आ.व. ०७४/०७५ को प्रगवत सवमक्षा
क्र स

समाघानका उपायहरु /
कायाा न्वयन समय वसमा
कायाा न्वयन ववधी

समस्या तथा चुनौतीहरु

सयं ोजन सवमती

योजना तथा पवु ााधार ववकाससँग सम्बवन्धत

1

चालु आ.व. मा नगर सभाबाट
नगर सभाले स्वीकृ त गरे का आयोजनाबाट खणडिकरण तथा
स्वीकृ त योजना अनरुु प मात्रै डनयडमत
एडककृ त हुनु ।
कायाान्वयन गने ।

2

विा गौरव तथा नगर स्तरीय आयोजनाहरुको वोलपत्र
आब्हानमा डिलाई ।

सबै बोलपत्र आव्हान गने

3

उपभोक्ता सडमडत/डनमााण ब्याबसायीहरुले डनामााण कायामा
डिला सस्ु ती गनाु ।

प्रभावकारी डनयमीत अनगु मन
डनयडमत
गना कायातालीका बनाइ गनापु ने

4

५ लाख भन्दा ठुला अनदु ान रकम भएका आयोजनामा नगर अनगु मन ताडलका बनाई सोडह
अनगु मन ताडलका अनरुु प
स्तरीय अनगु मनमा डिलाई ।
अनरुु प अनगु मन काया गनापु ने ।

माघ मसान्त डभत्र

पवु ााधार डवकास सडमती
पवु ााधार डवकास सडमती /
योजना शाखा
पवु ााधार डवकास सडमती /
योजना शाखा

कै वियत

5

प्राडवडधकले समयमा काम नगरे को, क्षमता डवकासको अवश्था क्षमता डवकास ताडलम गने

समयमा काम गने

पवु ााधार डवकास सडमती /
योजना शाखा

6

लागत इडिमेट समयमा नबनेको र नेपालीमा नभएको ।

डन.उ.स. बडन आएपडि काम
अगािी बिाईने, संक्षेडपकरण
नेपालीमा बनाइने र
डनयडमत
आवश्यकता अनसु ार
प्राडवडधकबाट परामशा डदइने ।

7

समयमा आयोजनाको भक्त
ु ानी नभएको ।

डवधी प्रडिया र अनगु मन
पश्चात भक्त
ु ानी तुरुन्तै हुने ।

8

वीरे न्रचौक डनमााण लगाएत पाका डनमााण काया समयमा
नभएको ।

कायापाडलकाबाट डनणाय भए
पश्चात कायाान्वयनमा जाने ।

कायाालय/विा कायाालय

उपभोक्ता सडमडतको क्षमता डवकास समयमा नभएको ।

सरुु वात भएको गठन भई आए
पश्चात ताडलमको व्यवस्था
गररने । (नगरले सम्झौता गरे को
हकमा नगर कायापाडलका र
विा स्तरमा विाले व्यवस्था
गने)

कायाालय/विा कायाालय

9

डनयडमत

पवु ााधार डवकास शाखा

पवु ााधार डवकास सडमती /
योजना शाखा

10

विा स्तरबाट कायाान्वयन
भएका योजनाको विामा
नगर र विा स्तरका कायािमहरुको समयमा सडमक्षा नभएको ।
वाडषाक / अधावाडषाक
सडमक्षा भए पश्चात नगर तहमा
अधावाडषाक सडमक्षा गने ।

कायाालय/विा कायाालय

11

खोलाहरुको तटबन्धन गुरुयोजना नभएको ।

पवु ााधार डवकास
सडमती/कायापालीका

12

13
14

15

गुरुयोजना बनाउने ।

आगामी अडथाक वषा

अडत आवश्यक आयोजनाहरुमा बजेट डवनयोजन नभएको
बजेट डवडनयोजन भए पश्चात
(झप्रु ा खोला सिक तथा शौचालय, उत्तरी जलाधार संरक्षण,
आगामी अडथाक वषा
आयोजनाहरु सच
ं ालन हुने ।
डसचाई आदी) ।
अध्ययन, अनसु न्धान र काननु
िल डनकास गुरुयोजना नभएको ।
आगामी अडथाक वषा
बनाउनपु ने ।
डिप बोररङको योजना नभएको ।
टेण्िर भैसके को ।
कम्तीमा १०% लाई आधार
माडन योजनाको प्रकृ डत
लागत सहभाडगताको अंशमा एकरुपता नभएको ।
डनयडमत
अनसु ार लागत सहभाडगता
हुनपु ने ।

