आ.ब. २०७४/०७५ को समिक्षात्िक मिश्ले शण
१.

संमक्षप्त िजेटको अिस्था

१.१ गत आ.व. को कुल वववियोवित विेट रु ३१ करोड ३१ लाख ९६ हिार भएकोमा सो को ७८.४० प्रवतशत अर्ाात रु २४ करोड
५४ लाख ५२ हिार खर्ा भएको छ । शशता अिदु ाि मध्येको रु १ करोड २५ लाख ४२ हिार रकम खर्ा हुि िसकी विताा गएको छ भिे
ववतीय समाविकरण तिा को वााँकी रकम रु ३ करोड ४६ लाख ७२ हिार र्ालु आ.व मा समावेश भएको छ ।
१.२ विेटमा प्रस्ताव गररएको सम्पणु ा खर्ा रकमको स्रोत संविय सरकार, प्रदेश सरकार, आन्तररक श्रोत, अविल्लो आव सम्मको
आन्तररक कोष रहेका छि् ।

२.

२०७४/०७५ िा व्योहोरिएका िुलभुत सिस्या

२.१ आवश्यक ििशविको कमी, भौवतक संरर्िाको कमी, िीवतगत व्यवस्र्ाको कमीका सार्ै पररववतात विम्मेवारी सम्वन्िमा
अस्पष्टताको कारण सहि सेवा प्रवाह गिा विकै कवििाई व्यहोिाु पयो । यद्यपी वसवमत ििशविबाट सेवा प्रवाह सर्ु ारु गिा भरमग्दरु प्रयास
गररएको वर्यो ।
२.२ आ.व २०७३ /७४ मा वसविात दावयत्व व्यवस्र्ापि गिा िगरपावलकाले विकै समय र वमवहिेत खर्ा गिाु पयो ।
२.३ अिगु मि सर्ू क तर्ा दक्ष ििशविको अभावमा सवै योििा तर्ा कायाक्रमहरुको प्रभावकारी रुपमा अिगु मि गिा कवििाई पयो ।

३.

हामसल गरिएका िहत्िपुणण उपलब्धीहरु

३.१ आ.व. २०७५/०७६ को विेट तर्ा कायाक्रम वििााररत समयाविी वभत्रै व्यववस्र्त रुपमा स्वीकृ त गररएको ।
३.२ सेवा प्रवाहलाई र्स्ु त, दरुु स्त र प्रभावकारी विाउिे प्रमख
ु कवडका रुपमा रहेका वववभन्ि १५ बटा ऐि, वियम तर्ा मापदण्डहरु
िगरसभा बाट पाररत गरर रािपत्रमा प्रकावशत भएको ।
३.३ िगरले वलएको "Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri" को अविारणलाई मतु ा रुप वदि िगरवभत्रका सबै िरपररवार समेटी
६३ वटा टोल ववकास सवमवत गिि गरर मख्ु य पदाविकारीलाई तावलम वदई सशविकरण गिे प्रयास गररएको ।
३.४ विरीको गौरवको रुपमा रहेको विरी ताल विमााण कायालाई प्रर्ावमकताका सार् अगाडी वढाईएको ।
३.५ िगरको ऐिाको रुपमा रहेको पाश्र्ववर्त्र तयार गररएको ।
३.६ गत आ.व. मा ववववि कारणले भि
ु ािी हुि िसके का योििा तर्ा कायाक्रमको अिगु मि गरर यर्ार्ा कामको आिारमा भि
ु ािी
व्यवस्र्ापि गरर िरिारक गररएको ।
३.७ िगरपावलकाको कायाालय भवि विमााण सम्पन्ि भएको र स्र्ािीय सामाग्री प्रयोग गरर िविार्र विमााणको काया भईरहेको ।
३.८ िगरवभत्रका सवै सडकको िामाकरण तर्ा मापदण्ड वििाारण गररएको ।
३.९ िगरवभत्र पाका विमााण कायालाई प्रर्ावमकताका सार् अगाडी वढाईएको ।
३.१० MGML कायाक्रम वववभन्ि १० वटा ववद्यालयमा ववस्तार गररएको ।
३.११ अिगु मि कायालाई प्रभावकारी विाउाँदै लवगएको ।

३.१२ आ.व. को अन्त्यमा हतारमा काम गिे प्रवृवतलाई विरुत्सावहत गदै लवगएको ।
३.१३ संस्र्ागत सश
ु ासि अवभवृविमा िोड वदईएको ।

४.

