वार्षिक समीऺा गोष्ठी २०७७
ऩष्ृ ठभूममिः
नेऩारको सविधानको धाया २० रे जजल्रा सभन्िम समभततराई जजल्रा सबाको काभ गने गयी
सभन्िम तथा अनुगभन सम्फन्धी कामय जजम्भेिायी प्रदान गये को य स्थानीम सयकाय सॊचारन
ऐन, २०७४ रे ऩतन जजल्रा मबत्रका विकास तनभायण रगामतका काभको सभन्िम य अनुगभन
गयी जजल्रा मबत्रको विकास तथा तनभायणराई प्रबािकायी फनाउनको साथै िर्यको कजम्तभा
एकऩटक िावर्यक सभीऺाको कामयक्रभ आमोजना गनुय ऩने व्मिस्था बए फभोजजभ जजल्रा
सभन्िम समभतत यसुिारे जजल्राभा यहे का सयकायी कामायरम, गैयसयकायी सॊस्था, जरविद्मुत
कामायरम/कम्ऩनी/आमोजना य गाउॉ ऩामरकाहरुको आ.ि.०७६।७७ भा सम्ऩन्न कामयक्रभ य प्राप्त
उऩरजधध तथा नततजा रगामतका ऩऺराई सभटे य मभतत २०७७।०६।१८ य १९ गते िावर्यक
प्रगतत समभऺा कामयक्रभ आमोजना गरयएको थथमो ।
कोमबड-१९ को फढ्दो सॊक्रभणराई ध्मानभा याखी िावर्यक सभीऺा जज.स.स.रे तनधाययण गये को
Framework भा प्रस्तुतीकयण ग़ने गयी ४ चयणभा क्रभश् (i) जजल्राभा कामययत जरविधत
ु
कम्ऩतन

तथा

आमोजनाहरू

(ii)

याजरिम

तथा

अन्तयायजरिम

गैयसयकायी

सॊस्थाहरू (iii)

जजल्राजस्थत सॊघीम तथा प्रदे श स्तयीम कामायरम तथा यसि
ु ा जजल्राभा कामय जजम्भेिायी बएका
विकास तनभायणसॉग सम्िजन्धत कामयरमहरु य (iv) जजल्राका स्थानीम तह/गाउॉ ऩमरकाहरू सफैको
अरग अरग़ ग़यी ४ चयण( phase) भा सम्ऩन्न गरयमो ।

िावर्यक सभीऺा कामयक्रभ जजल्रा सभन्िम समभतत यसुिाद्धाया समभततको सबाहरभा जजल्रा
सभन्िम

समभततका

प्रभुख

श्री

कुरप्रसाद

बट्टज्मूको

अध्मऺताभा

तथा

यसुिा

जजल्राका

प्रतततनथध सबा सदस्म भाननीम भोहन आचामयज्मक
ू ो प्रभख
ु आततथ्मथा सहहत सभद
ु घाटन तथा
प्रदे श सबा सदस्म भाननीम प्रेभ ताभाङ्जज्मूको विशेर् आततथ्मभा सम्ऩन्न

बएको हो ।सभीऺा

कामयक्रभभा याजनीततक दरका ज़िल्रा सबाऩतत/प्रतततनथध, गाउऩामरकाका अध्मऺहरु, प्रभुख
जजल्रा अथधकायी, गाउऩामरकाका उऩाध्मऺहरु, विकास तनभायणसॉग सम्िजन्धत सॊघीम तथा
प्रदे शस्तयीम कामायरम प्रभुखहरु, जरविधत
कम्ऩनी तथा आमोजना प्रभुखहरु, गै.स.स. का
ु
प्रभख
ु हरु, सॊचायकभी रगामतको सहबाथगता यहमो । कामयक्रभको सचारन जजल्रा सभन्िम
अथधकायी श्री भीना अमायररे गनुय बएको थथमो ।
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समीऺा कायिक्रमको कायितामऱका:
१) जिल्ऱाजथथत िऱर्वद्युत कम्ऩनी

