प्रगति समिक्षा २०७२।०७३
जिल्ला विकास समितिको कार्ाालर् लमलिपरु को आ.ि. २०७@।०७# को जिल्ला स्िरीर् िावषाक प्रगति
सिीक्ााः
जिल्ला विकास समिति, लमलिपरु को आ.ि. २०७१।७२ को िावषिक प्रगति सिीक्षा मिति २०७#।५।१० गिे
स्थानीय विकास अधिकारी श्री हररप्रसाद दाहालज्यक
ू ो अध्यक्षिाि जिल्ला विकास समितिको कायािलय
लमलिपरु को हलिा स–ु सम्पन्न भयो। िाननीय सभासद्हरु श्री िदनिहादरु अिात्य, श्री चन्र िहििन, श्री
मसद्िलाल मसिंह, प्रिख
जिल्ला अधिकारी श्री ऋवषराि सिाि, प्रहरी िररष्ठ उपररक्षक श्री पीिाम्बर
ु
अधिकारी, कायिकारी अधिकृि, लपु उिनपा श्री भरििणी पान्डे , कायिकारी अधिकृि, कायिविनायक नपा श्री
रोहीिराि पोखरे ल, कायिकारी अधिकृि, िहालक्ष्िी नपा श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा, कायिकारी अधिकृि,
गोदािरी नपा, श्री रोििहादरु िहि, कायिकारी अधिकृि िज्रिाराही न,पा, श्री टे कराि पन्थी, जिल्लाका
रािनैतिक दलका िर्िबाट नेपाली कााँग्रेसका िर्ििाट श्री मभिसेन तिमिरे नेकपा एिालेका श्री हरीकृष्ण
व्यन्िनकार नेकपा िाओिादी केन्रका श्री न्यह
ू ु च्छे िहििन राप्रपा नेपालका नेकपा िालेका श्री केदार
धगरीको सहभाधगिा रहे को धथयो। रािनैतिक दलका िर्ििाट जिल्ला विकास समिति लमलिपरु िा
प्रतितनधित्ि गनह
ुि ु ने श्री भीिसेन तिमिरे , ने.क.पा.(एिाले)का श्री श्यािकृष्ण मसलिाल, नेकपा िाओिादी
केन्रका श्री राि आचायि, ने.क.पा.एिाओिादीका न्हुच्छे िहििन, रा.प्र.पा.का श्री आनन्द अधिकारी ,
ने.क.पा.िालेका श्री केदार धगरी, ने.क.पा.िाओिादीका श्री भीिसेन तिमिरे विवपन, ने.क.पा.नयािं शजति
नेपालका श्री गोपाल सिंिेलको सहभाधगिा रहे को धथयो । जिल्लाजस्थि विषयगि कायािलयका प्रिख
ु िथा
प्रतितनधिहरु, जिल्ला

सिन्िय

समितिका

उपाध्यक्षहरु, गा.वि.स.

सधचिहरु, विमभन्न

सिंिसिंस्थाका

प्रतितनधिहरु, पत्रकार िन्िह
ु रु एििं जिल्ला विकास समिति लमलिपरु का कििचारीहरुको उपजस्थति रहे को
धथयो । उति सिीक्षािा स्िागि िन्िव्यः प्रिख
ु जिल्ला नजन्ितनयर श्री रािेश्िर िरहठ्ठले गनुि भएको
धथयो। प्रगति समिक्ााः विषयगि कायािलयहरुिाट प्रस्ितु िको क्रििा आ–आफ्ना कायािलयको िावषिक प्रगति
समिक्षा प्रस्िि
ु भएको धथयो ।
१. जिल्ला िन कायािलयका प्रिख
ु , डा. विनोद दे िकोटाज्यब
ू ाट
२. जिल्ला कृवष विकास कायािलयका प्रिख
ु िररष्ठ कृवष विकास अधिकृि श्री ददपककुिार शिािज्यब
ू ाट
३. िदहला िथा िालिामलका कायािलय प्रिख
ु , प्रिख
ु िदहला विकास अधिकृि श्री शारदा वििुच्छे ज्यब
ू ाट
४. जिल्ला विकास समिति योिना अनग
ु िन िथा प्रशासककय अधिकृि श्री रािचन्र लािगादे ज्यब
ू ाट
५. जिल्ला मशक्षा कायािलय सहायक प्रिख
ु जिल्लाअधिकारी श्री खेि पोखरे लज्यू

६. डडमभिन सडक कायािलय प्रतितनधि नजन्ितनयर श्री आरिी शाहज्यब
ू ाट
७ िरे लु िथा साना उद्योग कायािलयिाट श्री रोसनी कुिारी श्रेष्ठज्यि
ू ाट
८ जिल्ला िनस्िास््य कायािलयिाट कायािलय प्रिख
ु श्री झलक पौडेलज्यि
ू ाट
९ जिल्ला पशस
ु ेिा कायािलयिाट कायािलय प्रिख
ु श्री गगन िहदरु विष्टज्यि
ू ाट
१० खानेपानी िथा स डड का प्रिख
ु श्री र्त्तिहादरु क्षेत्रीज्यि
ू ाट
११ काठिान्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण का श्री नारायण प्रसाद भन्डारीज्यि
ू ाट
१२ जिल्ला भस
ू रिं क्षणकायािलयका श्री ददिाकर िास्केज्यि
ू ाट
१३ दे विचौर गा०वि०स० सधचि श्री एक नारायण काफ्लेज्यि
ू ाट
१४ नल्लु गा०वि०स० सधचि श्री दािोदर रीिालज्यि
ू ाट
बािंकी कायािलयहरुको समिक्षा पजु स्िकािा सिािेश गरीने व्यिस्था रहे को धथयो

