
कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका का्ालि्

डााँछी‚ काठमाण्डौं 

वार्षिक प्रगर्ि समीक्षा गोष्ठी

र्मर्ििः- २०७३।०५।११
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नगरपार्िकाको नकसािः

ggu/
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नगर पररचय:

• र्व.स.ं २०७१ मंसीर १६ गिे नेपाि सरकार मन्त्री पररषदक्ो र्नर्ियद्धारा २०७१ मंसीर २२ गिे

र्वर्िवि रुपमा कागेश्वरी मनहरा नगरपार्िका उद्घाटन ।

• सार्वकका गोठाटार, मिूपानी, डााँछी, भद्रवास, आिापोट र गागिफेदी गा.र्व.स. समायोजन गरी १६

वडामा प्रशासर्नक र्वभाजन गररएको ।

• र्समानािः पवूिमा शखंरापरु नगरपार्िका र चागंनुारायर् नगरपार्िका, पर्िममा काठमाण्डौ

महानगरपार्िका र गोकर्शे्वर नगरपार्िका, उिरमा र्सन्त्िपुाल्चोक र्जल्िा र दर्क्षर्मा मध्यपरु र्िमी

नगरपार्िका अवर्थिि छ ।

• के्षत्रफिः २७.६ वगि र्क.मी.

• नामाकरणः सार्वक गागिफेदी गा.र्व.स. हािको वडा न. १४ मा अवर्थिि ऐर्िहार्सक िार्मिक

थिि कागेश्वरी महादवे मर्न्त्दर र मनहरा खोिाको नामिे कागेश्वरी मनहरा नामाकंन गररएको छ ।

• जनसख्ाः ६०‚२४७ – (२०६८ सािको जनगर्ना अनसुार)

• साक्षरताः ८०.०९ प्रर्िशि

• काठमाण्डौ लजल्िाको क्षरे नं. २ र ३ (र्नवािचन क्षरे)
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प्रमखु उपिर्धिहरिः

• िागि जनसहभार्गिामिूक (3P) कायिक्रममा जोड र्दएको‚

• वडा सर्चव र नागररक वडा मञ्चका संयोजक‚ सह-संयोजकहरुिाई योजना छनौट संचािन‚

अनगुमन र थिानीय गनुासो धयवथिापनको र्वषयमा र्जम्मेवार बनाउने प्रयास गररएको‚

• बहुपक्षीय अनगुमन ििा र्नरीक्षर् कायिमा जोड र्दएको - माननीय सासंद‚ राजनैर्िक संयन्त्र‚ वडा

नागररक मञ्च‚ वडा सर्चव र प्रार्वर्िक कमिचारीसमेिको संयकु्त सहभार्गिामा अनगुमन ििा

र्नरीक्षर् कायिका िार्ग सकृय सर्मर्िको धयवथिा गरी योजना ििा िर्क्षि कायिक्रमिाई धयवर्थिि‚

पारदशी र पररर्ाममखूी बनाउने प्रयासको िािनी गररएको‚

• र्वकास र्नमािर्का कायिहरुिाई वािावरर्मैरी र अपनत्वमैरी बनाउनकुा सािै र्वर्भन्त्न सर्मर्िहरुको

गठन गरी जवाफदहेी र र्जम्मेवार बनाउने कायिको िािनी गररएको‚

• थवच्छ‚ सफा‚ हराभरा सशुासनयकु्त कागेश्वरी मनहराको नारािाई आत्मसाि गररएको ।
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कुल वार्षिक आय
सि.नं. सिषिक रकम कैफियत
१ कुल वार्षिक आय (जम्मा) १९‚१०‚३९‚७९६।२७
क. कुल आन्तरिक आय ११‚९५‚८३‚६६९।२७
ख. शसति िकम ३‚१८‚९५‚६१२।-
ग. निशति िकम (ि.पा.