16

कायापाडलकाको पहलमा
डवस्ताररत विाको गुरुयोजना नहुन,ु परु ानो गुरुयोजनामा लगत
शहरी डवकासबाट बोलपत्र
कट्टा नहुनु ।
आव्हान भैसके को ।

17

नगर तह र विा गौरवका आयोजनाहरुको सडमक्षा गनापु ने ।

अधाबाडषाक सडमक्षा गररने ।

नगर सभा/कायापालीका
नगर सभा/कायापालीका

कायाालय/विा
कायाालय/उपभोत्ता सडमती

gS;fkf; tyf lgdf0f{ ;DkGgdf b]lvPsf ;d:ofx?M

18

जग्गा खडण्िकरण वा प्लडटङ्ग गररएका जग्गाहरुमा सिकको
न्यनू तम चौिाई कम हुनु । गा.डव.स. हुदा सिकको चौिाई कम
नगर यातायात गरुु योजना
भएको र त्यस्ता ठाउमा नक्सापास स्वीकृ त डदइएको, तर हाल
(MTMP) तयार गनापु ने ।
उक्त सिकको चौिाई कम भएको र सेि व्याक नदेडखएको ।
जस्तैैः घस्रु ा सिक, उत्तरगगां गा.डव.स. (फलाटे सिक)

20

वी.न.पा. प्लाडनङ्गको सिकमा रे खाङ्कनमा डभन्नता
नयााँ भवन डनमााण हुदाँ ा सधु ार
(प्लाडनङ्गको नक्सामा सिक एक ठाउमा तर डफल्िमा अको
डनयमीत
हुदाँ ै जाने ।
डतर)

भनव तथा बस्ती डवकास

22

विातहबाट नै अनगु मन
डनमाणा सम्पन्न डददा एक घर दईु ाडवरुवालाई प्रभावकारी रुपमा प्रभावकारी बनाई डसफाररस
डनयमीत
कायाान्वयन गनामा कडठनाई
पत्रमा सो कुरा खल
ु ाई पठाएमा
कायाान्वयन प्रभावकारी हुने ।

विा कायाालय/ कन्सल्टेन्सी
/कायाालय

23

सक
ु ु म्वासी आयोगले डदएको जग्गाको नक्सामा डक.न.,
क्षेत्रफल, भोगचलन फरक फरक देडखन आएको ।

कायापालीका

सघं र प्रदेश सरकारसाँग
समन्वय गने ।

गुरुयेजना अनसु ार

कायापालीकाले डनधाारणगरे
बमोडजम हुने ।

कायाालय

24

नगरपाडलकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका भवनहरुको वगीकरण
गरी भक
ू म्प वा डवपदक
ु भवनहरुलाई
् ा दृडिकोणले जोडखमयक्त
रातो डस्टकर लगाई पनु डनमाणा गना, प्रवलीकरण गना वा
भत्काउन आदेश डदन नसडकएको ।

25

“राडरिय भू उपयोग नीडत २०७२” का आधारमा भडू मलाई
डवभाजन गने गरर भू उपयोग नक्सा तयार गरर तोडकएको
भू उपयोग नीडत बनाई सोडह
क्षेत्रमा तोडकएको प्रयोजनको लाडग मात्र भवन डनमााण
बमोडजम कायाान्वयन
अनमु डत प्रदान गना नसडकएको । (जस्तै कृ डष क्षेत्र, आवाडसय प्रभावकारी बनाउनपु ने ।
क्षेत्र, सास्कृ डतक तथा परु ाताडत्वक क्षेत्र, व्यवसाडयक क्षेत्र)

26

डवशेष नक्शापासको ४० प्रडतशत रकम विामा नगएको ।

कायाडवधी बमोडजम
कायाान्वयन गररने ।

नक्शापासको डसफाररस सम्बन्धी काया विामा जााँदा विामा
सेवा प्रवाहमा समस्या परे को ।

विाको माग बमोडजम नै
विाबाट सम्पादन गरराँ दै
आएको काया
डनयडमत
कायापाडलकाबाट डनणाय भएमा
पनु ैः नगर कायापाडलकाबाट नै
सम्पादन हुने ।

कायापालीका/विा कायाालय

शहरी नापीको प्रगती

नापी डवभागबाट टोलीले
स्थलगत रुपमा काया गरररहेको डनयडमत
।

नापी डवभाग / कायाालय

27

28

आगाडम आ.व. देडख सचेतना
कायािम सञ्चालन गनाका
आगाडम आ.व.
लाडग आवश्यक बजेट
डवडनयोजन गनापु ने । ।

नगर सभा/कायापालीका

आगाडम आ.व.