।

अन्िरक्रिर्ा िथा गन
ु ासाहरुिा
दमलि िगि उत्थान सिन्िय समितिका उपाध्यक्षले आफ्नोलाधग िामसक भत्ता नभएको आर्ुले कुनै पतन
कायिक्रि गनि नपाएको गन
ु ासो राख्नु भयो ।
नयािं शजति नेपालका प्रतितनधि गोपाल सिंिेलले

ििेट कायिक्रि िात्र आएको कायिक्रिको प्रभािका कुरा

नअएको कुरा राख्नु भयो । २ िटा गाविसको िात्र समिक्षा भयो सिै गाविसको समिक्षा हुन पने

र एि

मसवपएििा उत्कृष्ठ हुनेगरी कायिक्रि आउन पने भना रहे को छ ।
राप्रपाका प्रतितनधि श्री आनन्द अधिकारीले आफ्ना जि्ासािा उपजस्िति दठकै रहे को यो गतििा िनिाले
पररिििनको प्रत्याभतू ि गनि नसतने

िनिाको वपडा कदहले सम्िोिन होला जिल्लाको विकास तिव्र रुपिा

लधग दे शलान छलाड् िादै अगाडी लानपदि छ नत्र जिल्लाको भविष्य छै न भन्ने कुरा खाख्नु भयो ।
िन्िव्र् िथा सझ
ु ािहरुाः
िाननीर् साांसद िदन िहादरु अिात्र्ाः
ढूिंगाखातन व्यिस्थापन हुन पदि छ । रािनैतिक दलको सिन्ियिा काि गनुि पदि छ भने कुरा प्रष्ट पानुि
भयो ।

िाननीर् साांसद चन्र िहिानाः
९८ प्रतिशि ििेट खचि भएको प्रगतििाट दे खखन्छ यो सराहनीय छ ।सानो हावत्तिनिाट कििनासािा ढल
मिसाउिं दै छ ।गोदािरीको दिटिेन्ट प्लान्ट निनेको भए ढल मिमससतने धथयो । निाडोलिाट पतन ढल
मिसासन खोजििंदैछ । स्थानीय पन
ू सिंरचनाका विषयिा सिंख्या ९२७ हुन पदि छ ।५६५ ले िात्र पग्ु दै न ।
िाननीर् साांसद मसद्धिलाल मसांहाः
प्रस्िि
ु गरे का प्रगति राम्रा छन सिस्याको सिािान कसरी गने सिन्िय भएको दे खखिंदैन । ििेट
कायािन्ियनका लाधग सरकार र्ेरीएर केही र्रक पदै न।सडक तनिािणिा िोड ददन पदि छ ।
प्रिख
ु जिल्ला अधिकारी श्री ऋवषराि शिाााः
िनिाको अपेक्षा अनस
ु ार कायिगनि सकेउिं की सकेनउिं भन्ने सोच्न पदि छ। आिल
ु पररिििन गनि सकेनौ भने
िनिाको अपेक्षा पराहुन सतदै न ।आि िनशजति विदे मशएको छ कृवषि र

पशक
ु ा कायिक्रि लक्षक्षि हुन

पदि छ । िनस्िास््य र मशक्षाले कसरी तनजिक्षेत्रका स्कूल र अस्पिाललाई अनग
ु िन गने । िनले सडक
छे उका िजस्िलाई कसरी व्यिजस्थि गने सोच्नु पदिछ ।सडक र िन मिलेर योिना िनाउन पदि छ।
खानेपानी र भस
ु रिं क्षणले अनग
ु िन गनुि पदि छ । िलैिाट सोचेर सर्ल कायिक्रि ल्याउन पदि छ । नीतिगि
सि
ु ारका लाधग केन्रिा शझ
ु ाउ ददन पदि छ ।
नेपाली काांग्रेसका श्री मििसेन तिमिरे ाः
प्रगति समिक्षा रािनैतिक दलसिंग छलर्ल नभई हिारिा आयो ।ढुिंगा खानी स्थानन्िरण नीति आिश्यक
छ। लक्षक्षि िगि विकास तनति आिश्यक भएको ।विषयगि कायािलयको ििेट कायिक्रि छलर्ल विष्लेषण
आिश्यक छ ।
नेकपा ऐिालेका श्री हरीकृष्ण व्र्न्िनकाराः
गि िषिको िस्िो रहे न रािनैतिक दलसिंग छलर्ल नभै कायि अगाडी ककन भढिं यो ।गि िषिको समिक्षािाट
राम्रा नरािम्रा कुरा मसकेर आगामि िषिको योिना िनाउन पदि छ । पि
ू ाििार विकास िदढ आिश्यक छ।
कृवषिलाई प्राथमिकिा ददन पदि छ ।एकककृि िजस्िविकास योिना आउन पर्दिछ। धगम्दीिा पल
ु आिश्यकिा
भएको

राजष्िय

योिना

आयोगिाट

आएका

योिनाको

िानकारी

नगरपामलकािा िाने होकी है न िस्िा जि्ासा राख्नु भएको धथयो ।
स्थानीर् विकास अधिकारी श्री हररप्रसाद दाहाल

आिश्यक

छ।

नलाकको

ििेट

ठोस कायियोिना िनाएर कायिन्ियनिा िान पदि छ। भक
ू म्पको विषयिा सिस्या छ। पन
ु सिंरचनाका
विषयिा छलर्लहुिंदैछ । सिै विषयगि कायािलयहरुले सिन्िय गरे र कायि गनि अनरु ोि गदै सिैलाई
िन्यिाद ददिंदै गोजष्ठिीको सिापन गनुि भएको धथयो ।

कार्ाििका िस्िीरहरु

िन्िव्य ददिंदै स्थानीय विकास अधिकारीज्यू

