जिल्ला समन्वय सममतिको ममति २०७५ असार ७ गिे बसेको बैठकको तिर्णयहरू

१. जिल्ला समन्वय सममतिको संगठन संरचना र दरवन्दी िेरीि अनस
ु ारको पद नाम, श्रेणी/िह
(प्राववधिक/अप्राववधिक) दरवन्दी िोकी आएको पदमा ममलान गरी काममा लगाउने जिल्ला

समन्वय सममतिको ममति २०७५।१।७ को तनणणय भए अनस
ु ार जिल्ला समन्वय सममतिको

कायाणलयका पदहरूको प्रस्िाववि कायणवववरण अनस
ु ार आफुलाई िोककएको काम गनण गराउन
जिल्ला समन्वय सममिको कायाणलयलाई तनदे शन गररयो ।

२. जिल्ला समन्वय सममतिको कायाणलयको व्यवस्थापन र ववभिन्न पदाभिकारीको काम कर्तव्य र्था

जिम्मेवारी सविर्को सँगठनात्मक सं रचना र्था व्यवस्थापन, बिेट र्था कायतक्रम र्िजम
त ा, बिेट
अजतर्यारी र्था भनकासा र खार्ाको सञ्चालन, आभथतक कारोवार र खररद र्था कायतक्रम सञ्चालन,
ले खा र अभिलेख, सािन र्था स्रोर्को सजरक्षा, अनजगमन र्था सजपरीवेक्षण, लेखापरीक्षण र्था बेरुिू

फर्छ्र्यौट र सूचना एवं सञ्चार (िानकारी आदान प्रदान) र्था प्रभर्वेदन समेर्का ववषयगर् क्षेत्रमा
भमर्व्यवयर्ा, कायतदक्षर्ा र प्रिावकारीर्ा िाभसल िजने गरी कायत जिम्मेवारी पजरा गनत, ववत्तीय प्रभर्वेदन
प्रणालीलाई ववश्वसनीय बनाउन साथै प्रचभलर् कानजन बमोजिम कायतसम्पादन गनत र स्रोर् सािनको

उजचर् उपयोग गरी व्यवस्थापनलाई च जस्र् पानत एवं आम नागररकमा स्थानीय र्िको सरकारका

कामप्रभर् सजशासनको प्रत्यािूभर् ददन समेर् कामको प्रकृति अनस
ु ार सावणितनक खचणमा ममिव्यतयिा र
प्रभावकाररिा कायम गने सम्बन्िी नीतिगि मागणदशणन, २०७५, सश
ु ासन(व्यवस्थापन िथा

सञ्चालन) ऐन, २०६४ र तनयमावली, २०७५, आधथणक कायणववधि तनयमावली, २०६४ को तनयम
९५(१) को प्रयोग गरी ियार भएको जिल्ला समन्वय सममतिको कायाणलयको आन्िररक तनयन्रण
प्रणाली, २०७५ स्वीकृि गने तनणणय गररयो ।

३. साववक जिववस हाल जिल्ला समन्वय सममतिको कायाणलयबाट करार सेवामा तनयक्
ु िी पाई ममति
२०५७।१।८ गिे दे खी हालसम्म तनरन्िर अमसस्टे न्ट सवइजन्ितनयर(असई) पदमा श्री टे क बहादरु
भण्डारी कायणरि रहे कोमा मन्रालयबाट प्राप्ि दरवन्दी िेररिमा सो अ.श.ई. पदको व्यवस्था

नभएको िथा तनिले झोलन्
ु गे पल
ु सम्वन्िी ववशेष प्राववधिक अनभ
ु व हााँमसल गरी कायणरि रहनु
भएको र यस जिससलाई समेि अमसस्टे न्ट सवइजन्ितनयर(असई) िनशक्िी आवश्यक भएको
हुाँदा सो पदको दरवन्दी थप गनण संघीय माममला िथा सामान्य प्रशासन मन्रालयमा माग गरी
पठाउने तनणणय गररयो ।

४. प्रिानमन्री िथा मजन्रपररषद्को कायाणलयको परानुसार जिल्ला समन्वय सममति, डडेल्िरु ा
अन्िगणि बषाणयाममा रोवपएका फलफूलका ववरूवाको प्रिातिगि वववरण २०७५ चैर मसान्ि
र २०७५ भाद्र मसान्िमभर संलग्न परको प्रतिमलवप िोककएको ढााँचामा ियार गरी तनम्न

ठे गानामा (ईमेल समेि) उपलब्ि गराइददनु हुन सो को िानकारी जिल्ला समन्वय
सममतिको कायाणलयमा पठाइददन जिल्लाजस्थि स्थानीय िहहरूलाई अनरु ोि गने तनणणय
गररयो ।

