
श्रावण महिनाको मासिक िमीक्षा 

मिमि २०७७ भाद्र ४ गिे सम्पन्न मियमिि स्टाफ मिटटङको मिर्णय 

 

मिर्णय िं. १ 

प्रस्िाव िं १ को सम्बन्धिा छलफल गर्ाण अघिल्लो स्टाफ मिटटङिा छलफल भई कायणपामलका बैठकबाट स्वीकृि वाटषणक 
कायणिामलका बिोघिि कायाणन्वयि सम्बन्धिा थप छलफल गरी सोही सियसीिा मभत्र कायाणन्वयि गरी मियमिि प्रमिवेर्ि 
गिे प्रमिवद्धिा व्यक्त गररयो ।  

 

मिर्णय िं. २ 

प्रस्िाव िं २ को सम्बन्धिा छलफल गर्ाण गाउँ कायणपामलकाको कायाणलय र अन्िगणिका वडा कायाणलयहरुबाट चाल ु
आमथणक वषणको श्रावर् िटहिािा सम्पार्ि गररएका कािको प्रगमि सिीक्षा, आइपरेका सिस्या र सिाधािका उपाय िामथ 
छलफल गररयो ।  

 

मिर्णय िं. ३ 

प्रस्िाव िं ३ को सम्बन्धिा छलफल गर्ाण यस िटहिाको ियाँ कायणको थालिीको रुपिा आ-आफ्िो कायाणलयबाट गिुासो 
रटहि सेवा प्रवाह अमभयाि लाई पटहलो प्राथमिकिािा राखी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउिे र पामलका िथा वडािा गठठि 
गिुासो सिुवुाई अमधकारीले गिुासो/सझुाव पेटटका हप्ता हप्तािा खोली सो को िाइन्यूट सटहि प्रमिवेर्ि गिे ।  

 

मिर्णय िं. ४ 

पामलका र अन्िगणिका कायाणलयहरुिा कायणरि हरेक राष्ट्रसेवकहरुले पालिा गिुणपिे आचारसंटहिा र ियाणर्ाहरु पालिा गरै् 
हरेक किणचारीले िेरो काि, ि आफै, आिै फर्छ्यौट गछुण भन्ने प्रमिवद्धिा गरी सोको अिगुिि र प्रमिवेर्ि हिुे व्यवस्था 
सटहि गरु्स्िरीय कायणसम्पार्ििा िोड ठर्िे मिर्णय गररयो ।  

 

मिर्णय िं. ५ 

प्रस्िाव िं ५ को सम्बन्धिा छलफल गर्ाण वडास्िरिा उपभोक्ता समिमि िाफण ि सञ्चालि हिुे योििा िथा कायणक्रिहरु 
यथाशीघ्र कायाणन्वयिका लामग पूवाणधार टवकास िथा भवि मियिि शाखाले ित्काल लागि अििुाि ियारी सम्पन्न गिे र 
सम्बघन्धि वडा कायाणलय/समिमिले वाटषणक कायणक्रि कायाणन्वयि िामलका बिोघिि भाद्र ३० गिेमभत्र उपभोक्ता समिमिहरु 
गठि गरी सोको पूर्ण टववरर् िोटकएको ढाँचािा यथाशीघ्र योििा िथा अिगुिि शाखािा पठाउिे । साथै, समिमिको 
टववरर् प्राप्त भएपमछ सम्बघन्धि शाखाले समिमिका पर्ामधकारीहरुलाई अमभिखुीकरर्को व्यवस्था मिलाउिे। 
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वडा/ शाखा वार्षिक 

कार्ितार्िका 

कार्ािन्वर्न 

वडाको काम भाद्र मर्िनामा गननिपने 

काम 

समस्र्ा समाधान 

प्रर्ास 

१ वार्षिक सर्िक्षा 

श्रावण ७ िा सम्पन्न 
प्रिार्णत, र्सफारिश सम्बन्धी सेवाबाट ८६१० आम्दानी 

सासु नवीकिण सम्पन्न 

वडा कार्ािलर् भवनका 

लार्ि जग्िा खोजी, उस 

िठन 

पुरुषको जन्िदताििा िर्िला भएको 

कम््रू्टि, इन्टनेट सिस्र्ा 

िुचुल्का उठाई 

र्नर्िानुसाि 

संशोधन 

२ वार्षिक सर्िक्षा 

श्रावणको तेस्रो 

िप्तािा सम्पन्न 

प्रिार्णत, र्सफारिश सम्बन्धी सेवाबाट २२०९५ आम्दानी 

 

