
 

जिल्ला स्तरीय वार्षिक प्रगतत 
समिक्षा गोष्ठीको प्रततवेदन  

आ.व. २०७२/७३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जिल्ला र्वकास समिततको कायािलय 

कैलाली 
 

 

 

 

 



१. सरकारी तथा गैरसरकारी कार्ाालर्हरुको आ.व. २०७२/७३ को वार्षाक प्रगतत समिक्षा गोष्ठी 

पषृ्टभमूि 

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ 
को उप दफा २ िा व्यवस्था भएनुसार 
जिल्ला  र्वकास समिततले जिल्ला जस्थत 
र्वकास संग सम्बजधित बबमभधन सरकारी 
तथा गैह्र सरकारी कायािलय, संघ संस्था, 
स्थानीय तनकाय गार्वस, नपा, 
जिर्वसहरुको बार्षिक समिक्षा गोजष्ठ गरर 
सोही गोजष्ठको उपलब्िी, मसकाई तथा 
अनुभवका आिारिा अनुकरणिय 
कायिहरुलाई संस्थागत गदै लैिाने तथा 
कमि कििोरीिा सुिार गरर जिल्लािा हाल संचालन भैरहेका तथा भर्वश्यिा संचालन हुने योिना 
तथा कायिक्रिहरुलाई प्रभावकारी रुपिा कायािधवयन गदै लिाने उदेश्य अनुरुप सरकारी तथा 
गैरसरकारी कायािलयहरुको आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक प्रगतत समिक्षा गोष्ठी मितत २०७३/५ १२ गत े
सम्पधन गररयो | 

कार्ाक्रिको उदेश्र् 

१. आ.व. २०७२/७३ िा र्वकास संग सम्बजधित कायािलय संघ संस्थाहरुले गरेका कायिको 
लक्ष्य अनुसार प्रगतत भए नभएको समिक्षा गने | 

२. जिल्लािा हाल संचालन भैरहेका तथा भर्वश्यिा संचालन हुने योिना तथा 
कायिक्रिहरुलाई प्रभावकारी रुपिा कायािधवयन गदै लैिाने सधदभििा छलफल तथा 
पषृ्ठपोषि गने | 

३. जिल्लािा गत आ.व. िा संचालन भएका र्वकास कायिक्रिहरुको एकीकृत सूचना संकलन 
गने | 

उक्त कायिक्रिको अध्यक्षता स्थानीय र्वकास अधिकारी ज्यु ले गनुिभएको धथयो भने कायिक्रििा 
प्रिुख अततधथ प्रिुख जिल्ल्ला अधिकारी गोबबधद प्रसाद ररिाल ज्यू रहनुभएको धथयो | स्थानीय 
र्वकास अधिकारी ज्युले अध्यक्षता गनुि भएको कायिक्रि संचालन श्री योगेधर प्रसाद ओझा ज्युले 



गनुिभएको धथयो | कायिक्रि संचालनकै क्रििा कायिक्रि अधिकृत योगेधर प्रसाद ओझाले  गोजष्ठिा 
उपजस्थत राितनततक दलका प्रतततनधिहरु, र्वषयगत कायािलयका प्रिुखहरु, गैससका प्रिुख तथा 
प्रतततनधिहरुका साथ ैकायिक्रििा उपजस्थत पत्रकारहरु लगायत सवै सहभागीहरुलाई जिल्ला र्वकास 
समिततको तफि बा  स्वागत सिेत गनुि भएको धथयो   उक्त समिक्षा गोजष्ठिा राितनततक दलका 
प्रतततनधिहरु, र्वषयगत कायािलयका प्रिुखहरु, गैससका प्रिुख तथा प्रतततनधिहरुका साथ ैकायिक्रििा 
उपजस्थत पत्रकारहरु लगायत सवै गरर १२ िनाको सहभाधगता रहेको धथयो   