अिुदाि)
२‚८०‚३१‚०१५।-

घ. साविजनिक निमािण (िे.स.) ८७‚४३‚०००।-
ङ. कायिक्रम खर्ि (िे.स.) ३६‚५००।-
र्. साविजनिक निमािण 

(जज.र्व.स.)
२७‚५०‚०००।-

जम्मा
(खर्ि)

भौनतक तथा र्वर्िय प्रगनत १०‚७६‚०१‚४५७।- ५६.३३%

मौज्दात िकम ८‚३४‚३८‚३३९।२७



िंचासलत योजना तथा कायिक्रमहरुको िंख्यात्मक र्ववरण तथा रचि रकम

सि.
नं.

योजनाको 
फकसिम

िम्झौता
भएका 
िंख्या

िम्पन्न
भएका 
िंख्या

कायािन्वयनमा
नआएका िंख्या

जम्मा रचि कैफियत

१ लक्षित वगि तर्ि ९४ ९३ १ ७६‚८३‚२४५।-
२ भौनतक पूवािधाि 

तर्ि  ि पूूँजीगत 
तर्ि

२०८ १९३ १५ ४‚१४‚९३‚२५१।-

३ लागत 
जिसहभागगता
तर्ि  (पूवािधाि)

५ ५ छैि ८७‚४३‚०००।-

४ जजल्ला र्वकास 
सममनत मार्ि त 
आएका योजिा
तर्ि

१६ १२ ४ २७‚५०‚०००।-

५ सामाजजक सुििा २‚३५‚८७‚२००।-
६ कायिक्रम खर्ि

(शाजन्त सममनत)
३६‚५००।-

७ र्ालु खर्ि २‚३३‚०८‚२६१।-
जम्मा १०‚७६‚०१‚४५७।-



आन्तररक आ् तथा राजश्व बााँडफााँडको अवसथाः

लववरण

०७२/७३ को कूि 

अनुमालनत आ्

(रु.हजारमा)

्थाथल आम्दानी

(रु.हजारमा)

प्रगलत (%)

आन्त्िररक आय 

८५८९५

(८ क. ५८ िाख ९५ हजार)

५०३०८।२०८

(५ क. ३ िाख )

५८।५७

राजश्व बााँडफााँड

१००००

(१ करोड)

३१५८२।८११

(३ क. १५ िाख ८२ हजार)

३१५।८३

स्रोि बााँडफााँड

६०००

(६० िाख )

३६३५।२५

(३६ िाख )

६०।५९

िागि सहभार्गिा

३०००

(३० िाख )

८७४३

(८७ िाख ४३ हजार)

२९१।४३

कूि जम्मा

१०४८९५

(१० क. ४८ िाख ९५ हजार)

९४२६९।२६९

(९ क. ४२ िाख ६९ हजार)

८९।८७
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भौलतक प्रगलत

8

क्र.स

के्षत्र सुचक ईकाई गत आब 

सम्म सम्पन्न

(पररमाण)

चािू 

आ.व.को

िक्ष््

चािू आ.व.को

सम्पन्न पररमाण

प्रमुख नतीजा /असर

१ सडक माटे /कच्ची सडक र्क.मी.

ग्राभेि सडक र्क.मी. ४२ वटा 

सडक ढिान र्क.मी. ७ वटा

सडक कल्भटि वटा २ वटा

२ खानेपानी खानेपानी योजना संख्या ११ वटामा

भौर्िक

सहयोग 

३ र्संचाई नहर, कुिो र्क.मी. ....र्संर्चि के्षर

पोखरी वटा

४ सडकपिु 

र्नमािर् सम्पन्त्न

पिु वटा

५ फोहोरमैिा थयार्नटरी ल्याण्ड

र्फल्ड साइट

वटा र्वर्भन्त्न थिानमा सरसफाई एवं

जनचेिनामिूक कायिक्रम 

ढि र्नकास र्मटर ९ वटा



भौलतक प्रगलत

9

के्षत्र सुचक ईकाई गत आब सम्म सम्पन्न

(पररमाण)