नगर सभा/कायापालीका

माघ मसान्त

कायाालय

29

30

घर डनमााण अनगु मन प्रभावकारी नभएको, मापदण्ि
डवपररतका घरहरु बन्ने िम जारी रहेको ।
gS;fkf; k|0ffnLnfO{ sDKo"6/ l;:6ddf n}hfg
g;lsPsf] h;sf sf/0f kmfO{lnË k|0ffnLdf
;d:of >[hgf ePsf] .

विाको सचू नाको आधारमा
कारवाडह गररने

डनयडमत

कायाालय/विा कायाालय

बजेटको एडकन भए पश्चात
डसस्टममा लैजान सडकने ।

तेकीएबमेडजम

नगर सभा/कायापालीका

विक्षासँग सम्बवन्धतः
32

sdhf]/ ljBfnosf] ef}lts Joj:yfkg gx'g' .

बजेट व्यवस्था हुनपु ने ।

आगाडम आ.व.

नगर सभा/कायापालीका

33

cg'dlt k|fKt u/L nfdf] ;dob]lv lghL ;|f]tdf
;~rflnt ljBfnodf b/jGbL >[hgf ug{ g;lsPsf] /
Go'gtd b/jGbL gk'u]sf ljBfnodf klg b/jGbL lbg
g;lsPsf] .

शिक्षक र दरबन्दीका लाशि रकम
शिशियोजि ििुपन िे ।

आगाडम आ.व.

नगर सभा/कायापालीका

34

;+:yfut ljBfnonfO{ k"0f{ ?kdf lgodg ug{ sl7g .

कारवाडह तथा जरीवानाको
व्यवस्था गनापु ने ।

डनयडमत

डशक्षा शाखा

35

STUDENT ID nfO{ ;dod} k"/f ug{ ;+:yfut ljBfnojf6
डनयमीत अनगु मन
sl7gfO{ ePsf] .

डनयडमत

डशक्षा शाखा

36

नगरडशक्षा सडमडतको पणू ाता नहुनु ।

गठन गनापु ने ।

माघ मसान्त

कायापालीका

37

के डह विा डशक्षा सडमडतको पणू ाता नहुनु ।

गठन गनापु ने ।

माघ मसान्त

विा कायाालय

38

डवद्यालयमा डनकासाहुने रकम र कायािममा एकरुपता नहुनु ।

डवडभन्न डनकायले डदएको
डनयमीत
अनदु ान बारे जानकारी हुनपु ने ।

डशक्षा शाखा

39

डशक्षा डनयमावली र नगर डशक्षा योजना डनमााण नहुदा काम
गना असडजलो ।

कायादल बनाई अडघ
बिाउनपु ने ।

कायापालीका/सामाडजक
डवकास सडमती

40
41

42

दरवन्दी डमलान र सका डमलान ।

कायापालीका/सामाडजक
डवकास सडमती

नीडत बनाई कायाान्वयन गने ।

विा नं १५ लगाएतका डवडभन्न विाका डशक्षकहरुलाई तलब डशषाक डमलेमा भक्त
ु ानी डदन
भक्त
सडकने ।
ु ानी नभएको ।
प्रदेश तथा के न्र सरकार र
अन्य दातृ डनकायसाँग
डसद्ध बाल बडहरा डवद्यालयको व्यवस्थापन
आवश्यक सहयोगका लाडग
पहल गने ।

डनयमीत

कायाालय

कायापालीका

जनस्वास््य प्रवाद्धन उपिाखाः

44

बथीङ्सेन्टर र सहरी स्वास््य के न्रमा कमाचारी समयमा
पदपडु ता नहुदा गभावडत जाच र प्रसडु त सेवा प्रभाडवत
(डपडपरा,घस्रु ा,गिी,साडनलेख)
औषडध खरीदमा रकम अभाव ।

45

विा न.ं ५ लगाएत प्रत्येक विामा स्वास््य संस्था नभएको

46

स्वास््य सस्ं थामा डनयडमत रुपमा जानपु ने औषडध समयमा
नगएको,

47

स्वास््यकमी काजमा खटाउाँदा विासाँग समन्वय नभएको

43

कायाडवधी तयार भए पश्चात
पदपतु ी गररने ।
बजेटको व्यवस्था गनापु ने ।

मन्त्रालयले अनमु ती डदए पश्चात सश
ु ासन सडमती
कायापालीका/नगरसभा

कटकुवा हे.पो. को स्तरवृडद्ध
गदै सोडह ठाउाँबाट सेवा डदईने ।
डनयडमत रुपमा औषधी
पर्ु याउने व्यवस्था डमलाइने
काज डफताा गरर वैकडल्पक
व्यवस्था गनापु ने