समीऺा वार्षिक ोयोिनाहोको /

आइतफाय। ,गते २२आजविन सार २२२२
मभतत २ विहान :सभम -:०० फजेदेखख ११२२२२२२२२
००:
२) जिल्ऱाजथथत अन्तराजष्िय तथा राजष्िय गैरसरकारी सॊथथा (I/NGOs वार्षिक को )
समीऺास
- मभतत २०७७ सार आजविन १८ गते, आइतफाय।
२ हदनको :सभम -:०० फजेदेखख ५२२२२२२२२
००:
३) जिल्ऱाजथथत सॊघीय तथा

प्रदे शथतरीय सरकारी तथा अधिसरकारी र्वषयगत कायािऱय र

रसव
ु ा जिल्ऱामा कायि जिम्मेवारी भएका र्वषयगत कायािऱयहरुको वार्षिक समीऺा स
२२२१९ २२२२२२
२२२२०७७ :मभतत -, सोभफाय।
विहान :सभम - ८२२२२२२२२
००:११ २२२२२२२
००:
४कायिक्रम समीऺा वार्षिक गारूॉ ऩामऱकाहोको जिल्ऱाजथथत )
- मभतत: २०७७ सार आजविन १९ गते, सोभफाय।
२ हदनको :सभम -:०० फजेदेखख ५२२२२२२२२
००:
वार्षिक सममऺा कायिक्रमको रूदे श्यहरु
१ सममऺा कायिक्रमको समग्र रूदे श्यहरु (Overall Objectives)
१.१ नेऩारको सॊविधानको धाया २२० फभोजजभ गाउॉ ऩामरकाहरुफीच, जजल्राभा यहने सॊघीम य
प्रदे श सयकायी कामायरम य ऩामरकाफीचको सभन्िमराई प्रबािकायी फनाउने ।
१.२ जजल्राका सफै सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरुको कामयसम्ऩादन अिस्था तथा
प्रगततको अद्मािथधक जानकायी मरने ।
१.३ जजल्राका विकास तनभायण सम्फन्धी कामयभा सॊतुरन कामभ गनय सयकायी गैय सयकायी
तथा तनजी सॊस्थाफीचको सम्िन्ध, सम्ऩकय तथा सभन्िमराई थऩ सदृ
ु ढ गने ।
१.४. कोमबड-१९ रे कामयक्रभ तथा आमोजनाभा ऩाये को असय/प्रबाि सम्िन्धभा सभीऺा गने
।
१. ५. जजल्रा सभन्िम समभततप्रतत सम्िजन्धत तनकाम तथा सॊस्थाको अऩेऺाको जानकायी
मरने ।
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२ सममऺा कायिक्रमको खास रूदे श्यहरु (Specific Objective)
२.१. जिल्ऱाजथथत िऱर्वद्यत
ु ोयोिना तथा कम्ऩननहरुको
१. जरविद्मुत आमोजना तथा कम्ऩतनहरुको सभग्र कामायन्मन अिस्था (Performance
Status) य त्मसको प्रबािकारयता सम्िन्धभा सभीऺा गने
२. आमोजनाको सॊचारनिाट स्थानीम तहभा ऩये को सकायात्भक य नकायात्भक प्रबाििाये
जानकायी मरने/छरपर गने
४. आमोजना तथा कम्ऩनीरे

