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छैठौ जिल्ला सभा, नीति िथा कार्यक्रम, 

आ.व. २०७९/८०

धतुलखेल, काभ्रपेलाञ् चोक

आदरणीर् जिल्ला सभाका सदस्र्ज्रू्हरु,

नेपाली िनिाको लामो त्र्ाग, बतलदान र संघर्यको माध्र्मबाट प्राप् ि संघीर् लोकिाजरिक गणिर िमा 
आधाररि ऐतिहातसक छैठौं जिल्ला सभामा आतथयक वर्य २०७९/८० को नीति िथा कार्यक्रम प्रस्ििु 
गनय पाउँदा म गौरवाजरवि भएको छु ।

ऐतिहातसक संववधानसभाबाट िारी भएको नेपालको संववधानअनसुार प्राप् ि नागररकका अतधकारहरु 
स्थावपि गने र्स अवसरमा म लोकिाजरिक गणिरि नेपालको उज्र्ालो र्गुमा परु् र्ाउने क्रममा िीवन 
उत्सगय गनुयहनुे सम्पूणय ज्ञाि अज्ञाि शवहदहरुप्रति भावपूणय श्रद्धाञ् िली अपयण गदयछु । साथै, ववतभर न 
आरदोलनका क्रममा घाइिे  हनु ुभएका सवैको जशघ्र स्वास््र् लाभको कामना गदयछु ।लोकिरि र 
सामाजिक रर्ार् प्राजप् िको आरदोलनको अगवुाइ गरी बेपत्ता हनु ु भएका व्र्जिहरुको स्मरण गनय 
चाहारछु । 

क. काभ्रपेलाञ् चोक जिल्लाको संजिप् ि भौगोतलक, राितनतिक िथा प्रशासतनक पषृ्ठभतूम

काभ्रपेलाञ् चोक जिल्ला नपेालको मध्र् पूवी पहाडी भ-ूभागमा अवजस्थि जिल्लाहरु मध्रे्को एक 
हो।देशको प्रशासतनक ववभािनअनसुार र्स जिल्ला वागमिी प्रदेशमा पदयछ । र्ो जिल्ला ८५0२४। 
देजख ८५0४९। पूवी देशारिर २७0२०। देजख २७0४५। उत्तरी अिांशमा फैतलएको छ । समरुर 
सिहदेजख २८० तमटर(कोखािोर खोला) देजख ३०१८ तमटर (बेथानचोक नारार्ण डाँडा) सम्म 
फैतलएको र्स जिल्लाको कूल िेिफल १३९६ वगय वकलोतमटर रहेको छ ।र्स जिल्लाको पूवयमा 
रामेछाप र दोलखा जिल्ला, पज चममा लतलिपरु, भिपरु र काठमाडौं, उत्तरमा तसरधपुाल्चोक र 
दजिणमा तसरधलुी र मकवानपरु जिल्लाहरु पदयछन ्।देशको रािधानी काठमाडौंबाट पूवयमा रहेको र्स 
जिल्लाको मूख्र् प्रवेशद्वार साँगा २१ वक.मी.को दूरीमा रहेको छ भने जिल्ला सदरमकुाम धतुलखेल 
३० वक.मी.को दरुीमा रहेको छ ।
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संघीर्िा कार्ायरवर्नसंगै र्स काभ्रपेलाञ् चोक जिल्लालाई ६ नगरपातलका र ७ वटा गाउँपातलका गरी 
१३ स्थानीर् िह िथा सोअरिगयि १३५ वडाहरु, २ वटा संघीर् तनवायचन िेि र ४ वटा प्रदेश 
तनवायचन िेिमा ववभािन गररएको छ । 

ख. जिल्ला सभाको कानूनी िथा नीतिगि आधार

नेपालको संववधान, जिल्ला सभा बैठक संचालन कार्यववतध, २०७५, जिल्ला सभा िथा समरवर् सतमति 
सम्बरधी ऐन, २०७५, स्थानीर् िह (समरवर् िथा अरिरसम्बरध) ऐन, २०७८, अरिर सरकारी ववत्त 
व्र्वस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ लगार्िका काननुी िथा नीतिगि 
आधारमा र्ो ऐतिहातसक छैठौं जिल्लाको सञ् चालन, व्र्वस्थापन िथा नीति िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गनय 
मागय तनदेश गरेको व्र्होरा अवगि गनय चाहारछु ।