स्वास््य शाखा
कायाालय

कृवषा तथा पिु ववकास सँग सम्बवन्धत

48

वेभ साइट र म्यासेज माफा त
कायािम कायाान्वयन गदाा विासाँग समन्वय गररएको िै न,
सचू ना प्रवाह भैरहेको यसलाई
डनयमीत
अनदु ान सम्बन्धीत तथा अन्य सचू ना प्रवाह विासम्म पग्ु दैन । अझ बिी प्रभावकारी बनाउाँ दै
लैजाने ।

49

साडवकका पशु सेवा के न्रहरु बन्द भएका र जनशडक्तको
अभाव देडखएको ।

अडथाक डवकास

साडवकका सेवा के न्र
सञ्चालनका लाडग डवभागसाँग
जनशडक्त माग गररएको ।
प्रिासन, अनुगमन, कानुन तथा सि
ु ासन सम्बन्धी

50

नगरपाडलकाको आवडधक लक्ष्य तयार नहुनु ।

आवडधक योजना final गने । माघ मसान्त

51

विा कायाालयवाट कायाालयको डनदेशन समयमा पालना
नभएको ।

ताडलम सचालन /विा
अध्यक्षलाई समन्वयका लाडग माघ मसान्त
अनरु ोध गने ।

52

कमाचारी खटन पटनमा व्यडक्त िनौट गने तथा कमाचारीले
कमाचारी व्यवस्थापन तथा
ठाउं िनौट गने प्रवृडत रहेको । कमाचारीहरुको डनयक्त
ू ी र सेवा
सरुवा नीडत तयार गनापु ने ।
सडु वधा फरक फरक हुनु ।

कायाालय

सश
ु ासन सडमती

53

नगरपाडलकाको शासन सञ्चालन प्रडियालाई गुणस्तररय र
प्रडवडधमैत्री वनाउनु ।

ताडलम क्षमता डवकास

सश
ु ासन सडमती

54

कायाालयबाट समयमा डनणाय, डनदेडशका तथा अन्य पत्रहरु
विा कायाालयमा नजाने गरे को ।

डनरन्तर वेभसाइट तथा इमेल
हेना विा कायाालयका
कमाचारीलाई डनदेशन गनापु ने ।

कायाालय

55
56

57

डवषयगत सडमडतले डसफाररस गरे का कायािमहरु लागु हुनपु वू ा
जानकारी भएन ।
व्याक हो लोिर र कमाचारी डनयक्त
ु ी (अनडम, ड्राईभर)
सम्बन्धी कायाडवधी समयमा नबनेको ।
कायापाडलका बैठक मयााडदत गनापु ने, बैठकको डनणाय समयमै
विामा पग्ु नपु ने र कायाान्वयन हुनपु ने । कायापाडलकाको बैठक
समयमा नै बस्नपु ने ।

जानकारी गराइने ।

डनयडमत

सम्बन्धीत सडमती

करार कायाडवधी तयार भए
पश्चात ।
कायाडवधीको पालना हुनपु ने ।

कायाालय/ सडचवालय

समायोजन पश्चात डनकास
डनस्कने ।

58

डवडभन्न विाको कायाबोझ डवश्ले षण गरर जनशडक्त थप गनापु ने ।

59

वीरे न्रनगर डभत्रका कााँिेडवहार, बुलबुल,े देउतीबज्यै जस्ता
विा सडमडतलाई डजम्मेवारी
सम्पदाको व्यवस्थापनमा विा सडमडतको संलग्न गराउनपु ने र
डदने ।
यस्ता स्थानको शल्ु क डवडधवत उठाउनपु ने ।

60

कमाचारीहरुको कायाडवभाजन गरर डजम्मेवार बनाउनपु ने ।

कायापालीकामा पेश हुने

61

कमाचारीहरुलाई परु स्कार र दण्िको नीडत अपनाउनपु ने ।

नीडत बनाउने ।

सश
ु ासन सडमती

62

63

64

65

66
67

कायापाडलकाको डवडभन्न सडमडतहरुको प्रडतवेदन सावाजडनक आगामी डदनमा सडमडतको
डनयडमत
भएन ।
प्रडतवेदन सावाजडनक गदै जाने ।