र्वषयगत कायािलयहरु तथा गैससहरुको बार्षिक प्रगती समिक्षा गोजष्ठका सहभागीहरुलाई जिल्ला 
र्वकास समिततका तफि  स्वागत गदै कायिक्रि अधिकृत श्री योगेधर प्रसाद ओझाले स्थानीय स्वायत्त 
शासन ऐन र तनयििा व्यवस्था भएनुसार बार्षिक प्रगती समिक्षा गोजष्ठको आयोिना गररएको, 
प्रगती समिक्षा गोजष्ठिा गत आ.व.िा संचालन भएका योिना तथा कायिक्रिहरुको कायािधवयनको 
जस्थततका बारेिा छलफल गररने, बिे  कायािधवयनका बारेिा छलफल गररने, मसकाई तथा  अनुभवका 
बारेिा छलफल गररने, योिना कायािधवयन गदाि आई परेका सिस्याहरु सोको तनराकरििा 
अपनाईएका उपायका बारेिा छलफल गनिका लागी गोजष्ठको आयोिना गररएको बताउनु भयो   

सो प्रगती समिक्षा गोजष्ठिा आफ्नो तनदेशन िधतव्य व्यक्त गने क्रििा स्थानीय र्वकास अधिकारी 
श्री केशव प्रसाद बबिलीज्युले बबस्ततृ छलफलका लागी गाउँ र्वकास समितत तथा न.पा.हरुको छुट् ै 
प्रगती समिक्षा गोजष्ठको आयोिना गररएको बताउनु भयो   िधतव्यकै क्रििा उहाँले जिल्ला स्तररय 
समिक्षा गोजष्ठ क्षेबत्रय प्रगती समिक्षा गोजष्ठको तयारीको रुपिा आयोिना गररएको, गाजष्ठिा आ.व. 
२०७२/७३को आय–व्ययको बबस्ततृ र्ववरि प्रस्तुत गनुि पन,े योिनागत रुपिा प्रगती र्ववरि पेश 
गनुि पन,े अनुकरिीय कायिहरु प्रस्तुत गनुि पन,े मसकाई तथा अनुभवहरुलाई आदान प्रदान गनुि पन,े 

योिनाको कायािधवयनिा देखा परेका सिस्या तथा चनुौतीहरु र सोको सािािानिा अपनाईएका 
उपाय र र्वधिहरुका बारेिा छलफल अधतरक्रक्रया गनुि पन,े तथा आगािी ददनिा कायिक्रिको 
प्रभावकारी कायािधवनका लागी गाउँ र्वकास समितत तथा नगरपामलकाहरुले जिल्ला र्वकास समितत 
तथा नेपाल सरकारसँग आपेक्षा गरेका बबषयहरु सिेत सिावेश गरर प्रगती प्रततवेदन पेश गनुि पन े
बताउनु भयो   

र्वषयगत कायािलय हरुका प्रिुखहरुले पालै पालो आ(आफ्नो कायािलयहरुको आ व  २०७२/०७३ को 
वार्षिक प्रगतत समिक्षा प्रस्तुत गनुिभएको धथयो | 

 

 



बिमभन्न कार्ाालर्हरु िाट आएका िुख्र् सिस्र्ा तथा सिाधानका उपार्हरु 

१. जिल्ला मशक्षा कायािलय 

 िखु्य िखु्य सिस्याहरू सिािानका उपायहरू 

चौमासिक सिकािाको फुकुवा आदेश ढिलो गरी प्राप्त हिु ु। िाधथल्लो तनकायहरू सगं सिधवय गरी 
सियि ैफुकुवाको लाधग प्रयास  

छात्रवरृ्त्त तनकासका लाधग र्वद्यालयस्तरबा  प्राप्त हुन ु
पने तोक्रकएको र्वद्याथी र्ववरि दिलो प्राप्त हुने, 

आवश्यक कागिात अपगु हुने आदद  

स्रोतकेधर स्तरिा र्ववरि सकंलन , कायिक्रि 
अमभिणूखकरि र लक्षक्षत सिहू सम्ि 
कायिक्रिको िानकारी परु   याउन ुपने 

प्रभावकाररता कि देणखएको कारि र्वगत देणख न ै
सचंालन नरहेका कायिक्रिहरूिा विे  आई रहनलेु प्रगतत 
कि देणखने   

