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पषृ्ठभलूम 

बार्षयक प्रगलत समीक्षा कार्यक्रमिाई र्वगतको राम्रो पक्षबाट लसकेर भर्वश्र्को कार्यर्ोजना 
बनाउने बलिर्ो आधारको रुपमा लिइन्छ । लमलत २०७५ श्रावण ३१ गते होटिस्टार व्र्ान्कट, 

भरतपरुमा भरतपरु महानगरपालिकाको आलथयक वषय २०७४/०७५ को बार्षयक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न 
गररर्ो । कार्यक्रमको अध्र्क्षता भरतपरु महानगरपालिका प्रमखु श्री रेन ुदाहाििे गनुयभएको लथर्ो । 
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्र् तथा प्रदेश सभा कृर्ष तथा क्षशक्षा सलमलतका सभापलत माननीर् घनश्र्ाम 
दाहाि अलभनाशको प्रमखु आलतथ्र्ता रहेको लथर्ो भने र्वक्षशष्ट अलतलथमा प्रदेश सभा सदस्र्हरु माननीर् 
लमिनबाब ु शे्रष्ठ, माननीर् कृष्णप्रसाद भतेुि रहनभुएको लथर्ो । अन्र् सहभागीहरुमा भरतपरु 
महानगरपालिका वडाका वडा अध्र्क्ष तथा लनवायक्षित सदस्र्हरु, क्षितवन क्षजल्िा क्षस्थत र्वलभन्न 
कार्ायिर्का प्रमखुहरु, महानगरपालिका र अन्तरगतका कमयिारीहरु, सडक लडलभजन कार्ायिर्, खानेपानी 
लडलभजन कार्ायिर्, खानपेानी व्र्वस्थापन वोडय, नेपाि र्वद्यतु प्रालधकरण िगार्त लनकार्हरुको 
कमयिारीहरु साथैसंिारकमीहरु रहेका लथए । कार्यक्रममा जम्मागरीएकसर् साठी जनाको सहभालगता 
रहेको लथर्ो जसमा नेपािी कांग्रसेको तर्य बाट प्रलतलनलधत्व गने लनवायक्षित पदालधकारीको उपक्षस्थलत रहेको 
लथएन । कार्यक्रमको उदघोषण महानगरपालिकाका उपसक्षिव  

श्री कुिबहादरु क्षज सी िे गनुयभएको लथर्ो ।  

प्रारक्षम्भक कार्यक्रम  

भरतपरु महानगरपालिका वडा नं १० का वडा अध्र्क्ष श्री अरुण पीलडत भण्डारीको स्वागत 
मन्तव्र् र रार्िर् गानबाट कार्यक्रमको सरुुवात गररएको लथर्ो भने प्रमखु अलतलथबाट पावर प्वाइन्ट 
क्षलिक गरी कार्यक्रम उदघाटन गररएको लथर्ो । स्वागत मन्तव्र्मा बौल्दै वडा अध्र्क्ष भण्डारीिे 
र्स एक वषयको समर्ावलधमा र्थाथय र वस्तलुनष्ठ कामहरु गरेको; जस्तै land fill site को पूवयतर्ारी, 
service center को अवधारणा, ring road, city hall लनमायण जस्ता कार्यको शभुारम्भ भएको, हामी 



जनप्रलतलनलधहरु जनु आस्था र र्विारबाट आएका भए पलन र्वकासका िालग एक हौ र हनुेछौ भनु्नभएको 
लथर्ो ।  

 कार्यक्रमको उदघाटन िगतै प्रदेश सभा सदस्र् माननीर् लमिनबाब ुशे्रष्ठिे शभुकामना मन्तव्र् 
ददनभुएको लथर्ो । मन्तव्र्मा उहााँिे र्वकासका िालग पाटीगत धारणा अनसुार अिग नभई सबै 
पक्षबीि समन्वर् र सामञ्जस्र्ता कार्म राख्न ु पने, कार्यक्रम र्ोजना तजुयमा र करका र्वषर्मा 
आमजनतािाई संवोधन गने र व्र्ापक छिर्ि अन्तरर्क्रर्ा गरी सबैिाई समेट्दै अगाडी बढ्न ुपने 
कुरा व्र्क्त गनुयभएको लथर्ो । साथै उहााँिे र्स एक वषयको अवलधमा भरतपरु महानगरपालिका आफ्ना 
र्ोजनाहरु कार्ायन्वर्न गनय तिुनात्मक रुपमा सर्ि भएको भन्दै आगामी र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुमा 
अझ बढी सर्िता लमिोस ्भनी शभुकामना व्र्क्त गनुयभएको लथर्ो ।  