फूटपाथ व्यवस्थापनको काममा सस्ु तता, बजार अनगु मन
प्रभावकारी नभएको ।

डनरन्तरता डदइने, विा तहबाट
स्थान एडकन गरर आएमा
फुटपाथ हटाउने । बजार
समयमा काम गने
अनगु मनलाई प्रभावकारी
गराउाँ दै लैजाने ।

नगरपाडलकाका डवडभन्न गडतडवधीहरुको सडमक्षा चौमाडसक चौमाडसक रुपमा सडमक्षा
रुपमा हुनपु ने ।
कायािम गररने ।
;a} ;ldtLx?sf] sfd,st{Jo clwsf/,a}7s
Joj:yfkg,of]hgf tyf sfo{s|d / k|ltj]bg tof/L
nufotsf ljifonfO{ ;d]l6 Ifdtf clej[l4
sfo{s|d ;+rfng ug]{ .
sfo{kfnLsf sfof{no /
;'zf;g ;ldtLsf] cg'udg lgoldt ug'{kg]{
j8f txdf rf}dfl;s
?kdf ug'{kg]{ .
sd{rf/Lsf] kf]zfs,cfr/0f ;'wf/

सबै सडमडत

कायाालय/विा कायाालय

सश
ु ासन सडमती

@)&% df3 d;fGt ;Dd

;fj{hlgs ;]jf tyf
Ifdtf ljsf; ;ldtL

डनयडमत

;fj{hlgs ;]jf tyf
Ifdtf ljsf; ;ldtL

डनयडमत

sfof{no

68

cw{jflif{s ;ldIff

!^ j6} j8fx?af6
ljifout If]qdf ePsf
ultljlwx?sf] k|:t'lt
u/fpb} gu/ txaf6
ljifout If]qdf ;d]t
eP u/]sf ultljlwx?sf]
cw{jflif{s ;ldIff ug]{ .

@)&% df3 d;fGt ;Dd

पिन ाुधार शिकास सशमती /
योजिा िाखा

69

kmf]x/ Joj:yfkg

xKtfdf sDtLdf Ps
k6s ;]jf lbg'kg]{
a:tLdf clgjfo{ j8f
;ldtLn] tf]s
adf]lhdsf] ;/;kmfO
;]jf z'Ns 6f]n ljsf;
;+:yf kl/rfng ul/
p7fpg] . / ;f] /sd
j8fn] ;DaGwLt If]qdf
nufgL ug]{ . kmf]x/
Joj:yfkgdf lglh If]q
kl/rfng ug]{ . lglh
If]q k|of]u gu/]sf]
j8fdf xsdf dfl;s
;/;kmfO z'Ns jfkmt
dfl;s ?=#),)))
gu/sfo{kfnLsf
sfof{nodf ;fwg
kl/rfngdf ;xsfo{ ug]{

@)&% df3 d;fGt
leqdf pkTosfsf
j8fdf ;'?jft ug]{

.

jftfj/0f tyf ljkb

gkf leqsf j8f g ^ d'Vo
ahf/ If]q-d+unul9 rf}s
b]vL u0f]z rf}s_-EofnL Eo'
xf]6n b]vL 306fw/ ;8s_a'na'n] sfs]laxf/ j8f g *
२०७५ फाििन
sf] v'nf dGr / /u+zfnf
If]q_ b]ptL aHo},Po/kf]6{
If]q cflbsf] kmf]x/
Joj:yfkgdf कायुयोजिा
ििाई िडासिं को समन्िय ििे
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;fj{hlgs dxTjsf :ynx?sf] kmf]x/ Joj:yfkg
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gu/ / j8f lzIff ;ldtL u7g ug]{

72

dlb/f las|L ljt/0f lgodg

sfo{ljlw lgdf{0f ul/
sfof{Gjog ug]{

73

hflto 5'jf5't lje]b d'Qm gu/ lgdf{0f

sfo{of]hgf agfO{ j8f
3f]if0ff ub}{ hfg]

74

km'6kft Joj:yfkg / x6nfOg / xfO{ j] Joj:yfkg

sfo{tfnLsf agfO sfd
ug]{ .

िातािरण तथा शिपद्
व्यिस्थापि सशमशत

२०७५ df3 d;fGt

;fdflhs ljsf; ;ldtL

@)&% r}q ;dfGt

;fdflhs ljsf; ;ldtL

@)&^ j}zfv d;fGt
leq sDtLdf ! j8f
3f]if0ff ug]{
@)&% kmfNu'g d;fGt
;Dd

;fdflhs ljsf; ;ldtL
पिन ाुधार शिकास सशमती /
योजिा िाखा