सासु नवीकिण काडि, उस 

िठन,  

स्थानीर् पर्जजकार्धकािी रिक्त ििेको  

३ वार्षिक सर्िक्षा 

श्रावण १९ िा 

सम्पन्न भई प्रर्तवेदन 

सासु नवीकिण,  

आम्दानी ८३०० 

सबै र्ोजनािरुको स्थलित 

अध्र्र्न ििी १५ िते र्भत्र 

उस िठन 

सासु नवीकिण छूट,  

र्प्रन्टि र्बग्रेि फोटोकपी सिस्र्ा 

अरु बेला भएको फोटोकपी र्सत्तैिा िन ेििेको 

 

४ वार्षिक सर्िक्षा 

श्रावण १३ िा 

सम्पन्न भई प्रर्तवेदन 

बेिोजिाि फािाि,  

र्वतिण र्वविण (तीन पुस्ते)को सूची प्रकाशन, तीनको छाना र्वविण, 

सासु नवीकिण, १३५३६ आम्दानी 

िैसस वार्षिक सिीक्षा, उस 

िठन, वडा कार्ािलर्को 

लार्ि जग्िा थप खोजी  

२० वषि नपुिेका र्ववाि दताि ि जन्ि दताििा 

सिस्र्ा, सम्बन्ध र्वच्छेद भई फैसला भएको 

४५ र्दनर्भत्र अको र्ववाि दताि िनि नर्िल्ने 

भएकाले जन्ि दताििा जन्ि र्िर्त िेल नखाने 

सिस्र्ा  

वडािा िालसम्ि ६ जना जन्ि ि र्ववाि दताि 

नििेका व्र्र्क्त ििेको 

 

५ वार्षिक सिीक्षा 

श्रावण १३ िते 

सम्पन्न 

९७९७ आम्दानी, बेिोजिाि फािाि, सुिर्क्षत आवास र्नवेदन, सासु 

र्नवेदन संकलन नवीकिण, स्थानीर् िेट,  

र्ोजनाको स्थलित सवेक्षण 

ििी उस िठन, कोर्भड 

र्नर्न्त्रणका लार्ि सूचना 

प्रकाशन 

वाइफाईको सिस्र्ा पार्लकाबाट 

पत्राचाि भई 

सिाधान 

६ वार्षिक सिीक्षा 

श्रावण १२ िते 

सम्पन्न 

१३९७५ आम्दानी, र्नर्र्ित सेवा प्रवाि, वेिोजिाि र्नवेदन उस िठन, कोर्भड कम््रू्टि र्बग्रेको  

७ वार्षिक सिीक्षा 

श्रावण २५ सम्पन्न 
६६१० आम्दानी, अन्र् पत्राचाि, र्सफारिश, प्रिार्णत पत्राचाि उस िठन,  सिार्क कििचािी नभएको, दोिोिो वडा 

र्जम्िेवािी 

 

८ वार्षिक सिीक्षा 

श्रावण १४ िा 

सम्पन्न 

सासु नवीकिण ि नर्ााँ दताि, सिकािी जग्िा लित, रु. ४९६२७ आम्दानी 

दाखा  

र्ोजना कार्ािन्वर्न, उस 

िठन, कोर्भड 

प्रार्वर्धकका लार्ि कम््रू्टि, टेबल कुसी  

९  अनुपर्स्थत    
स्वास््र् कोर्भड केर्न्ित 

काि,  

िाल ७ जना क्वािेन्टाइन ि ५ जना िोि, ७ पोर्जर्टभ िध्र् े६ र्नको 

भएको १ जना आइसोलेसनिा ििेको छ ।  

५० बेडको आइसोलेसन, 

सबै कििचािीिरुको कोर्भड 

बीिा 

इन्टिनेटको सिस्र्ाका कािण र्नर्र्ित स्वास््र् 

र्िर्टङ ि प्रदेशसाँिको सिन्वर् र्िर्टङिा सिस्र्ा 
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र्शक्षा  संस्थाित र्वद्यालर्िरुलाई EMIS, र्नर्र्ित कािकाज र्वर्नर्ोर्जत कार्िक्रि 