प्रस्ततुीकरण  

 समीक्षाको मखु्र् कार्यक्रमको रुपमा आ.व. २०७४/०७५ मा महानगरपालिकाबाट सम्पाददत 
र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रस्ततुीकरण रहेको लथर्ो । प्रस्ततुीकरण सम्वक्षन्धत महाशाखाका महाशाखा 
एवं शाखा प्रमखुहरुबाट गररएको लथर्ो । सबैजसो प्रस्ततुीमा शाखालभत्रका कार्यक्रम र र्ोजना, सोको 
िालग र्वलनर्ोक्षजत बजेट, र्वत्तीर् र भौलतक प्रगलतहरु समेर्टएका लथए ।  

 सहरी पूवायधार र्वकास र वातावरण महाशाखा  

र्स महाशाखाबाट महाशाखा प्रमखु लड ई श्री सहदेव बहादरु भण्डारीिे संिािन भएको सम्पूणय 
कार्यक्रम र आगामी कार्यददशा समेटी प्रस्ततु गनुयभएको लथर्ो ।वातावरण महाशाखाका 
कार्यक्रमको सम्वन्धमा श्री सकु्षशिा रेग्मीिे आफ्नो प्रस्ततुी राख्नभुएको लथर्ो ।   

 सामाक्षजक र्वकास महाशाखा  

सामाक्षजक र्वकास महाशाखाको कार्यक्षेत्र र संक्षक्षप्त पररिर् दददै र्स महाशाखाको सम्वन्धमा 
महाशाखा प्रमखु उपसक्षिव श्री लसजयना थपलिर्ाको प्रस्ततुी रहेको लथर्ो । प्रस्ततुीमा महाशाखाका 
कार्यक्रमहरुको िालग र्वलनर्ोक्षजत बजेट, सम्पाददत कार्यक्रम तथा र्ोजनाहरु,  र्ोजना 
कार्ायन्वर्नमा आइपरेका समस्र्ाको साथै आगामी कार्यक्रमको सर्िताको िालग गनुयपने 
कार्यहरु समेर्टएको लथर्ो ।   

 आलथयक प्रशासन र राजस्व महाशाखा  

उपसक्षिव (िेखा) श्री खडानन्द अलधकारीिे आलथयक प्रशासन तथा राजस्व महाशाखाबाट 
सम्पाददत कार्यहरु सम्वन्धमा प्रस्ततु गनुयभएको लथर्ो । महानगरको कुि बजेट, समग्र कार्यक्रम 
र समर्ष्टगत र्वत्तीर् प्रगलत संक्षक्षप्त र्ववरण पेश गदै उहााँिे वेरुज ुर्र्छ्यौट, संपरीक्षण, खियमा 
लमतव्र्र्र्ता जस्तार्वत्तीर् अनशुासनका औजारहरुको सम्वन्धमा समेत स्पष्ट पानुयभएको लथर्ो । 
उहााँिे कर संकिनको र्ववरणको साथै करको दार्रा वरृ्ि गने सम्वन्धी महानगरिे र्स 



आलथयक वषयमा गरेका कार्यहरु, कार्यक्रमहरु सम्पादन गनय आइपरेका समस्र्ाहरु साथै आलथयक 
प्रशासनमा सधुार र र्वत्तीर् अनशुासन कार्म गनय भर्वष्र्मा गनुयपने कार्यहरु समेत प्रस्ततुीमा 
राख्नभुएको लथर्ो ।  