मिषयगत क्षेत्रको समिक्षात्िक अिस्था

४.१ कृमष तथा पशु मिकास
४.१.१ अगााविक विरीको अविारणालाई मतु ा रुपवदिे मख्ु य क्षेत्रको रुपमा रहेको कृ वष क्षेत्रलाई सशि र प्रभावकारी विाउि िगर कृ वष
ववकास सवमवत तर्ा िौ वटा वडामा वडा स्तरीय कृ वष सवमवत गिि गररएको ।
४.१.२ दोलखाको पवहर्ािको रुपमा रहेको वकवी खेतीलाई व्यवसावयक विाउिे प्रयास स्वरुप ३००० र्ाि वकवव ववरुवा ववतरण गररएको
।
४.१.३ कृ षकलाई खििोतमा सहि बिाउिकालावग अिदु ािमा ३२ वटा वमवि वटलर ट्याक्टर तर्ा अन्ि कुटािी गिाको लावग १४ र्ाि
थ्रेसर मेवशि ववतरण गररएको ।
४.१.४ लवक्षत वगालाई समेट्िे गरर यवु ा लवक्षत तरकारी खेवतलाई प्रोत्साहि गिे कायाक्रम संर्ालि गररएको ।
४.१.५ उन्ित ववउ आलु ववतरण गिे क्रममा १८५० के िी वप.वव.एस. ववउ आलु ववतरण गररएको ।
४.१.६ कृ वष क्षेत्रलाई आवर्ाक ववकासको महत्वपणू ा क्षेत्रको रुपमा अवि वढाई तदअिरुु प बिेट व्यवस्र्ा गररएको ।

४.२ मशक्षा ि स्िास््य
४.२.२ cf=j= @)&$÷)&% df ;~rflnt sfo{qmd
४.२.२.१ cf=j= @)&$÷)&% df ;+3af6 l;w} ljBfnosf] vftfdf hfg] u/L ah]6 ljlgof]hg ePsf]df sfo{qmd sfof{Gjog
lgb]{lzsf adf]lhd ;a} lzif{ssf] /sd lgsf;f u/L e'QmfgL eO{ afFsL /sd ;+3df g} lkmtf{ ul/Psf] .
४.२.२.२ lzIfsx?sf] dfl;s tna eQf ;dodf lgsf;f ul/ bf]nvf lhNnfdf g} ;dodf lgsf;f ug{] :yfgLo txdf k/]sf] .
४.२.३ lhNnf c:ktfn bf]nvf lh/Ldf cf=j= @)&$÷)&% df ePsfsfo{x?
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४.२.४ @)&$÷)&% df k|fylds :jf:Yo tkm{ ePsf dxTjk"0f{ sfo{x?
४.२.४.१ j8f g+= * df ?=@),)),))).– sf] nfutdf gu/ :jf:Yo lSnlgs ejg lgdf{0f ;DkGg .
४.२.४.२ j8f g+= & df?=^,)),))).– sf] nfutdf ufpF3/ lSnlgs ejg lgdf{0f ;DkGg .
४.२.४.३ dlxnf :jfYo :jod ;]ljsfx?nfO{ kf]zfs eQf ljt/0f .
४.२.४.४ 7"nf]kftn :jf:Yo rf}sLdf ODkfG6 ;]jf ;DkGg u/]sf] .

४.३ पुिाणधाि सम्िन्धी

वडा िं िम्मा सम्पन्ि
योििा

सम्पन्ि भएका खािेपािी
सडक योििा योििा

पल
ु पल
ु ेसा मि, मवन्दर, गम्ु वा तर्ा र्र्ा ववववि (सावािविक शौर्ालय,
पस्ु तकालय लगायत)

सवै

९२

७

१४९

२६

१६

८

*वडा गत रुपमा सम्पन्ि भएका योििाहरुको वववरण अिसु र्ू ी १ मा सल
ं ग्ि छि् ।

४.४ योजना तजणुिािा, कायाणन्ियन, अनुगिन तथा िुल्याङ्कनका सम्िन्धिा िहशुस गरिएका सिस्याहरु:
४.४.१ स-सािा योििा र संख्या िेरै हुदाँ ा कायाान्वयि, अिगु मि मल्ु याङ्कि प्रभावकारी रुपमा गिा कवििाई ।
४.४.२ कवतपय उपभोिाले सम्झौता िै िगरी कायाान्वयि गदाा भि
ु ािी प्रकृ यामा कवििाई ।
४.४.३ समयमा िै सम्झौता गरी कायाान्वयि िगदाा कवतपय योििा कायाान्वयिको लावग कम समय हुिे ।
४.४.४ िगरपावलकामा पयााप्त प्राववविक ििशवि िहुदाँ ा लागत अिमु ाि, अिगु मि सपु ररवेक्षण लगायतका काम समयमा सम्पन्ि गिा
कवििाई ।