चािू 

आ.व.को 

िक्ष््

चािू 

आ.व.को 

सम्पन्न 

पररमाण

प्रमुख नतीजा 

/असर

५ आवास

ििा भवन

र्वध्यािय भवन र्नमािर् वटा भौर्िक पवूाििारमा सहयोग

न.पा.∕वडा कायाििय

भवन र्नमािर्

वटा संयकु्त वडा कायाििय ११‚ 

१२ र १३ को कम्पाउण्ड

वाि‚ रेर्िङ गेट र्नमार्

वर्ििङ सेन्त्टर वटा

थवाथ्य / उप थवाथ्य

चौकी

वटा भौर्िक पवूाििार/ 

कायिक्रममा सहयोग

७ ऊजाि एवं

र्वध्यिुीकर

र्

सौयि सडक वत्ती

(ऊजाि) 

१.७ 

र्क.वा

१७ वटा  (वडा  नं. ११‚

१२ र १३ का र्वर्भन्त्न

थिानमा)

अन्त्य सौयि उजाि र्क.वा

जिर्वध्यिु् र्क.वा



िलक्षत वगल तथा समावेशीकरण सम्बन््ीः

लस.नं.

लववरण

संचालित 

का ल्क्रम/ 

आ्ोजना संख्ा

लवलन्ोलजत रकम 

(रु. हजारमा)

खचल रकम        (रु.

हजारमा)

१ बािबालिका तफल २ ५१।२६ ५१।२६

२ मलहिा तफल ४९ २५२९।७०७ २५२९।७०७

३ दलित २ १३४।९ १३४।९

४ जेष्ठ नागरीक/अपाङ्गता २ १४५ १४५

५ लशक्षा ९ ३७०८ ३७०८

६ सवास्् १५ १७९७।६०२ १७९७।६०२।-

७ ्ुवा तथा खेिकुद ११ ३०२।१५३ ३०२।१५३।-

८ ्ालमलक सम्पदा संरक्षण १६ ९७४।७७ ९७४।७७।-

९ कुि १०६ ९६४३।३९ ९६४३।३९
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11

र्ववरर्

अथिायी थिायी

र्नमािर्ार्िन सम्पन्त्न र्नमािर्ार्िन सम्पन्त्न

न.पा.∕वडा कायाििय भवन

सामदुार्यक भवन

कूि

भकूम्पपिाि ्को पनुर्निमािर्को प्रगर्ि (भकूम्प प्रभार्वि र्जल्िाको िार्ग मार)

लववरण घर्ुरी लवतरण गररएको रकम (०००)

अनदुान सम्झौिा



व््लिगत घर

लस.नं. घरको लकलसम

लनवेदन दताल

संख्ा

सवीकृत

संख्ा

का्ालन्व्न हुन 

बााँकी

१नयााँ घर र्नमािर् १३८६ ९२० ४५४

२नकसा र्नयर्मि २५४ १४४ ११०

३नकसा नामसारी ८८ ८८ ०

४घर र्नमािर् सम्पन्त्न ९१२ ५१२ ४१७

५नकसा नर्वकरर् ५ ५ ०
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सामालजक के्षत्रतफल को प्रमुख प्रगलत 

• िोर्कएको प्रर्िशिका आिारमा िर्क्षि कायिक्रमिाई धयवथिापन गरी वडा नागररक मञ्च र

सविपक्षीय संयन्त्रिाई र्जम्मेवार र जवाफदहेीपरू्ि बनाउाँदै समावेशीकरर्‚ शसर्क्तकरर्‚ सशुासन र

सहभार्गिामा जोड र्दइएको‚

• िैंर्गक ििा सामार्जक समावेशीकरर् सम्बन्त्िी अन्त्िरकृया कायिक्रम आयोजना गनिका सािै िैंर्गक