 आलथयक र्वकास महाशाखा  

र्स अन्तरगतका पश ुर कृर्ष शाखाका कार्यक्रमहरुको सम्वन्धमा पशकु्षिर्कत्सक डा र्वकास 
शे्रष्ठिे प्रस्ततु गनुयभएको लथर्ो । महानगरलभत्र ७ वटा सेवा केन्रबाट पश ुसेवा प्रदान भइरहेको 
भन्दै उहााँिे र्स आलथयक वषयमा महानगरलभत्र पश/ुकृर्ष र्वकासको िालग गररएका कार्यक्रमहरु 
र पश/ुकृर्ष क्षेत्रमा देक्षखएका समस्र्ा तथा महामारी, आगामी वषयमा गनुयपने महत्वपूणय कार्यहरु 
सम्वन्धमा समेत र्ववरण पेश गनुयभएको लथर्ो ।  

 शैक्षक्षक प्रशासन महाशाखा 
शैक्षक्षक प्रशासन महाशाखाको तर्य बाट शाखा अलधकृत श्री कृष्ण पौडेििे महानगर लभत्रको 
र्वद्यािर् संख्र्ा, र्वद्याथी संख्र्ा सर्हतको शैक्षक्षक तथ्र्ाङ्कसमेत पेश गदै सम्पाददत कार्यक्रमहरुको 
सम्वन्धमा प्रस्ततु गनुयभएको लथर्ो ।  

 सामान्र् प्रशासन, र्ोजना बजेट तथा अनगुमन महाशाखा 
महानगरपालिका लभत्रको समग्र कमयिारीको र्ववरण, र्स महाशाखाबाट सम्पादन भएका 
कृर्ाकिापहरु, आइपरेका समस्र्ाहरुसाथैसधुार र समस्र्ा समाधानको िालग आगामी ददनमा 
गनुयपने कार्यहरुको सम्वन्धमा महाशाखा प्रमखु उपसक्षिव श्री कुि बहादरु क्षज. सी. िे स्पष्ट 
पानुयभएको लथर्ो ।  

 अन्र् सम्वि लनकार्हरु 

कार्यक्रममा महानगरपालिका लभत्र कृर्ाशीि अन्र् सरकारी लनकार्हरुको समेत प्रस्ततुी रहेको 
लथर्ो । प्रस्ततुी सम्वक्षन्धत लनकार्को संक्षक्षप्त पररिर्, बजेट व्र्वस्था कार्यक्रम र भावी 
कार्यर्ोजना समेट्दै सम्वक्षन्धत लनकार्काप्रमखुहरुिे गनुयभएको लथर्ो । ती लनकार्हरुमा 
खानेपानी तथा सरसर्ाई लडलभजन कार्ायिर्,सडक लडलभजन कार्ायिर्,नेपाि र्वद्यतु 
प्रालधकरण,खानेपानी व्र्वस्थापन वोडयरहेका लथए ।  

 छिर्ि तथा अन्तरर्क्रर्ा 
प्रस्ततुीकरण पश्च्र्ात सहभागीहरुबीि छिर्ि तथा अन्तरर्क्रर्ा कार्यक्रम रहेको लथर्ो ।जसमा 
खानेपानीको र्वतरण तथा पाइप िाइन, र्वद्यतु पोि तथा तारहरुको व्र्वस्थापन, लमटर वलस 
र्वतरण, र्वद्यतु सेवाको र्वस्तारण र प्रसारण, सडक कािोपते्र, वाढी प्रभार्वत क्षेत्रको िालग 
कार्यक्रम, जंगिी जनावरबाट हनुे क्षलत न्रू्नीकरण एवं क्षलतपूलतयको व्र्वस्था रभकु्तानी प्रकृर्ामा 
सरिीकरणिगार्तका र्वषर्हरुको उठान भएको लथर्ो ।  

