वार्षिक समिक्षा गोष्ठी आ.व. २०७१/०७२ प्रमिबेदन सारम्स
उल्लेखमनय र अनुकरणिय कायिहरु

जिबिस



र्वद्युि रोयल्टीबाट प्राप्त रकिबाट २० वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गररएको ।

र्वस्िृि सम्भाव्यिा अध्ययन पश्चाि भारी उपकरि प्रयोग गरर सडक मनिािि कायि गररएकाले मनिाििामिन सडकको
गुिस्िर कायि गनििा सहयोग पुगेको ।



Digital Notice Board बाट सुचना प्रवाह गने कायि थालनी गररएको ।



गाउँ र्वकास समिमिको क्षििा अमभवृर्ि गार्वस सणचवहरुको वृणि र्वकासका लामग पाल्पािै सेवाकामलन िामलि सम्पन्न
गररएको ।



४६ वटा गा।र्व।स। लाई ले खा व्यवस्थापन िामलि पदािन गरर गा।र्व।स।िा र्वद्युमिय ले खा प्रिाली सुरुवाि
गररएको ।



आन्िररक आयलाई व्यवणस्थि गनि कायािलयिा

e-billing system

को थालनी गररएको ।

आइपरे का सिस्या िथा च ुनौमिहरु

जिबिस
•

व्यबणस्थि कायािलय भवन नहुदा सेवा प्रवाहिा कठिनाई |

•

सियिा उपभोक्ताहरु योजना सम्झौिा गनि नआउदा योजना सम्पन्न गनि कठिनाई |

•

प्रामबमिक जनशणक्तको कमि िथा कायिक्रि/आयोजनाको सं ख्या अमिक हुनाले कायि सम्पन्न गनि
कठिनाई|

•

च ुरे क्षेत्रका खोलािा लागाइएका िे क्काहरु सं चालन हुन नसक्दा आन्िररक आय वृर्ि हुन नसकेको |

सरोकारवालाहरु वीचभएको छलफल तथा अन्तक्रिर्ााबाट गररएका प्रततवद्धताहरु ः
१. जिल्लामाकार्ारत सरकारी एवं ववषर्गत कार्ाालर्हरुका कततपर् ममल्दो प्रकृततका कार्ािम तथा
आर्ोिनाहरु कार्ाान्र्वन गदाा समन्वर् गरे र मात्र संचालन गने ।

२. जिल्लामा संचालन गररने कततपर् कार्ािमका वारे मा कार्ाान्वर्न पर्ःव संचार क्षेत्र एवं सरोकारवाला
तनकार्हरुलाई िानकारी नभएको सवाल उठे कोमा चालु आ.व.दे खि िानकारी गराइ कार्ाान्वर्न गने ।

३. सरकारी कार्ाालर्हरुबाट जिल्लामा कार्ािम संचालन गदाा केन्रबाट जववकृत कार्ािम तथा बिेटमा मात्र

केजन्रत नभई जिल्लाको वथानीर् पररवेश,आवश्र्कता, दर्ःीघकालीन सोच तथा आवधधक र्ोिना र ववगतका
मसकाईहरुलाई ध्र्ान ददई रणनीततक रुपमा कार्ािम संचालन गने ।
४. जिल्लामा संचालन गररने सीपववकास र सचेतना अमभवद्
ृ धध तथा सशजततकरणका कार्ािमले लगानीका

तुलनामा प्रततफल हामसल कम भएको दे खिएकोले आउने ददनहरुमा प्रत्र्क्ष रुपमा रोिगारी वद्
ृ धध गने
िालका मसपमलक तामलमहरुलाई महत्वका साथ संचालन गनुा पने ।

५. जिल्लाका ववमभन्न गाउँ ववकास सममततहरु मासंचालनमा रहे का चन
ु ढुङ्गा िानी र कोइलािानीहरुले नेपाल
सरकारलाई बुझाउने रोर्ल्टी रकमको ५० प्रततशत रकमपाउने भन्ने वथानीर् ववार्त्तशासन ऐन र

तनर्मावलीमा भएको व्र्ववथा अनुसार रोर्ल्टी रकमका लाधग सम्वजन्धत तनकार्मा पहल गने ।