ििा सामार्जक समावेशीकरर्िाई बजेट एवं नीर्िगि धयवथिापनमा समावेश गररएको‚

• बािमैरी थिानीय शासन कायिक्रमिाई वडागि रुपमा धयापकिा अपनाइएको‚

• वािारवरर्मैरी थिानीय शासन कायिक्रमिाई नीर्िगि धयवथिा गरी योजना र फोहोरमैिा धयवथिापन

जथिा कायिमा थिानीय संघ-संथिा‚ नागररकसमाज‚ राजनैर्िक दििाई र्जम्मेवार बन्त्न/ेबनाउने

प्रयासको िािनी गररएको ।
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निीजाहरु

14

आयोजिा शुरुहुिुभन्दा
पूविको अवस्था

आयोजिा सम्पन्ि
भएपश्र्ात ्को अवस्था

आयोजिा निमािण र्िणको
अवस्था



नवीनतम का ल्ः

• िागि जनसहभार्गिामिूक कायिक्रममा जोड र्दाँदै नागररक अपनत्वको

र्वकास गररएको (3P)‚

• राजनैर्िक संयन्त्र र नगरपार्िका बीच रचनात्मक‚ सौहादि र सहयोगात्मक

भावनाको र्वकास भएको‚

• प्रायिः िेरै िर्क्षि कायिक्रम एवं केही र्वकास योजनामा मर्हिा उपभोक्ता

सर्मर्ििाई र्जम्मेवार‚ अनशुार्सि र जवाफदहेीपरू्ि बनाइएको‚

• वडा नागररक मञ्च र उपभोक्ता सर्मर्िहरुिाई र्जम्मवेार र जवाफदहेीपरु्ि

बन्त्ने वािावरर्को सजृना गररएको ।
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सञ्चालित आ्ोजनाको लववरण

16

लस.नं. ्ोजना सङ्ख्ा

१ १ िाख भन्त्दा कम ८२

२ १-५ िाख सम्म १३३

३ ५-१० िाख सम्म ६

४ १० िाख भन्त्दा मार्ि ६

कूि २२७



सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर्को र्थिर्ि

17

लववरण आब ०७२/७३ 

मा भत्ता प्राप्त

गने संख्ा

िगत कट्टा

गररएको 

संख्ा

खचल रकम 

(रु.हजारमा)

लिज रकम 

(रु.हजारमा)

आ.ब ०७३-७४ मा 

भत्ता लवतरण गनुल 

पने संख्ा

औषर्ि उपचार वदृ्ध-

वदृ्धा १६७० ११० ९३६० ६६० १६७०

बदृ्ध भत्ता १५६० १२३ ६८६७ २३५७ १५४७

अपाङ्ग भत्ता ११८ ६ ८४८ ६० १४१

एकि मर्हिा भत्ता ११५० ३४ ६३‚४४ ४०८ १२००

िोपोन्त्मखु भत्ता ० ० ० ० ०

बाि संरक्षर् अनदुान ९४ २४ १६८।२ ५८ १०१
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सामालजक सुरक्षा लवतरणको लववरणः



पलञ्जकरणको लववरण

लस.नं. लववरण जम्मा संख्ा

१ मतृ्य ुदिाि २७४

२ जन्त्म दिाि १३४४

३ र्ववाह दिाि ४३३

४ सम्बन्त्ि र्वच्छेद दिाि ५

५ बसाई सराई दिाि २४०

कुि २२९६
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बेरुजु फर्छ््ौटको लसथलत
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क) बेरुजुको

लववरण (रकम

रु. हजारमा)

लववरण

बेरुजु रकम फछल्ौट रकम फछल्ौट 

प्रगलत 

प्रलतशत

अलन्लमत पेश्की असुि उपर कुि 

बेरूजु

अलन्

लमत

पे

श्की

असुि

उपर

कुि

आ.ब

. 

७०/७

१स

म्म

आ.ब. 

७१/७

२को

कूि आ.ब. 

७०/७१

सम्म

आ.ब. 