सॊस्थागत साभाजजक उत्तयदातमत्ि (CSR) सम्फन्धी गये का

भूख्म काभको जानकायी मरने/ छरपर गने
५. आमोजना तथा कम्ऩतनको विद्मभान सभस्माहरु तथा सभाधानका उऩामहरुको
जानकायी मरने/ छरपर गने
६. आमोजना तथा कम्ऩतनभा कोमबड-१९ को असय प्रबाि (सकायात्भक तथा
नकायात्भक)सम्फन्धभा छरपर गने
७. जरविद्मुत आमोजना तथा कम्ऩतनहरुको जजल्रा सभन्िम समभततप्रततको अऩेऺा थाहा
ऩाउने
२.२. राजष्िय तथा अन्तराजष्िय गैर सरकारी सॊथथाहरु
१. याजरिम तथा अन्तयाजरिम गैय सयकायी सॊस्थाहरुरे जजल्राभा गये का भख्
ु म भख्
ु म
कायक्रभ य उऩरजधधको जानकायी मरने
२. कोमबड-१९ सम्फन्धभा गये का कामयहरु िाये जानकायी मरने
३. खचयको स्रोत तथा खचय य कामायन्िम अिस्थाको जानकायी मरने
४. सॊस्थाको ऩायदमशयता जिापदे हीता तथा प्रततिेदन प्रणारीिाये जानकायी मरने
५. गाउॉ ऩामरकासॉगको सभन्िमको अिस्थातथा सॊस्थारे जजल्रा सभन्िम समभततिाट गये को
अऩेऺािाये जानकायी मरने ।
२.३. जिल्ऱाजथथत सॊघीय तथा प्रदे श अन्तरगतका कायािऱयहरु
१. जजल्राजस्थत सॊघीम तथा प्रदे श सयकाय अन्तगयतका कामायरमहरु तथा जजल्रा कामय
जजम्भेिायी बएका कामायरमहरुको कामय प्रगतीको जानकायी मरने
२. कामायरमको काभभा कोमबड-१९ को असय तथा तनमन्त्रणका यणनीततिाये जानकायी
मरने
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३. िजेट कामायन्िमनको अिस्था तथा कामायरमको भुख्म उऩरजधध िाये जानकायी मरने
४. कामायरमरे साभना गनुय ऩये का भुख्म सभस्माहरु तथा सभाधानका राथग अिरम्फन
गरयएका

उऩामहरुिाये जानकायी मरने

५. जजल्रा सभन्िम समभततिाट गये को अऩेऺा के हो थाहा ऩाउनु
२.४सममऺा गारूॉ ऩामऱकाहरुको जिल्ऱाजथथत .
१िजेट कुर गाउॉ ऩामरकाको ., कामयक्रभको कामायन्िमन तथा बौततक तथा विजत्तम प्रगती
िाये जानकायी मरने
२ २२२२२२२
२२१९-२२२२२
२ २२२२२२२२
२२२२
२२२२२२२२२
१९-कोमबड .
२२२२
२२२२२२२
३ तथा प्रदे श .स्थानीम जानकायी अिस्थाको कामायन्िमन कामयक्रभहरुको साझेदायी विकास ऩि
ू ायधाय
मरने
४मरने जानकायी उऩरजधधको भुख्म गाउॉ ऩामरकाको कामायन्िमन आमोजनाहरुको गाउॉ ऩामरकाको .
५उऩाम सभाधानको सभस्मा तथा सभस्माहरु गाउॉ ऩामरकाको.हरु थाहा ऩाउने
६। ऩाउनु थाहा अऩेऺा गये को गाउॉ ऩामरकारे समभततिाट सभन्िम जजल्रा .