ग. जिल्ला समरवर् सतमतिबाट आ.व.२०७८/७९ मा सम्पाददि कार्यहरुको संजिप् ि प्रतिवेदन

१. आतथयक प्रतिवेदन

आ.व. २०७८/७९ मा जिल्ला समरवर् सतमतिलाई संघीर् सरकारबाट रु. १ करोड ३८ लाख ५५ 
हिार बिेट प्राप् ि भएको र सो बिेटबाट रु. १ करोड १ लाख ५ हिार ९ सर् ६७ रुपैर्ा ९३ 
पैसा ( ७२.94 प्रतिशि) खचय भएको िानकारी गराउन चाहारछु ।

आ.व. २०७८/७९ मा वागमिी प्रदेश, मखु्र्मरिी िथा मजरिपररर्द्को कार्ायलर्बाट रु. ४० लाख 
बिेट प्राप् ि भएको र सो बिेटबाट रु. ३२ लाख ७६ हिार ३ सर् २१ रुपैर्ा (81.90 प्रतिशि) 
खचय भएको िानकारी गराउन चाहारछु । 

आ.व. २०७८/७९ मा प्रदेश पूवायधार, स्वास््र् प्रवद्धयन िथा कोतभड पनुयस्थापना साझेदारी ववकास 
कार्यक्रम र प्रदेश पूवायधार साझेदारी ववकास कार्यक्रम अरिरगि वागमिी प्रदेश सरकारका भौतिक 
पूवायधार ववकास मरिालर्, स्वास््र् मरिालर् र सामाजिक ववकास मरिालर्बाट रु. ११ लाख ७० 
हिार बिेट प्राप् ि भएको  र सो बिेटबाट रु. ११ लाख ४३ हिार ८ सर् ९९ रुपैर्ा (९७.76 
प्रतिशि) खचय भएको िानकारी गराउन चाहरछु ।

२. जिल्ला समरवर् सतमतिको मौज्दाि कोर्:

जिल्ला समरवर् सतमतिको मौज्दाि कोर्मा शरुुमा रहेको रु.४२ करोडबाट ववतभर न दावर्त्व रकम 
छुट्याएर रु. ४० करोड जिल्ला समरवर् सतमतिको कार्ायलर् भवन तनमायण, सवारी साधन खररद, 
फतनयचर िथा फतनयतसङ्, उपकरण खररद िथा तनमायण र्ोिना, नगरपातलका/गाउँपातलका िथा वडा 
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कार्ायलर् भवन तनमायण िथा ममयि संभार, सामदुावर्क ववद्यालर् भवन तनमायण िथा ममयि संभार, 
प्रसतुि केरर, स्वास््र् चौकी, प्राथातमक स्वास््र् केररको भवन तनमायण िथा ममयि संभार र खानेपानी 
सम्बरधी पवूायधार तनमायण शीर्यकमा िेस्रो जिल्ला सभाले तनणयर् गरी रकम बाडँफाड भएको तनणयर् 
स्मरण गराउन चाहारछु ।

सोही तनणयर्का आधारमा जिल्ला समरवर् सतमति मौज्दाि कोर् संचालन तनदेजशका, २०७५ 
बमोजिम हालसम्म स्थानीर् िहबाट माग भई आएका र्ोिनाहरुमध्रे् कूल १०३ वटा र्ोिनाहरुमा 
मौज्दाि कोर्बाट बिेट ववतनर्ोिन भएको, सो मध्रे् ५३ वटा र्ोिनाहरु सम्पर न भएका, २८ 
वटा चालू अवस्थामा तनमायण कार्य भइरहेको र २२ वटा र्ोिनाहरुमा बिेट ववतनर्ोिन भइ सझौिा 
हनु बाँकी अवस्थामा रहेको छ ।

३. जिल्ला समरवर् सतमतिबाट आ.व. २०७८/७९ मा सम्पाददि महत्वपूणय कार्यहरु:

▪ जिल्ला तभिका गाउँपातलका र नगरपातलका बीच समरवर् गने, ववकास िथा तनमायण सम्बरधी 
कार्यमा सरिलुन कार्म गनय सोको अनगुमन गने, जिल्लामा रहने संघीर् र प्रदेश सरकारी 
कार्ायलर् र गाउँपातलका र नगरपातलका बीच समरवर् गने आदद संवैधातनक िथा कानूनी कार्य 
सम्पादन गररर्ो ।

▪ जिल्ला जस्थि ववर्र्गि कार्ायलर्हरु र स्थानीर् िहहरुको सहभातगिमा वावर्यक समीिा कार्यक्रम 
सम्पर न गररर्ो ।

▪ स्थानीर् िहबाट सम्पाददि चार आतथयक वर्यको प्रगति वववरण िथा ि्र्ाङ्क संकलन गरी 
िलुनात्मक वव लेर्ण सवहिको स्थानीर् सरकारको उपलजधध, अभ्र्ास र अनभुव काभ्रपेलाञ् चोक, 
जिल्ला समरवर् सतमतिले पाँच वर्यमा सम्पादन गरेका उपलजधधहरु समावेश गररएको जिल्ला 
समरवर् सतमतिको पाचँ वर्य र काभ्रपेलाञ् चोक जिल्लाको समग्र ि्र्ाङ्क र वववरणहरु समावेश 
गररएको काभ्रपेलाञ् चोक जिल्ला वस्िगुि वववरण नामक िीन महत्वपूणय पसु्िक प्रकाशन गररर्ो 
।

▪ जिल्ला समरवर् सतमतिको कार्ायलर् पररसरमा कम्पाउजडडङ, पावकय ङ, बगैचाँ तनमायण लगार्िको 
समग्र व्र्वस्थापनका कार्य गररर्ो ।

▪ जिल्ला जस्थि स्थानीर् २८ वटा खेलकुद क्लवहरुलाई वागमिी प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा 
खेलकुद सामग्रीहरु हस्िारिरण गररर्ो ।

▪ स्थानीर् िहअरिगयिका स्थानीर् रर्ावर्क सतमतिका पदातधकारीहरु र रर्ावर्क सहिकिायहरुलाई 
रर्ार् सम्पादनका सम्बरधमा अरिरवक्रर्ा कार्यक्रम सम्पर न गररर्ो ।

▪ जिल्ला समरवर् सतमतिको मौज्दाि कोर् र स्थानीर् िहबीचको साझेदारीमा स्थानीर् िहमा 
सञ् चातलि र्ोिनाहरुको स्थलगि अनगुमन िथा तनरीिण गरी पषृ्ठपोर्ण प्रदान गररर्ो ।
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▪ बियमान र तनवियमान िनप्रतितनतधहरुलाई ववदाई, सम्मान िथा शभुकामना आदानप्रदान कार्यक्रम 
सम्पर न गररर्ो ।

 आदरणीर् जिल्ला सभाका सदस्र्ज्रू्हरु,

घ. नीतिगि प्राथातमकिाहरु

नेपाल गौरवशाली इतिहास बोकेको मलुकु हो। संसारमा कुनै दशयन नहुँदा हाम्रा पूवयिहरुले पूवीर् 
दशयन ददए। पूवीर् दशयनमध्रे् शैव दशयन सांख्र् दशयन र बौद्ध दशयन नेपालमा लेजखएको प्राचीन दशयन 
हनु।्  दै्वि र अदै्वि  समरवर्वादी दशयनको रचना पतन नेपालमै हाम्रा पूवयिहरुले गरेका तथए। दै्वि र 
अदै्वि अध्र्ात्म र भौतिकवादी दशयनका प्रणेिा वेदव्र्ास कवपलमतुन र्ाज्ञल्क्र् र महवर्य िनक तथए । 
हाम्रा वेदहरु मध्रे् ऋग्वेदले प्रकृति बझु्न  प्रकृति पजु्न र प्रकृति संरिण गनय तसकार्ो । र्िवेुदले 
कमयकाडड गनय तसकार्ो । सामवेदले गीि र संगीि तसकार्ो । अथवयवेदले ववज्ञान र आर्वेुद तसकार्ो। 
ब्रह्माडड  प्रकृति  शरीर र ब्रह् म आत्माको सूक्ष्म गहनिम ्वव लेर्ण गनय तसकार्ो।