७१/७२

को

कूि आ.ब. 

७०/७१

सम्म

आ.ब. 

७१/७

२को

कूि

केन्त्द्रीय अनदुान

िफि

आन्त्िरीक श्रोि

िफि

कुि



गनुासो फर्छ्यौटको र्थिर्ि

20

लववरण संख्ा कारवाही

संख्ा

सम्बो्न 

(फर्छ््ौट)

अ.द.ुअ.आ उजरुीहरु
५ ५ ४

हिेो सरकारको उजरुीहरु
- - -

सिकि िा केन्त्द्रको उजरुीहरु
- - -

अन्त्य गनुासो / उजरुीहरु
- - -

कूि ५ ५ ४

गुनासो फर्छ््ौटको अवसथा



आगामी आ.व.को प्रमुख नीलतहरु

 उपभोक्ता सर्मर्िद्धारा र्नमािर् भएका योजनाहरुको र्नयर्मि ममिि‚ संभार र संरक्षर् गने काममा सम्बर्न्त्िि उपभोक्ता

सर्मर्ििाई र्जम्मेवार बनाउने‚

 साविजर्नक र्नजी साझेदारीका आिारमा संचािन गनि सर्कने आयोजनाहरुको पररचािन गरी कायािन्त्वयन गदै जाने

प्रकृयािाई प्रािर्मकिामा रार्खएको‚

 मर्हिा ििा दर्िि समदुायका धयर्क्तहरु मार समावशे भई गठन भएको उपभोक्ता सर्मर्िका पवूाििार िफि का

योजनाहरुिाई र्वशेष प्रािर्मकिा र्दईने‚

• थिानीय थिरमा सरकारको उपर्थिर्िको अनभुरू्ि र्दिाउने ।

• थिानीय सशुासन संथिागि र्वकास गनि सरोकारवािा जनिा‚ राजनीर्िक दि र सरकारबीच सौहाद्धिपरू्ि वािावरर्को

र्वकास गने ।

• थिानीय सेवा प्रवाहमा केन्त्द्र र थिानीय र्नकाय वीच सम्बन्त्ि सेिकुो (पिुको ) काम गने ।

• र्दगो र गरु्थिरीय आिीक‚ सामार्जक ििा थिानीय पवूाििारको र्वकास गने ।

• थिानीय जनिाको सहभार्गिा र आवश्यकिा अनरुुप योजनावद्ध र्वकासका कायिक्रममा जोड र्दने ।

• थिानीय सािन‚ स्रोि‚ सीप र पूाँजीको अर्िकिम प्रयोग‚ पररचािन र उपभोगमा जोड र्ददै थिानीय थिरको सवािङ्र्गर्

र्वकासमा समन्त्वय कायम गने ।

• सविदर्िय / सविपक्षीय एवं वडा नागररक मञ्चको सझुावको आिारमा नगरपार्िकाको आवर्िक योजना ियार गरी

समन्त्वय र सहकायिका साि सदाचार र सशुासन प्राप्त पररर्ाममखुी कायािन्त्वयनमा जोड र्दने ।
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जनशलि व््वसथापन

22

लववरण केन्रतफल कोषतफल जम्मा

सवीकृत

दरबन्दी पदपूलतल

सवीकृत

दरबन्दी पदपूलतल

सवीकृत

दरबन्दी पदपूलतल

अल्कृतसतर २ २ ३ २ ५ ४ (२ जना करारबाट)

सहा्कसतर - - २० १६ २० १६ (८ जना करारबाट)

सह्ोगीसतर ८ १३ ८ १३ (५ जना करारबाट)

सवारी चािक १ ३ - ३ (करारबाट)

जम्मा ३ ३ ३० १० ३३ ३६



नगपालिकाबाट भएका मुख् मुख् का ल्क्रमः

• थिानीय र्नकायमा सचूनाको अर्िकार र सचूनाको प्रर्वर्ि सम्बन्त्िी २ र्दने िार्िम सम्पन्त्निः-