 प्रस्ततुीको संक्षपेीकरण  



कार्यक्रममा महानगरपालिकाको समग्र कार्यक्रमहरु समेट्दै महानगरपालिका प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत श्री नेत्र सवेुदी प्रर्ासिे आफ्नो भनाई राख्नभुएको लथर्ो ।कार्यक्रममा उहााँिे लनवायक्षित  
जनप्रलतलनलधहरुबाट पदभार ग्रहण समेतको एक वषयको अवलध पूरा भएको र्स अवस्थामा 
आलथयक वषय २०७४/०७५ को समीक्षािे नर्ााँ कार्यददशा ददन ेर्वश्वास व्र्क्त गनुयभर्ो । र्स 
कार्यक्रममा प्रस्ततु भएका र उठेका र्वषर्वस्तिुाई समेटी एक पकु्षस्तका तर्ार गने भन्दै प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृत सवेुदीिे स्थानीर् तह संिािन र संघीर्ता कार्ायन्वर्नमा नर्ााँ अनभुवसाँग 
लनर्लमत कार्यक्रम गनय िनुौतीपूणय रहेको भएतापलन र्स िनुौतीिाई क्षिदै अगाडी बढ्नकुो र्वकल्प 
नरहेको बताउन ुभर्ो ।कार्यक्रम तथा र्ोजना/आर्ोजना संिािनमारहेका समस्र्ाहरु पर्ायप्त 
पूवयतर्ारी, दृढ इच्छाशक्षक्त, सबैको सहर्ोग र समन्वर् समाधान हदैु जाने, िाि ुआलथयक वषयमा 
कार्यक्रमिाई प्राथलमकीकरण गने, कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको पूवयतर्ारीस्वरुप क्षमता र्वकास तथा 
कार्यर्ोजना लनमायणिाई जोड ददइने र्विार राख्नभुर्ो । सबै शाखा महाशाखातथा सम्वि 
लनकार्हरुको उपिब्धी नै महानगरको उपिब्धी हनुे भएकोिे सम्वक्षन्धत सबैिाई सहर्ोगको 
िालग आग्रह गदै उहााँिे कार्यक्रम संिािनमा सहर्ोग गने र सकृर्तापूवयक सहभागी हनुे 
सबैिाई धन्र्वाद समेत ददनभुर्ो ।  
मन्तव्र् तथा शभुकामना  

उक्त कार्यक्रममा उपक्षस्थत प्रमखु अलतलथ, र्वक्षशष्ट अलतलथ एवं अलतलथहरु नकेपा नेता  
बरी लतलमक्षल्सना, नेकपा नेता तपेन्र खड्का,प्रदेश सभा सदस्र् कृष्णप्रसाद भतेुि, प्रदेशसभा 
सदस्र् एवं प्रदेशसभा कृर्ष, क्षशक्षातथा स्वास्थ्र् सलमलतका सभापलत माननीर् घनश्र्ाम दाहाि 
अलभनाश िगार्तिे आफ्नो मन्तव्र् राख्नभुएको लथर्ो ।  

नेकपा नेताद्वर्िे जनप्रलतलनलध हुाँदा र नहुाँदाको वार्षयक समीक्षाको प्रत्र्क्ष अनभुव 
आरु्साँग रहेको, कार्यक्रम र र्ोजनाहरुको सर्िता एवं र्सलभत्रको समस्र्ाको पर्हिान गरी 
आगामी कार्यददशा तर् गनुयपने भनाइहरु राख्दै महानगरको आगामी कार्यक्रमको सर्िताको 
िालग शभुकामना ददनभुएको लथर्ो ।  

कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका र्वक्षशष्ट अलतलथ प्रदेशसभा सदस्र् माननीर् कृष्ण प्रसाद 
भतेुििे प्रस्ततु भएका समस्र्ाहरु समाधान सम्वक्षन्धत लनकार्िे गने र्वश्वास व्र्क्त गनुयभर्ो । 
साथै उहााँिे महानगरिे लनकै अफ्याराका बावजदु धेरै प्रगलत गरेको सूिना प्रर्वलधको भरपरु 
प्रर्ोग गरी गरेको कामहरुको प्रसारण र प्रिार समेत गनय आवश्र्क भएको बताउन ुभर्ो । 
उहााँिे भरतपरु महानगरपालिकाको र्वकासको िालग रार्िर् िासो व्र्क्त भइरहको सन्दभयमा 
जनप्रलतलनलधहरु पलन एकमत भइ अगालड बढ्न ुपनेमा जोड ददनभुर्ो ।  

