वीये न्द्रनगय नगयऩालरका
वीये न्द्रनगय, सर्ख
ु ेत
मोजना अनुगभन तथा सुऩरयवेऺण सलभतत
२०७८ श्रावण दे र्खी ०७८ आश्ववन १५ गते सम्भको गततववधध प्रततवेदन
१ ऩष्ृ ठबूभी
स्थातनम सयकाय संचारन ऐन २०७४ को दपा १६ उऩदपा ४ र्ख ५ तथा स्थातनम तहको फावषिक
मोजना तथा फजेट तजभ
ुि ा ददग्दर्िन २०७४ को दपा ६.२.२ फभोश्जभ अनग
ु भन तथा सऩ
ु रयवेऺण
सलभततरे फावषिक अनुगभन कामि मोजना फनाई कामािन्द्वन गने य सो को प्रततवेदन प्रत्मेक २
भदहनाभा कामिऩालरका वैठक ऩेर् गरय छरपर गने प्राब्धान यहे फभोश्जभ नगयऩालरकाभा संतिम
सयकाय प्रदे र् सयकाय सदहत नगयऩालरका द्वाया

संचालरत ५ वटै ववषम ऺेत्र (ऩव
ु ािधाय साभाश्जक

आथीक वातावयण ववऩद य साविजतनक सेवा प्रवाह तथा र्ुसासन ) गत मोजना तथा कामिक्रभको
मस नगयऩालरकाको अनुगभन तथा सुऩरयवेऺण सलभततवाट अनुगभन गयी मो प्रततवेदन तमाय
गरयएको छ ।
२ उदे वम

 नगयऩालरकावाट चारू आ व ०७८।७९ भा बए गये का ववलबन्द्न मोजना तथा कामिक्रभहरुको
अनुगभन गरय दे खर्खएको अवस्था य अनुगभन सलभततवाट ददएका सुझावको जानकायी
कामिऩालरकाभा ऩेर् गने ।

 अनग
ु भन सलभततवाट हार सम्भ बए गये का गततववधधको जानकायी कामिऩालरकाभा ऩेर्
गने ।
३ मोजना अनुगभन टोलर
संमोजक श्री भोहनभामा ढकार
सदस्म श्री भोती प्रसाद कडेर
सदस्म श्री रोक प्रसाद चालरसे
सदस्म श्री टोऩवहादयु दरािभी
सदस्म श्री टीकायभ ढकार प्रभुर्ख प्रर्ासककम अधधकृत

उऩसधचव श्री रलरत ववक्रभ लर्हं लर्ऺा मूवा तथा र्खेरकूद र्ार्खा प्रभुर्ख
सदस्म सधचव श्री प्रकार् ऩौडेर मोजना अधधकृत
ई ववर्ार अधधकायी ऩुवािधाय र्ार्खा प्रभुर्ख
स ई याजन ततवायी ऩुवािधाय र्ार्खा प्रभुर्ख
सम्वश्न्द्धत वडाका प्राववधधकहरु
३ अनुगभन सलभततवाट बए गये को अनुगभन गततववधध
क
क्र सं

आमोजनाको स्थरगत अनग
ु भन य ददएका सझ
ु ावहरु
आमोजनाको नाभ

कूर रागत

भूल्माकन

सलभततवाट ददएका सुझावहरु
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अनुगभन सलभततवाट बएका अन्द्म गततववधधहरु

 नगयऩालरकाका प्राववधधक कभिचायीहरुराई तनदे र्न वैठक १ ऩटक
 नगयऩालरकाका सवै वडाका अध्मऺ य वडा सधचवहरु संग सभन्द्वम वैठक १ ऩटक ।
 नगयऩालरकाका ववषमगत सलभततका ऩदाधधकायी य र्ार्खा प्रभुर्खहरु संग सभन्द्वम वैठक १
ऩटक ।

 अनुगभन सलभततको वैठक संख्मा ७ वटा
छरपरका ववषमहरु

 सवै र्ार्खा तथा वडा कामािरमरे कामािन्द्वमन गनि तोककएका मोजना तथा कामिक्रभहरु
२०७९ वैर्ार्ख लबत्र सम्ऩन्द्न गनि कामि मोजना सदहत आववमक तमायी गने ।

 ५ रार्ख बन्द्दा वढी रागत बएका सवै ऺेत्रका आमोजना तथा कामिक्रभ अनुगभन सलभततरे
अनग
ु भन तथा पयपायकको लसपायीर् गने ।

 याजस्व संकरनराई प्रबावकायी वनाउन अनराईनवाट ई ऩेभेन्द्टको ब्मवस्था लभराउने ।
४

उऩरब्धीहरु

 र्ार्खा तथा वडाहरुरे कामिमोजना वनाई २०७९ वैर्ार्ख लबत्र कामि सम्ऩन्द्न गनि तमायीभा
रागेको य हार सम्भ २१ वटा ऩुवािधाय आमोजनाको वोरऩत्र सभेत आव्हान बएको ।

 वडाहरुवाट सभेत ऩव
ू ािधाय आमोजनाहरु संचारनका राधग उऩबोक्ता सलभतत गठन बै २
वटा वडाहरुभा उऩबोक्ता अनुलर्ऺण बएको अन्द्म वडाहरुभा सभेत उऩबोक्ता सलभतत
गठन जायी बएको ।

 गत आ व का क्रभागत ८ वटा ऩव
ू ािधाय आमोजनाहरुको स्थरगत अनग
ु भन बै प्राववधधक
ववर फभोश्जभ बुक्तानी लसपायीर् बएको ।

 सवै ऩुवािधाय आमोजनाहरुको रागत अनुभानको संऺेवऩकयण तथा भूख्म कामि नेऩालरभा
मोजना कामािन्द्वमन कतािराई उऩरब्ध गयाउन ब्मवस्था लभराउने ।
५ सुझाव

 सवै वडाहरुभा कामितालरका वभोश्जभ उऩबोक्ता सलभतत गठन बएको हुंदा मधालर्घ्र
उऩबोक्ता सलभतत भापित गने आमोजनाहरुको उऩबोक्ता सलभतत गठन गयी काततिक

भंलर्य १५ लबत्र ऩुवािधाय तपिका आमोजनहरुको ठे क्का वा उऩबोक्ता सलभतत संग
सम्झौताको प्रकृमा सम्ऩन्द्न गने ।

 वडाहरुभा संचालरत आमोजनाहरुभा वडा सलभततको तनमलभत अनुगभनराइ ववर्ेष जोड
दीनु ऩने ।

 ऩुवािधाय वाहे कका अन्द्म मोजना तथा कामिक्रभहरुको अनुगभनका राधग सलभततभा ऩेर् हुने
नगये कारे कश्म्तभा ५ रार्ख भाथीका सवै मोजना तथा कामिक्रभ को पयपायकको लसपारयर्
मस सलभततवाट अतनवामि गनि सवै र्ार्खाहरुभा ऩत्राचाय गने ।

प्रततवेदन तमाय कताि

प्रततवेदन ऩेर् कताि

प्रकार् ऩौडेर

भोहनभामा ढकार

सदस्म सधचव

समोजक
२०७८।६।२०