(थिानीय र्नकायमा कायिरि कमिचारी‚ वडा नागररक मञ्चका पदार्िकारी)

• िैङ्कर्गक समानिा सम्बन्त्िी २ र्दने िार्िम सम्पन्त्निः- (थिानीय राजनैर्िक दिका प्रर्िर्निी‚

कमिचारी‚ वडा नागररक मञ्चका संयोजक/सह/संयोजक‚ सामार्जक पररचािकहरुको सहभार्गिामा)

• एर्ककृि सम्पर्त्त करको धयवथिापन गने सम्बन्त्िमा र्नदरे्शका र सफ्टवेयरका बारेमा जानकारीमिुक

अन्त्िरकृया कायिक्रम सम्पन्त्निः- (माननीय सासंदहरु‚ राजनैर्िक दिका प्रमखु/प्रर्िर्निी‚ वडा नागररक

मत्र्च‚ वडा सर्चव‚ िगायि अन्त्य कमिचारी बीच)

• वडा नागररक मञ्च‚ नागररक सचिेना केन्त्द्रका सदथय‚ सामार्जक पररचािकहरुिाई  सामार्जक 

पररचािन सम्बन्त्िी १ र्दने अनरु्शक्षर् िार्िम 

• एम.र्ट.एम.र्प को सरुवाि गररएको  (नगरथिररय सडक गरुु योजना) ।

• नगर प्रोफाइि र श्रोि नकसा ियारी गररएको ।

• राजश्व सम्बन्त्िी सफ्टवेयर ियार गररएको ।
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नगपालिकाबाट भएका मुख् मुख् का ल्क्रमः

• िेखा सम्बन्त्िी सफ्टवेयर ियार गररएको ।

• एर्ककृि सम्पर्ि कर सम्बन्त्िी सफ्टवेयर ियार गररएको ।

• थिानीय सेवा प्रदायक संथिा (LSP) छनौट भई कायि अगार्ड बर्ढरहकेो ।

• िप वडा नागररक मञ्च र नागररक सचेिना केन्त्द्रको गठन गररएको ।

• जार्िय भेदभाव र्वभेदको अर्भयान सरुुवाि गररएको ।

• ODF खलु्िा र्दशामकु्त अर्भयान अन्त्िगिि वडा नं. ११‚ १२ र १३ िाई घोषर्ा गरी अन्त्य बााँकी वडाहरुमा समेि यस आ.व. 

को पर्हिो चौमार्सक र्भर घोषर्ा गने गरी कायि अगार्ड बढाइएको ।

• अनगुमन कायििाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।

• र्वषयगि कायाििय अन्त्िरगिको थवाथ्य थवयंसेर्वकाहरुिाई कायिप्रर्िको मयािदा र र्जम्मेवारी महससु गरी सम्मान गररएको छ ।

• नगरथिरीय र्वपद धयवथिापन सर्मर्ि एवं वडा थिररय र्वपद ्धयवथिापन सर्मर्ि गठन गरी र्वपदक्ा घटनािाई संबोिन गने 

प्रयास गररएको ।

• साविजर्नक जग्गा / सम्पर्त्त संरक्षर् सर्मर्ि गठन भई कायि अगार्ड बढेको ।

• वार्षिक पररषद‚् साविजर्नक सनुवुाई‚ चौमार्सक सर्मक्षा िगायि अनगुमन र र्नरीक्षर् कायििाई र्नयर्मििा र्दइएको ।

• अन्त्य दरै्नक‚ प्रशासर्नक‚ योजना‚ आर्ििक प्रशासन एवं योजनाका कायि र्नयर्मि रुपमा संचािन भईरहकेो ।

• सविपक्षीय/सविदर्िय वैठक कमिचारी वैठकिाई र्नयर्मििा र्दइनकुा सािै गनुासो धयवथिापनिाई संबोिन गने र Website िाई 