त्र्स्तै कार्यक्रमका प्रमखु अलतलथप्रदेशसभा सदस्र् घनश्र्ाम दाहाि अलभनासिे आफ्नो 
मन्तव्र्मा उपक्षस्थत सबैिाई संवोधन गनुय हुाँदै वार्षयक समीक्षा कार्यक्रम लनकै महत्वपूणयरहेको 
बताउनभुर्ो ।उहााँिे महानगरिे र्सलभत्र रहेको अवसरिाई सदपुर्ोग गदै अगाडी बढ्न ुपने, 



कार्यक्रम जोबाट र जसरी आएपलन जनता नै िाभाक्षन्वत हनुे हनुािे सबै सम्वि पक्षिे एकरुप 
भई कार्य गनुयपने, औधोलगक प्रदशयनी केन्र, लसटी हि जस्ता संरिना सबैको हनुे र्समा र्वमत्ती 
र र्वरोधको कुनै ग्राह्यता नभएको, एक संरिना लनमायणिे अन्र् व्र्वसार् र्स्टाउछ र्ाइदा 
भनेको स्थानीर्िाई नै हनुे हो भनी आफ्नो मन्तव्र् राख्न ु भएको लथर्ो । नगरसभा र 
कार्यपालिकामा सवयसम्मतिे पाररत हनु े र्वषर् कार्ायन्वर्नमा र्वरोध गने पररपाटीको अन्त्र् 
नगरी र्वकास र समरृ्िको सपना पूरा नहनुे, कमयिारीको तर्य बाट व्र्वस्थापकीर् र प्रशासलनक 
समस्र्ाहरु समाधान गनुयपने भन्दै उहााँिे समग्रमा कार्यक्रम राम्रो रहेको समेत बताउनभुर्ो ।  

नगर प्रमखुको मन्तव्र् तथा कार्यक्रमको समापन  

कार्यक्रमको अन्त्र्मा महानगरपालिका मेर्र श्री रेन ुदाहाििे आफ्नो मन्तव्र् राख्दै 
कार्यक्रम समापनगनुयभएको लथर्ो । उहााँिे समग्ररुपमा कार्यक्रम भव्र्ताका साथ सर्ि भएको 
र सर्ि बनाउन सहर्ोग गनुयहनुे सबैिाई धन्र्वाद ददनभुर्ो । कार्यक्रममा नगर प्रमखुिे 
आलथयक वषय २०७४/०७५ को नगर र वडा स्तरीर् कार्यक्रमहरु केही सम्पन्न भएका र केही 
सम्पन्न हनुे क्रममा रहेका छन ्र उक्त आर्ोजनाहरु पलन समर्मै सम्पन्न गने प्रलतविता व्र्क्त 
गनुयभर्ो । महानगरका कार्यहरु अत्र्न्तै सौहादयपूणय वातावरणमा सञ्चािन भइरहेको, व्र्क्षक्तगत 
र दिगत स्वाथय नभएको,र्वकासका हरेक काममा सहकार्य हनुे, र्स कार्यक्रमकार्यपालिकाबाट 
लनणयर् भइ छिर्िबाटै तर् भएकोिे नेपािी कांग्रसेको तर्य बाट प्रलतलनलधत्व गने लनवायक्षित 
पदालधकारीहरुको अनपुक्षस्थलतमा आरु्िाई दुुःख िागेकोसमेत बताउन ुभर्ो । मन्तव्र्कै क्रममा 
उहााँिे आगामी ददनमा सहमलत र सहकार्यको िालग छिर्ि र अन्तरर्क्रर्ािाई अझ बढी 
प्राथलमकता ददई अगाडी बढ्ने, सबैिे पररकल्पना गरेको महानगर र्वकासमासामरु्हक दार्र्त्व र 
प्रलतविता हनुपुनेमा जोड ददनभुर्ो ।अन्त्र्मा, उहााँिे महानगरलभत्र थपैु महत्वपूणय र गौरवका 
आर्ोजनाहरु रहेको त्र्सको िालग बजेट समेतको व्र्वस्था भइसकेको अवस्थामा सबैको साथ 
सहर्ोग र समन्वर् सदैव आवश्र्क रहने भन्दै सम्वि सबै पक्षिाई कार्यक्रम सर्ि बनाउनहुनु 
सहर्ोग गनुयभएकोमा धन्र्वाद दददै कार्यक्रमको समापन गनुयभएको लथर्ो ।  

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 



 



 



 



 



 