५. यस जिल्लामा सञ्चामलि ग्रामीण िलस्रोि व्यवस्थापन कायणक्रम, बहुक्षेरीय पोषण
कायणक्रम, ग्राममण सामुदातयक पूवाणिार ववकास कायणक्रम गररवी तनवारण कोष अन्िरगिका
कायणक्रमहरूको यही ममति २०७५।३।८ गिे दे खी संयक्
ु ि अनग
ु मन गने तनणणय गररयो ।

६. संयक्
ु ि अनग
ु मन सममतिको समह
ू १ मभर पने भागेश्वर गााँउपामलका, अियमेरू
गााँउपामलका र नवदग
ु ाण गाउपामलकाको नेित्ृ वमा जि.स.स. प्रमख
ु ज्यल
ू े गने र उक्ि
सममतिमा जि.स.स. सदस्य श्री पष्ु पराि पन्ि, लक्ष्मी दे वी ऐर, ईश्वरी दे वी रावल, र
रामचन्द्र अवस्थी जि.स.स.सदस्यहरू रहने र सम्वजन्िि कमणचारीहरू रहने तनणणय गररयो

। साथै समह
ू २ मभर पने गन्यापिरु ा गा.पा., आमलिाल गा.पा. र परशरु ाम न.पा. रहने
समूहको नेित्ृ व जिसस उपप्रमुखले गने र उक्ि समूहमा जिसस सदस्य श्री दहमराि

अवश्थी, िानकी दे वी दमाई र प्रेम बहादरु साकी एवं सम्वजन्िि कमणचारीहरु रहने तनणणय
गररयो ।

७. संयक्
ु ि अनग
ु मन

समह
ू १ मभर पने कायणक्रमहरूको योिना कायणक्रमहरूको अवस्था

स्थान प्रकृति खल्
ु ने गरी योिनाको मलष्ट दव
ु ै समह
ू को नेित्ृ व गने जिसस प्रमख
ु र
उपप्रमख
ु लाई अनग
ु मन िानु अगावै उपलव्ि गराउने तनणणय गररयो ।

८. संयक्
ु ि अनग
ु मनमा लाग्ने खचणको खचण योिना ियार गरी जिल्लामा सञ्चामलि ग्रामीण
िलस्रोि व्यवस्थापन कायणक्रम, बहुक्षेरीय पोषण कायणक्रम, ग्राममण सामद
ु ातयक पव
ू ाणिार
ववकास कायणक्रम गररवी तनवारण कोष कायणक्रमबाट व्योहने तनणणय गररयो ।

९.

जिल्ला समन्वय

सममतिको कायाणलयको व.मश.नं.

जि.स.स.

अनुदानिफण आ.व.

२०७४।७५को लाधग ववतनयोजिि रकमबाट िपमसल बमोजिम मशषणकबाट खचण लेख्ने गरी
स्वीकृि गने तनणणय गररयो ।

िपमसल:

(क) महे श्वरी होटलको खािा ववल रू. २२५६५।-(वाइस हिार पााँच सय पैसठ्ठी मार)
जि.स.स. अनुदान चालुको जि.स.स. वैठक संञ्चालन खचण मशषणकवाट भुक्िानी गने ।
(ख)

कैलपाल वप्रजन्टन्ग प्रेशको स्टे शनरी ववल रू. ३५८२१।-(पैिीस हिार आठसय

एक्काइस मार) जि.स.स. अनद
ु ान चालक
ु ो जि.स.स. कायाणलय संञ्चालन खचण
मशषणकवाट भुक्िानी गने ।

(ग) ववएन वविनेश कनसनणको ववल रकम रू.११६८४१।-(एक लाख सोह्र हिार आठ सय
एकचामलस मार) बहुक्षेरीय पोषण कायणक्रमिफण जि.स.स.अनुगमन िथा समन्वय खचण
मशषणकवाट भुक्िानी गने ।

(घ) कक्रयदटभ कम्पयूटर एण्ड ट्रे डसणको ववल रकम रू.३५,७०८।-(पैिीस हिार साि सय आठ
मार) एल.जि.मस.डड.पी. कायणक्रमको कायणक्रम मशषणकवाट भुक्िानी गने ।
(ङ) प्रोफेशनल कम्पयट
ू र समभणसको ववल थान ५ को रकम रू.३४,४८४।-(चौतिस हिार चार
सय चौरासी मार) एल.जि.मस.डड.पी. कायणक्रम मशषणकवाट भुक्िानी गने ।

