकामा एकीकृत सचूना तथा अिभलेख 
प्रणाली छैन ज को प्र यक्ष असर राज व संकलनमा पिररहकेो छ ।  

११. नगरबासीह को चाहना उप-महानगरपािलकावाट प्रवाह गिरने सेवा तथा सिुवधाह  यथा समयमा पाईयोस 
भ ने हु छ । हाल उप-महानगरपािलकाबाट प्रदान गिरने सेवा सिुवधामा जनगनुासो सिुनन थािलएको छ । 

१२. िवकास िनमार्णका काम उप-माहानगरपािलका एक्लैले मात्र गनर् संभव छैन तसथर् उप महानगरपािलका 
के्षत्र िभत्रका िविभ न सरकारी तथा अधर्सरकारी कायार्लयह  संग हामीले प्रभावकारी सम वय राख्न ुपदर्छ ।  

१३. नगरमा भु याहा छाडा कुकुरको िबगिबगी बढेको छ । धरैे नगारबासीह लाई कुकुरले टोकेको गनुासो 
आउन थालेको छ । उप-महानगरपािलकाको भु याहा कुकुरको यव थापन तफर्  समयमै यान जान ुज री 
दिेखएको छ । 

१४. रकमको दु पयोग गनुर् मात्र भ्र ाचार होइन िबिनयोिजत रकम समयमा खचर् गनर् नसक्न ुपिन एक िकिसमले 
भ्र ाचार नै हो िकनिक समयमा उिचत िनणर्य गनर् नसकेकाले िबिनयोिजत रकम खचर् हुन नसकेको हो। आगामी 
िदनमा यसमा उ लेखनीय सधुार हुन ुज री छ। 
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प्रा  सझुावह ः  

१. लिलतपरु उप-महानगरपािलकाका िविभ न महाशाखा तथा शाखाह ले कायर्क्रम संचालन गदार् 
सम वया मक ढंगवाट कायर्क्रम संचालन गनुर् पनेर् तथा लिक्षत वगर्का कायर्क्रमह  छनौट तथा कायार् वयनमा 
जोड िदन ुपदर्छ र अनगुमन तथा मू यांकन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन ुपनेर् । 

२. उप-महानगरपािलकाले सेवा ग्राहीह  संग स वाद र सझुावह  िलन िनयिमत पमा सावर्जिनक सनुवुाईको 
कायर्क्रम राख्न ुपनेर् । 

३. योजना तथा कायर्क्रमह को छनौट तथा संचालन, िटकाउ एवम ्िदघर्कालीन हुन ुपनेर् । 

४. गैर सरकारी सं था, उद्योग वािण य संघ लगायतका अ य संघ सं थाह  संग सम वय हुन पनेर् । 

५. पािरत नीित तथा कायर्क्रमलाई प्रभावकारी वनाउन ु पनेर् साथै आव यकता अनसुारका नीित तजुर्मा गदैर् 
प्रभावकारी कायार् वयन गिरन ुपनेर् । 

६. परुाना पे कीह को फछ ट प्रभावकारी पमा गिरन ुपनेर् । 

७. लिलतपरु उपमहनगरपािलकाको जनसंख्या धरैे भएको र धरैे ठाँउमा खानेपानीको सम या िवद्यमान रहकेो 
स दभर्मा उपमहानगरपािलकाले खानेपानीका लािग िबिनयोजन गरेको  ५० लाख रकम यनू हो र य मा बजेट 
बिृद्ध गनुर् पनेर् । 

८. नगरपािलका बाट प्रा  हुने सेवा प्रवाह चु त दु त र प्रभावकारी बनाउन ुपनेर् । 

९. कायार्लयमा कायर्रत कमर्चारीह लाई िज मेवारी सिहत कायर् स पादन गनर् अग्रसर वनाउन ुपनेर्  । 

१०. कमर्चारीह मा यो नगर मेरै हो भ ने भावना हुन ुपर् यो । समयमा नगरपािलकामा काम हुदँनै भ ने बािहर जन 
गनुासो छ, जनप्रितिनिध नभएको अव थामा उपमहा-नगरपािलकाका शाखा महाशाखा प्रमखुह ले यस प्रित 
यान िदन ुज री छ । कमर्चारीह ले समयमा काम गनुर् भएन भने हामी सबैको ई जत रहदनै ।  

११. लिलतपरु नगरपािलका बाट उप-महानगरपािलका भएको िनकै बषर् भयो, अब यसलाई के गदार् 
महानगरपािलका बनाउन सिक छ यस िहसाबले हामी सबैले काम गनुर् पदर्छ।   

१२. लिलतपरुको समग्र िबकासको लािग यसको ऐितहािसक मह वलाई बढाउँद ैपयर्टन प्रबधर्नमा जोड िदन ु
पदर्छ । पयर्टकलाई नगर प्रवेशमा अिहले रहकेो दोहोरो कर प्रणालीमा सधुार गरी एक दार प्रणालीको िवकास 
गनुर् पदर्छ । 
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१३. शहरको अिनयि त्रत िब तारक्रम बढ्द ै गएकाले एकाितर य ले नगरबासीलाई चािहने अ याव यक 
सेवाह  – पानी, ब ी, बाटो र ढलको समिुचत िवकास गनर् अ ठ्यारो हुन जा छ भने अकार्ितर शहरको प रंग 
पिन िबिग्र छ । यस तफर्  बेलैमा यान जान ुज री भईसकेको छ । 

समीक्षा कायर्क्रमको अ यमा उप-महानगरपािलका प्रमखु तथा कायर्कारी अिधकृत ी तारा बहादरु काकीर्ले 
उपमहानगरपािलकाको िनम त्रणा वीकार गरी आउन ुहुने सबैजना प्रित कृतज्ञता यक्त गदैर् औं याइएका कमी 
कमजोरीह  र प्रा  सझुावह  प्रित ध यवाद िदनकुा साथै यसमा आगामी िदनमा अिधकतम सधुार गदैर् जाने 
िव ास िदलाउन ुभएको िथयो । कायर्क्रममा उठेका िजज्ञासाह को जवाफ िदद ैसबै नगरबासीह  सँग िमलेर 
ोत र साधनको सीमा िभत्र रही नगरको िवकासमा आफू र आ नो टीम मन, बचन र कमर्ले लाग्ने प्रितबद्धता 
यक्त गनुर्भयो । उपनगरपािलकाबाट उपल ध गराईने सेवा सिुबधालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सिक छ भ ने 
बारेमा कुनै समयमा पिन नगरबासीह ले राय, स लाहा िदन सक्ने र आफूले य तो सहयोगको अपेक्षा गरेको 
बताउँद ैकायर्क्रम समापन गनुर् भएको िथयो ।  

 

प्रितवेदन तयार गनेर् – राजे द्र प्रसाद अिधकारी तथा द्रोण प्रसाद कोइराला 