जिल्लाको आवश्यकता अनसुार कायिक्रि र 
विे  िाग गने 

कततपय कायिक्रिहरू कायािधवयन तनदेमशका अनसुार 
िाधथल्लो तनकायहरूले अमभिणूखकरि सचंालन गररसके 
पतछ िात्र जिल्लािा सचंालन गररन ुपने भएको ले 
चौिामसकको अजधति सियिा िेरै कायिक्रिहरू एकै चो ी 
गनुि पने सिस्या   

पवूितयारी गने   

विारिा उपलब्ि नहँुदा तन: शलु्क पाठ्यपसु्तक शकै्षक्षक 
सत्रको शरुूि ैउपलब्ि गराउन कदठन हुने गरेको   

सम्बजधित तनकायहरू सगं सहकायि गरर 
सियि ैउपलब्िताका लाधग पहन गरररहने  

आधथिक वषिको अध्यिा थप भई आउने कायिक्रि 
सियि ैसम्पधन गनि कदठनाई 

 

केही मशषिकहरूिा जिल्लाको आवश्यकता अनसुार वि े 
उपलब्ि नहुन ुिस्त ैर्प. मस. एफ. सेलरी अनदुान 

जिल्लाको आवश्यकता अनसुार बिे  िाग 
गने  

अधिकाश ंमशषिकको वि े र्वद्यालयहरूिा तनकासा हुने 
भएको हँुदा कायिक्रिको प्रभावकारी कायािधवयनका लाधग 
र्वद्यालयहरूको क्षिता अमभवदृ्धि गनि र िवाफदेदहता 
वदृ्धि गनि चुनौततपिूि रहेको  भौततक तनिािि सम्बजधि 
काि सियि ैसम्पधन गनि चुनौततपिूि रहेक  

सािाजिक पररक्षि लेखा पररक्षि वलेुद न 
प्रकाशन लगायतका कायिक्रिबा  पारदमशिता 
र िवाफ देदहता वदृ्धि गने   क्षिता 
र्वकास तामलि अमभिणूखकरि सचंालन 
गने  

हाल जिल्ला मशक्षा कायािलयिा रहेको कििचारी दरवजधद 
सरंचना अनसुार अनगुिनिा खद ने िनशजक्त प्रयाप्त 
नभएको    

उपलब्ि िनशजक्तको उच्चति पररचालन   

 

 



२. जिल्ला पश ुसेवा कायािलय 

िखु्य िखु्य सिस्या सिािानका उपायहरु 

बबदाको ददनिा तनयमित सेवा ददन न सकन ु अ्यावशयक सेवा िा राणखन ुपने 

तरल नाइट्रोिन तनयमित नहुन ु त .ना.का .पालाध  सु.प.िा हुन ुपने  

गाडि िेरे परुानो  छ, िरि तगन ृिेरे खधचलृो 
हने 

नया र्पक अप गािीको ब्यवस्था हुन   पनि 

कायािलय, तथा का .प्र.आवास िेरे परुानो  कायािलय, से .के.तथा कििचारी आवासको ब्यवस्था 
हुन पने  

उधनत पशहुरुको श्रोतको कमि क्षेत्र मभत्र न ैश्रोत हुन ूपने 

सब ैकृषकहरु लाइ अनदुान को बयवस्था 
नभएको 

सब ैकृषकहरु लाइ अनदुान को ब्यवस्था हुन ुपने, 

(कुखुरा( 
कायिक्रि  बि ेको कमि ठुलो जिल्ला भएको ले बि े बिाउन ुपने 

ब्यवस्थीत बिशाला नहुन ु न .पा.हरुले सहकायि गनुि पने  

दक्ष,र  योग्यता भएका कििचारीहरु को कमि दक्ष एबि   योग्यता भएका कििचारी ब्यवस्था वा 
तनयमित तालीको ब्यवस्था हुन पने 

 