कार्ािन्वर्न, प्रोफाइल 

-  

खानेपानी  वास र्ोजनाको अर्न्ति चिणिा    
कृर्ष  प्रिर्त सिीक्षा सम्पन्न िेर्डर्ो र्शक्षा कार्िक्रि सुरुवात, (कृर्ष भूर्ि िाम्रो सिोकाि), िाि 

संकलन, बाली संिक्षणका लार्ि ८० केजी फापि बीउ संकलन, श्रावण 

२१ िा कृर्ष पकेट क्षेत्र (१,२,७) तिकािी (३,४,९) केिा (३,४,५, ६ ि 

८), बंिुि (डार्लबाङ), कािर्त (चुनबाङ) लसुन (८ ि ९), र्सिी (२), 

िकै िि ाँ बीउ (र्सिा) लाई घोषणा 

स्थनीर् बाली संिक्षण 

अन्तिित िुला ि तोिीको 

बीऊ संकलन,  

-  

पशु सेवा  औषधी र्वतिण, ७१४० आम्दानी कार्िक्रि कार्ािन्वर्न -  

सािार्जक सुिक्षा  ८ वटा वडाको लाभग्रािी नाि प्रर्वष्ट, लक  र्वविण संकलन,    

MSNP   खाद्य सुिक्षा सर्िर्तको 

बैठक, र्ोजना छनौट 

बजेट सुर्नर्ित नभएको ि र्जल्ला सिजकताि 

नभएकाले काि िनि कर्ठनाई  
 

Telecenter 
िित 

 ५३५ आम्दानी,     

र्जन्सी  खरिद र्ोजना MIS को कम््रू्टि 

खरिदका लार्ि र्सलबन्दी, 

र्डर्जटाइजेसन, खरिद 

सर्िर्तको बैठक 

  

आलेप  आन्तरिक लेखापिीक्षण कार्ि सम्पन्न (सशति बािेक) प्रर्तवेदन बााँकी प्रर्तवेदन तर्ाि िने कार्िकक्षको अभाव, ल्र्ापटप छैन, िुर्भङ चेर्ि  

सूचना अर्भलेख 

केन्ि 
 वास र्ोजना कार्ि भैििेको, CMIS, MoFAGA परिपत्र पुर्र्ाउन,े 

कम््रू्टि सिस्र्ा सिाधान ि सपोटि 

र्डर्जटल प्रोफाइल अपडेट, 

एप र्निािण,  

तर्स्बि बोल्छ तर्ािी, 

सािार्जक सजजाल अपडेट,  

LEOC सजचालन 

कििचािीिरुले कम््रू्टि अफ नििेि कार्ािलर् 

छोड्ने, रू्र्पएस अप निन ेसिस्र्ा, पत्र खोजेको 

बेला नभेर्टन े 

 

प्रशासन  िैसस र्वविण, सिकािी संस्था र्वविण, कििचािी र्वविण अद्यावर्धक, 

घिजग्िा लित अद्यावर्धक, कासिू, सम्पर्त्त र्वविण 

प्रोफाइल अद्यावर्धक, 

फाइल व्र्वस्थापन प्रणाली, 

कोड, सिीक्षा, िैसस 

सिीक्षा 

-  

र्ोजना अनुििन  र्ोजना र्वविण अद्यावर्धक ि वार्षिक प्रिर्त प्रर्तवेदन तर्ािी स्थलित अनुििन, उस 

िठन सिजीकिण, 

Planning System 

update 

र्ोजना कार्ािन्वर्न कार्िर्ोजना  
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आर्थिक प्रशासन  प्रिर्त तथा आर्थिक र्वविण तर्ािी,   आन्तरिक आम्दानी शीषिकित प्रर्तवेदन अस्पष्ट 

(भौचि व्र्वस्थापन) 

 

पूवािधाि  क्वािेन्टाइन भवन र्निािण ल.ई.  

ट्रस र्िज र्स्टल पाटिस् टेण्डि तर्ािी 

खरिद व्र्वस्थापन 

(कोटेशन) र्डर्पआि, ल.ई.  

इन्टिनेट, कम््रू्टि अभाव,   

 