शैव दशयनले मानविातिलाई सवय मङ्गलकारी एवं समिामूलक हनु  सत्र् र रर्ार्को पिमा स्विरि र 
तनष्पि हनु तसकार्ो। र्ोग  ध्र्ान र िरि ववज्ञान माफय ि व्र्जितभिका अपार िमिा र सम्भावना 
उद्घघाटन गनय सवकरछ भनेर तसकार्ो। कवपलमतुनको सांख्र् दशयनले संसारलाई भौतिकवादी ढंगले 
वव लेर्ण गनय र उत्प्ररेरि गनय तसकार्ो । बदु्ध दशयनले कार्य र कारणको सम्बरध तसकार्ो । वेद  
उपतनर्द् र बदु्ध दशयनले द्वरद्ववाद तसकाएको छ। संसारमा वव वववद्यालर् नहुँदा पवहलो  दोस्रो र  िेस्रो 
वव वववद्यालर् हाम्र ैउपमहाद्वीपमा तथए। वव वमा केवल सिवटा मािै स्विरि राज्र् रहँदा त्र्समध्रे्मा 
एक नेपाल तथर्ो। आिका शजिशाली देशहरू उपतनवेशमा पदाय हाम्रा पूवयिहरुले िोगाएर स्विरि 
राख् न सफल भएको देश नेपाल हो। अनेकौं नदीनाला  वहमशृ्रङ्खला र पवयिमालाले वेवष्ठि उपत्र्का र 
मैदानी भागले ओगटेको संसारको सबैभरदा सरुदरिम ् देश नेपाल हो। परैु देश प्राकृतिक छटा र 
मनोरम ्दृर्ले भररपूणय छ। वर्नै पवुीर् दशयनमा भएको सांख्र् दशयन र कमयर्ोगको प्रचार गरेर हाम्रा 
पखुायहरुले िनिागरण ल्र्ाइ राणाशासन ढालेका तथए। एकसर् पजचचस भरदा बढी िनिाति नधबे भरदा 
बढी भार्ा भावर् र दश भरदा बढी धमय र सम्प्रदार् भएको र ववववधिामा एकिा रहेको सरुदर बगैंचा 
िस्िो देश नेपाल हो। ववकतसि भतनएका देशमा मवहला र आददवासीले मिदान गनय र मिातधकार 
प्रर्ोग गनय सर्ौं वर्य संघर्य गनुयपदाय नेपालमा सबै िाििाति तलंग र समदुार्ले एकैपटक अतधकार 
पाएका तथर्ौं। कररब छ दशकतभि िीनवटा क्राजरि सम्पर न गरी राणा शासन तनरंकुश पञ् चार्ि र 
राििरि ढाल्न सफल भएको देश नेपाल हो। आि हामीले लोकिरि गणिरि संघीर्िा धमयतनरपेििा
समावेशी समानपुातिक शासन समािवाद उरमखु आतथयक सामाजिक व्र्वस्था र उदार मौतलक हकको 
व्र्वस्था गरेका छौं । हामी आफैले सम्पर न गरेका र्ी गौरवशाली उदाहरण हनु।्
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केजररकृि र एकात्मक शासन व्र्वस्थाका कारण समकालीन वव वमा पतछ परेकाले राज्र् पनुसंरचना 
गरी हामी संघात्मक प्रणाली अपनाउन पगेुका छौं। संववधानले संघीर् लोकिाजरिक गणिरि नेपालको 
मूल संरचना संघ  प्रदेश र स्थानीर् िह गरी िीन िहको हनुे र नेपालको राज्र्शजिको प्रर्ोग वर्न ै
िीन िहले गने उल्लेख छ। नागररकहरूको मौतलक हकको संरिण िीन िहले नै गनेगरी संववधानले 
नै राज्र्शजि बाँडफाँड गरेको छ। ब्राजिल  रतसर्ा  दजिण अविका, स्पने तलक्टेरस्टाइन िस्िै नेपालमा 
पतन संघीर् इकाईको रुपमा स्थानीर् सरकार रहेका छन ्। स्थानीर् िहमा ववधार्की  कार्यकाररणी र 
रर्ावर्क अतधकार रहेको छ। संववधानले खचयको आवर्किा र रािस्व िमिाको आधारमा स्थानीर् 
िहले ववत्तीर् हस्िारिरण माफय ि ववत्तीर् स्रोि प्राप् ि गने व्र्वस्था गरेको छ। स्थानीर् स्वशासन, 
स्वार्त्तिा र ववकेररीकरणको लातग हाम्रा अग्रिहरूको संघर्य र बतलदानको पररणाम नै अवहलेको 
स्थानीर् स्वार्त्तिा हो भर ने कुरामा हामी वव वस्ि छौं ।