३. जिल्ला खेलकुद र्वकास समितत 

िखु्य-िखु्य सिस्याहरु सिािानका उपायहरु 

खेलािीहरुको प्रमशक्षि कायििा 
सिस्या 

कैलाली जिल्लािा िनगिी र प्रतापरु गा .र्व.स.िा बाहेक अधय 
स्थानिा कभििहल नभएको हँुदा खेलािीहरुलाई आवश्यक 
प्रमशक्षिको अभाव भएकालेे एक तनवािचन क्षते्र एक कभििहलको 
व्यवस्था गररनपुने साथै नगरपामलका भएको ठाउँिा 
नगरपामलकाबा  पतन कभििहल तनिाििका लाधग आवश्यक 
बिे को व्यवस्थापन गररन ुपने  

राजष्ट्रय तथा अन्र्तराजष्ट्रय खेलािीको 
व्यवस्थापन  

जिल्ला क्षेत्र तथा राज्यको इज्ित र सम्िानिा सदैव कद बद्ि 
भएर खेल्ने खेलािीको वतृतर्वकास िा बािा उ्पधन भएको हँुदा 
खेलािीले प्राप्त गने सफलताका आिारिा स्थानीय तनकाय, 

सरकारी तथा गहै्र सरकारी सघंससं्थाहरुिा र्वशषे आरक्षिको 
व्यवस्था गररनपुने  

 

 

 

 

 



 

४. िदहला तथा बालर्वकास कायािलय 

चुनौतीहरु 

 गाउँस्तररय तामलििा भत्ता नहुन ु

 जिल्ला स्तरको तामलििा उपलब्ि गराईएको भत्ता अदहलेको िहंगाईको अवस्थािा एकदि ै
धयनु  

 वस्तगुत  ेवा ज्यादै धयनु    

 तनगरानी सिहूका सव ैसदस्यहरु लेखपि गनि नसक्ने भएकाले अनगुिन तथा प्रततवेदन 
फाराि भरी ररपोद ङ गनि अफ्ठ्यारो भएको, 

 दहसा र्पडितलाई राख्न ेपनुिस्थापना गहृ नहुन ुर िनेर्विशिको व्यवस्था नहुन ु  
 कायािलयको कायिबोझ बदि हुन ु  

 

५. सहकारी प्रमशक्षि तथा डिमभिन कायािलय 

िखु्य िखु्य सिस्याहरु सिािानका उपायहरु 

१) तालीििा सहभागी हुन आउने सहभागीलाई 
प्रतत सहभागी रु.२५० –िात्र दैतनक भत्ता भई धयनू 
भएकोले तालीि कायिक्रि प्रतत सहभागीहरुको 
आकषिि कि भएको   

१) सहकारी र्वभागिा थप विे को लाधग िाग 
गने गररएको   

२) छात्रावासिा लजिजष् कको अप्रयाप्तता  २) कायािलय सचंालन खचि वा  छात्रावासको 
व्यवस्थापन हुने गरेको    

३) सवारी सािन र धयनू विे का कारि 
अनगुिनिा मसमितता  

३) भएका सवारीसािन र उपलब्ि वि ेको 
अधिकति सदपुयोग गदै लक्ष्य तोक्रकएको 
सख्यािा सहकारीको अनगुिन गने गररएको   

 

 

 

 

 

 

 

 



२. गार्वस कार्ाालर्हरुको आ.व. २०७२/७३ को वार्षाक प्रगतत समिक्षा गोष्ठी 

पषृ्टभमूि 

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ 
को उप दफा २ िा व्यवस्था भएनुसार 
जिल्ला  र्वकास समिततले जिल्ला जस्थत 
र्वकास संग सम्बजधित बबमभधन सरकारी 
तथा गैह्र सरकारी कायािलय, संघ संस्था, 
स्थानीय तनकाय गार्वस, नपा, 
जिर्वसहरुको बार्षिक समिक्षा गोजष्ठ गरर 
सोही गोजष्ठको उपलब्िी, मसकाई तथा 
अनुभवका आिारिा अनुकरणिय 
कायिहरुलाई संस्थागत गदै लैिाने तथा 
कमि कििोरीिा सुिार गरर जिल्लािा हाल संचालन भैरहेका तथा भर्वश्यिा संचालन हुने योिना 
तथा कायिक्रिहरुलाई प्रभावकारी रुपिा कायािधवयन गदै लिाने उदेश्य अनुरुप गार्वस कायािलयहरुको 
आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक प्रगतत समिक्षा गोष्ठी मितत २०७३/५ १३ गते सम्पधन गररयो | 