समसामर्यक बनाउने प्रयास भएको ।



प्रमखु समथयाहरुिः

• सशुासन र सदाचारको र्सद्धान्त्ि अविम्वन प्रर्ि अ-उत्प्रेररि जथिो दरे्खएको । 

• थिानीय र्नकायमा र्नवािर्चि प्रर्िर्निी नहुाँदा दोहोरो र्जम्मेवारीको कारर् कायिकुशििा र समयको प्रयाप्तिामा 

अर्ि कर्म हो र्क जथिो दरे्खएको । 

• थिानीय र्नकायमा जनशर्क्तको अभाव । 

• सामार्जक राजनैर्िक‚ आर्ििक एवं प्रशासर्नक असहमर्िका र्वषयमा थपष्ट हुन नसकदा कही अल्मर्िए जथिो 

दरे्खएको । 

• थिानीय कर प्रर्ािीिाई धयवर्थिि पाने सोचाई र्वकास हुन नसकेको । 

• थिानीय र्नकाय र र्वषयगि कायािियवीच समन्त्वय नभएको दरे्खएको । उत्तरदार्यत्व र र्जम्मेवारीपना महससु 

गनि/गराउन कर्ठनाई परेको । 

• कायाििय धयवथिापन र कमिचारी धयवथिापन गनि/हुन नसकन ु(करार - अथिायी कमिचारी रहकेो‚ संयकु्त वडा

कायािियबाट नै सेवा प्रदान गरररहाँदा गरु्थिररय र जनमैरी सेवा प्रवाह हुन नसकेको) 

• कायियोजनाहरुको छनौट आवश्यकिा भन्त्दा हचवुाको हुने प्रकृर्ि दरे्खएको । 

• योजनाहरु गरु्थिर एवं गरु्ात्मक ढंगिे समयमा सम्पन्त्न हुन नसकेको । (दररेट‚ मलु्य‚ ज्यािा फरक पनुि जथिा 

कारर्ि)े 
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समस्ा समा्ानका िालग गररएका प्र्ासः

• िार्िम‚ अन्त्िरकृया‚ गोष्ठी‚ सविदिीय वैठक जथिा कायििाई र्नरन्त्िर

र्दनकुा सािै र्वर्भन्त्न प्रवििनात्मक गने कायिको िािनी भएको‚

• वडा नागररक मञ्च‚ उपभोक्ता सर्मर्ि िगायि सविदिीय / सविपक्षीय

संयन्त्रिाई र्जम्मेवार‚ जवाफदहेी र उत्तरदायी बन्त्ने / बनाउने कायिको िािनी

गररएको‚

• अनगुमन / र्नरीक्षर्कायििाई र्नरन्त्िर र्दने िगायि गरु्थिरीय र्वकास र

र्दघिकार्िन योजना कायािन्त्वयनमा जोड र्दने प्रयास भएको ।
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सुझाव
• केही ठुिा र िेवि र्मिाउनु पने योजनाको थटमेट र िागि मलू्याङ्कन गने

कायिमा दक्ष जनशर्क्त अभाव जथिो दरे्खएकािे दक्ष जनशर्क्त एवं

समसामर्यक िार्िम धयवथिामा जोड र्दनपुने ।

• उपभोक्ता सर्मर्ि + प्रार्वर्िक कमिचारी बीच योजनाको कायिप्रकृया‚

गरु्थिर र समन्त्वय कायम गने कायिका िार्ग नगरपार्िकािे अन्त्िरकृया

कायिक्रम आयोजना गरी योजनाको कायिप्रकृया दरे्ख उपभोक्ता सर्मर्िको

र्जम्मेवारी र जवाफदहेीिाका सम्बन्त्िमा थपष्ट पाररनु पने ।

• नगरपार्िकाको समदृ्धीिफि सबै क्षेरबाट सकारात्मक भावना र थविथफुिि

सहभार्गिा दरे्खनु पने ।
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र्ोटोहरु













धन्यवाद
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