लोकिरिको मानक भनकेो तनवायजचि सरकार मािै होइन तबतधको शासन पतन हो। लोकिरिमा 
संववधानको सवोचचिा हरुछ र सबै िहको सरकारहरु र्सैबाट तनदेजशि हनुपुछय। संववधानले तिनवटै 
िहका लातग काम कियव्र् र अतधकारको तनधायरण गररददएको छ । संववधानमा प्रत्रे्क िहका लातग 
लेजखएका अतधकारहरु ऐजचछक होइनन ्। र्ी तनशिय कार्ायरवर्न गनुयपने ववर्र् हनु ्। िीनओटै िहका 
लातग संववधानले एकल र साझा अतधकार तनधायरण गररददएको छ । र्ी अनसूुचीहरु र ववतभर न 
धाराहरुमा उल्लेजखि अतधकारहरूको प्रर्ोग आ-आफ्नो ववधावर्की सभाबाट कानून बनाई कार्ायरवर्न 
गनय सक्ने व्र्वस्था संववधानले गरेको छ। 

जिल्ला तभि गाउँपातलका र नगरपातलकबीच समरवर् कार्म गनय एक जिल्ला सभा रहने संवैधातनक 
व्र्वस्था बमोजिम गाउँपातलका र नगरपातलकाको प्रतितनतधत्व रहेको िनप्रतितनतधमलुक सभा, जिल्ला 
सभा हो।जिल्ला समरवर् सतमति जिल्ला तभिका गाउँपातलका र नगरपातलकाका िनप्रतितनतधहरुमध्रे्बाट 
तनवायजचि जिल्लातभिका अरिर तनकार् बीच समरवर् गनय खडा गररएको कार्यकारी तनकार् हो। र्सको 
कार्यभार मातथ उल्लेजखि कानूनी िथा नीतिगि आधारमा उल्लेख भए बमोजिमको पररतधतभि रहेर 
जिल्ला समरवर् सतमतिले जिम्मेवारीपूवयक कार्य गरररहेको व्र्होरा समेि अवगि गराउन चाहारछु । 

आदरणीर् जिल्ला सभाका सदस्र्ज्रू्हरु,

काभ्रपेलाञ् चोक जिल्लाको आतथयक, सामाजिक, मानवीर् ववकास सवहिको ददगो ववकासका लातग र्स 
जिल्ला तभि थपु्रै संभावना िथा अवसरहरु रहेका छन  भने केही समस्र्ा र चनुौिीहरु पतन देजखएका 
छन । अवसरहरुको पूणय उपर्ोग गदै िथा समस्र्ा र चनुौिीहरुलाई जचदै अगाडी बढ्न हामी सवैको 
साझा प्रर्त् न रहने कुरामा वव वास तलएको छु ।
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समदृ्ध काभ्रपेलाञ् चोक जिल्ला तनमायणका र्ो अतभर्ानमा सबै गाउँपातलका/नगरपातलकालाई मागयदशयन 
गरी देहार्का नीति िथा कार्यक्रमहरु अवलम्वन िथा कार्ायरवर्न गनय प्रस्िाव गरेको छु । गाउँपातलका, 
नगरपातलका, जिल्ला सभाको प्रभावकारी र सिम नेितृ्वबाट उजल्लजखि नीति िथा कार्यक्रमको पणूय 
कार्ायरवर्न भइ उपलधधी हातसल हनुे छ भर ने वव वास समेि तलएको छु ।  