प्रथतनु तकरणको खाका
१ गारूॉ ऩामऱकाको प्रथतुनतकरणको खाका (Framework)
- गाउॉ ऩामरकाको नाभ, ठे गाना, य सम्ऩकय नॊ
- गत आ.ि (२०७६/७७) को कूर फजेट य बौततक तथा विततम प्रगती (यकभ य
प्रततशतभा)
- कोमबड-१९ भा बएको कूर खचय, राबाजन्ित सख्मा, क्िाये न्टाइन य आइसोरेसन फेड
ऺभता
- कोमबड-१९रे काभभा ऩाये को सकायात्भक य नकायात्भक प्रबाि
- गाउॉ ऩामरकारे सम्ऩन्न गये का कूर आमोजना य त्मसको विर्मगत िथगयकयण
- सम्ऩन्न बएका ५ िटा भख्
ु म आमोजना
- भूख्म उऩरधधी (५ िटा)
- गाउॉ ऩामरकाफाट सम्ऩन्न अनुकयणीम काभ (५ िटा)
- गाउॉ ऩामरकाको भूख्म सभस्मा य सभाधानका उऩामहरु (५ िटा)
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- स्थानीम ऩूिाधाय विकास साझेदायी कामयक्रभ अन्तयगतको फजेट, खचय, सम्ऩाहदतकाभ
- प्रदे श ऩूिायधाय विकास साझेदायी कामयक्रभ अन्तयगतको फजेट, खचय, सम्ऩाहदतकाभ
- जजल्रा सभन्िम समभततप्रतत अऩेऺा
- प्रस्तत
ु गनय चाहे को थऩ विर्म
२ िऱर्वद्युत ोयोिना/कम्ऩनन/कायािऱयको प्रथतुनतकरणको खाका (Framework)
- आमोजनाको नाभ, ठे गाना, य सम्ऩकय नॊ.
- आमोजना प्रभुख नाभ
- आमोजना सॊचारन मभतत
- कूर ऩूॊजी (चक्
ु ता य जायी सभेत)
- शेमय सॊख्मा
- सॊस्थागत साभाजजक उतयदातमत्ि (CSR) अन्तयगत आमोजना/कम्ऩनीरे गये का भुख्म
काभहरु
- कभयचायी/काभदाय सॊख्मा ( विदे शी, नेऩारी, स्थानीम)
- हारसम्भको कामयप्रगती
- स्थानीम तहभा आमोजनारे ऩाये का सकायात्भक प्रबाि (५ िटा)
- स्थानीम तहभा आमोजनारे ऩाये का नकायात्भक प्रबाि (५ िटा)
- आमोजनारे साभाना गनुय ऩये का भुख्म सभस्मा िा वििादका विर्म (५ िटा)
- आमोजनारे गये का अनक
ु यणीम काभ
- गाउॉ ऩामरकासॉगको सभन्िमको अिस्था
- जजल्रा सभन्िम समभततप्रतत आमोजनाको अऩेऺा
- अन्म उल्रेख गनय चाहे को विर्म
३ जिल्ऱाजथथत सरकारी/अधि सरकारी कायािऱयहरुको प्रथतुनतकरणको खाका (Framework)
कामायरमको नाभ, ठे गाना, सम्ऩकय नॊ.
-

गत आ )प्रततशतभा य यकभ( प्रगती बैततक तथा विजत्तम को )७७/२०७६( .ि.

-

गत आ२२२५( काभहरू भख्
ु म भख्
ु म सम्ऩन्न भा.ि.)

-

गत आ २२२५( उऩरधधीहरू भख्
ु म को .ि.)

-

भुख्म सभस्मा य सभाधानका उऩामहरु
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-

कोमबड२२२२२२२२२
२२२२२
२२२२२२२२२२
२२१९ -/प्रबाि य सकायात्भक(
)नकायात्भक

-

चारु आ प्राथमभकता य फजेट कूर िको.

-

जज अऩेऺा सप्रततको.स.

-

उल्रेख गनय चाहे को अन्म विर्म

४ जिल्ऱा जथथत गैर सरकारी सॊथथारुको प्रथतुनतकरणको खाका (Framework)
-सॊस्थाको नाभ .नॊ सम्ऩकय ,ठे गाना ,
- दताय मभतत य स्थान,
- निीकयण बएको अजन्तभ मभतत
- यसि
ु ा जजल्राभा कामयक्रभ सॊचारन मभतत
- भुख्म कामयक्रभ य कामयक्रभको उऩरधधी
- राबाजन्ित िगय/रक्षऺत सभुह
- आ. ि. २०७६/७७ को कुर िजेट य खचय
- खचयको स्रोत
- हार सम्भको भुख्म उऩरधधी (५ िटा)
- गत िर्यको भुख्म उऩरधधी (५ िटा)
- कोमबड-१९ रे मसजयना गये को चन
ु ौती य अिसय
- भुख्म सभस्मा य सभाधानका उऩामहरू
- गाउॉ ऩामरकासॉगको सभन्िम तथा सहकामय
- सभाजकल्माण ऩरयसदसॉगको आिद्घता
- जजल्रा सभन्िम समभततप्रततको अऩेऺा
- उल्रेख गनय चाहे को अन्म विर्म

6

समीऺाका केही झऱकहरु
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