कार्ाक्रिको उदेश्र् 

४. आ.व. २०७२/७३ िा गार्वसले गरेका कायिको लक्ष्य अनुसार प्रगतत भए नभएको समिक्षा 
गने | 

५. जिल्लािा हाल संचालन भैरहेका तथा भर्वश्यिा संचालन हुने योिना तथा 
कायिक्रिहरुलाई प्रभावकारी रुपिा कायािधवयन गदै लैिाने सधदभििा छलफल तथा 
पषृ्ठपोषि गने | 

६. जिल्लािा गत आ.व. िा संचालन भएका र्वकास कायिक्रिहरुको एकीकृत सूचना संकलन 
गने | 

उक्त कायिक्रिको अध्यक्षता स्थानीय र्वकास अधिकारी ज्यु ले गनुिभएको धथयो | स्थानीय र्वकास 
अधिकारी ज्युले अध्यक्षता गनुि भएको कायिक्रि संचालन श्री योगेधर प्रसाद ओझा ज्युले गनुिभएको 
धथयो | कायिक्रि संचालनकै क्रििा कायिक्रि अधिकृत योगेधर प्रसाद ओझाले  गोजष्ठिा उपजस्थत 
राितनततक दलका प्रतततनधिहरु, गार्वसका सधचब तथा सहायकहरु साथ ै कायिक्रििा उपजस्थत 



पत्रकारहरु लगायत सवै सहभागीहरुलाई जिल्ला र्वकास समिततको तफि बा  स्वागत सिेत गनुि 
भएको धथयो   उक्त समिक्षा गोजष्ठिा राितनततक दलका प्रतततनधिहरु, गार्वसका सधचब तथा 
सहायकहरु साथ ैकायिक्रििा उपजस्थत पत्रकारहरु लगायत सवै गरर १०२ िनाको सहभाधगता रहेको 
धथयो   

गार्वसहरुको बार्षिक प्रगती समिक्षा गोजष्ठका सहभागीहरुलाई जिल्ला र्वकास समिततका तफि  स्वागत 
गदै कायिक्रि अधिकृत श्री योगेधर प्रसाद ओझाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र तनयििा व्यवस्था 
भएनुसार बार्षिक प्रगती समिक्षा गोजष्ठको आयोिना गररएको, प्रगती समिक्षा गोजष्ठिा गत आ.व.िा 
संचालन भएका योिना तथा कायिक्रिहरुको कायािधवयनको जस्थततका बारेिा छलफल गररने, बिे  
कायािधवयनका बारेिा छलफल गररने, मसकाई तथा  अनुभवका बारेिा छलफल गररने, योिना 
कायािधवयन गदाि आई परेका सिस्याहरु सोको तनराकरििा अपनाईएका उपायका बारेिा छलफल 
गनिका लागी गोजष्ठको आयोिना गररएको बताउनु भयो   

सो प्रगती समिक्षा गोजष्ठिा आफ्नो तनदेशन िधतव्य व्यक्त गने क्रििा स्थानीय र्वकास अधिकारी 
श्री केशव प्रसाद बबिलीज्युले समिक्षा गोष्ठीलाई उपलजब्ििुलक तथा कायिपरक बनाउनका लाधग 
र्वषयगत क्षेत्र संग सम्बजधित तनकायहरुले र्वषयगत रुपिा समिक्षाको आयोिना गरर सो को 
उपलजब्ि तथा सवालहरुलाई जिल्ला स्तरीय समिक्षा गोष्ठीिा प्रस्तुत गनुिपने | समिक्षा गोष्ठी 
नीततगत रुपिा िात्र ैसंचालन हुने भएको हुदा समिक्षा गोष्ठीलाइ नततिािुखी बनाउनुपने | समिक्षा 
गोष्ठीिा उठेका सवालहरु तथा प्राप्त पषृ्ठपोषिका आिारिा नीततहरु तिुििा गरर कायिधवयन 
गनुिपन े | आगािी ददनिा कायिक्रिको प्रभावकारी कायािधवनका लागी गाउँ र्वकास समितत तथा 
नगरपामलकाहरुले जिल्ला र्वकास समितत तथा नेपाल सरकारसँग आपेक्षा गरेका बबषयहरु सिेत 
सिावेश गरर प्रगती प्रततवेदन पेश गनुि पने बताउनु भयो   

गार्वस कायािलय हरुका सधचबहरुले पालै पालो आ(आफ्नो कायािलयहरुको आ व  २०७२/०७३ को 
वार्षिक प्रगतत समिक्षा प्रस्तुत गनुिभएको धथयो | 

समिक्षा गोष्ठीिा उठेका िखु्य सझुावहरु 

 जिल्लाको आवश्यकता तथा सम्भावनाको आिारिा पके  क्षेत्रको पदहचान गरर पके  
कायिक्रिको प्रभावकरी कायिधवयनका लाधग सिधवया्िक रुपिा कायिक्रि संचालन गनुिपन े
| 



 कृर्ष, स्वास््य र्विा सम्बजधि कायिक्रिको प्रभावकारी कायिधवयनका लाधग व्यापक रुपिा 
प्रचार प्रसारका कायिक्रि संचालन गरर कायिधवयन गनुिपयो | 

 कृर्ष उ्पादक्व अमभबदृ्धि गरी कृर्ष उ्पादन वदृ्धिका लाधग कृर्ष सािग्री (िल, व्यु 
बबिन, यधत्र) को सहि उपलब्िताका लाधग आवश्यक नीतत तथा कायिक्रि तिुििा गनुिपन े
| 

 अव्यवजस्थत बसोबास तथा बद्िो िनसंख्याका कारि कृर्ष उ्पादक्विा कमि हुन गएको 
हुदा भूउपयोग नीतत लागु गनुिपने | 

 व्यापक रुपिा भइरहेको बन बबनास तथा अततक्रििको रोकथािका लाधग सबै 
सरोकारवालाहरुले साझा प्रयास गनुिपने | 

 सहभाधगतािुलक योिना तिुििा प्रक्रक्रया सबैले आ्िसाथ गनि नसक्दा कायिक्रिहरुिा दोिोरो 
पना हुन िाने हँुदा जिल्लािा कायिरत सम्पूिि सरकारी तथा गैरसरकारी तनकायले बिे  
नीतत तथा कायिक्रिहरु तिुििा गदाि सहभाधगता्िक योिना तिुििाको ििि अनुरुप गनुिपन े
| 

 जिल्लािा र्वकासका गततबबधिहरु संचालन गने तनकायहरु बीच कायििूलक सिधवयको 
अभावले गदाि जिल्लाको सिग्र र्वकासको अवस्था नै उिागर नहुने भएकोले जिल्लाको 
र्वकासको यथाथि जस्थततको िानकारी हुन नसकेको हुदा सिधवया्िक रुपिा कायिक्रि 
संचालन गनुिपने | 

 जिल्लाको कृर्ष उ्पादक्व अमभबदृ्धिका लाधग िझौला तथा ठुला कृषक हरुका लाधग र्वशषे 
कायिक्रिहरु संचालन गनुिपने | 

 बबमभधन तनकाय बा  संचालन गररएका योिना तथा कायिक्रिहरुको प्रभावकारी कायिधवयनका 
लाधग अनुगिन सयधत्र बनाई अनुगिन गनुिपन ेतथा गत र्वगतिा संचालन भएका योिना 
तथा कायिक्रिहरुको ििित सम्भार तथा तनयमित संचालनका लाधग ििित सम्भार कोषको 
व्यवस्थाका साथ ैपुनतनििाििका लाधग व्यवस्था गनुिपन े| 

 जिल्लािा तनिाििािीन हुलाकी सिकको तनिािि कायि बसधता िैर्वक क्षेत्रिा सिक तनिाििको 
कायि संचालन हुननसकेको हुदा सम्बजधित तनकायिा सो तनकायिा वैकजल्पक व्यवस्थाका 
लाधग सिबजधित तनकायिा अनुरोि गने |



कायिक्रिका फो ोहरु 

 

 

 



कायिक्रिका फो ोहरु 

 

 