1. लोकिाजरिक प्रणाली र डेमोके्रसी शधद िनिाको प्रत्र्ि सहभातगिाबाट आरम्भ भएको हो। स्थानीर् 
सरकार अतधकारसम्पर न हनुपुछय भनेको र्समाफय ि शासनमा िनिाको प्रत्र्ि सहभातगिा हनु सक्छ 
भनेर नै हो। गाउँपातलका र नगरपातलका माफय ि प्रत्र्ि लोकिरि सहभातगिामलुक लोकिरि र 
स्थानीर् लोकिरिको अतधकिम अभ्र्ास गराउने कुरामा भतूमका हनुपुछय। टोल ववकास संस्था
उपभोिा सतमति आमा समूह र्वुा पररर्द बाल क्लब कृर्क समूह िथा लजिि समूह गठन र 
पररचालनबाट प्रत्र्ि र सहभातगिामूलक लोकिरिको अभ्र्ास हनुसक्छ। हाम्रा काननु र तनर्महरुले 
र्स्िा कार्य गनय उत्प्ररेरि माि होइन तनदेजशि न ै गरेकोले त्र्सकालातग सम्बद्ध सबैबाट र्सको 
सफलिाको लातग प्रभावकारी कार्यक्रम सञ् चालन गररने छ ।

2. राज्र्को तनदेशक तसद्धारिले समािवाद उरमखु स्विरि र समदृ्ध अथयिरिको ववकास गने उदे्दर् 
राखेको छ। समािवाद भनेको अवसरमा समानिा हो। हरेक नागररकले जशिा स्वास््र् र उत्पादनका 
साधन आददको वविरणमा समान अवसर प्राप्त गनुय हो। र्स्िा ववर्र्हरुमा हाम्रो ध्र्ान पगु्न ुआवर्क 
छ। सरितुलि ववकास भर्ो भएन भनी अनगुमन गने अतधकार संववधानले जिल्ला समरवर् सतमतिलाई 
प्रदान गरेको छ । असमान र असरितुलि ववकास अभ्र्ास रहँदै आएको ववद्यमानिालाई बदल्न र 
सरितुलि ववकास गनय सावयितनक जशिा र स्वास््र् प्रणाली बतलर्ो बनाउन गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको भतूमका कस्िो रह्यो भनेर अनगुमन गने संवैधातनक दावर्त्व पतन जिल्ला समरवर् 
सतमतिको रहेकोछ । र्स्िा कार्यहरुको लागी सबैको सहर्ोग प्राप् ि हनुे अपेिा जिल्ला समरवर् 
सतमतिको रहने छ ।

3. वािावरण र ववकास बीच सरिलुन आवर्क छ। र्सको अनगुमनको अतभभारा पतन काननुले जिल्ला 
समरवर् सतमतिलाई प्रदान गनुयका साथै एकभरदा बढी स्थानीर् िह प्रभाववि हनुे आर्ोिना िथा 
पररर्ोिनामा वािावरणीर् प्रभाव मलु्र्ांकन गनय समरवर् गने जिम्मेवारी पतन जिल्ला समरवर् सतमतिको 
रहेकोछ । र्स्िा कार्यकालातग जिल्ला समरवर् सतमति प्रतिबद्ध रहने छ ।

4. जिल्लाको समग्र ववकासका लातग सरोकारवाला वीच छलफल र समरवर् गने जिम्मेवारी जिल्ला 
समरवर् सतमतिको रहेको छ । समदृ्ध ववकास  व्र्वजस्थि ववकास र ददगो ववकास िस्िा ववर्र्हरूमा 
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वव वव्र्ापी बहस चतलरहेको अवस्थामा जिल्ला समरवर् सतमतिलाई काननुले र्स्िो भतूमका सजुम्पनलुाई 
सकारात्मक रुपमा तलएका छौं। पूवायधार ववकास र ववकासबीच कस्िो सम्बरध आवर्क छ। 
स्थान सापेि कस्िो ववकास आवर्क पलाय  स्थानीर् िहले गने ववकास िथा प्रदेश र संघले गने 
ववकास एउटै हो की फरक हनुपुने हो  एउटै काम गनयका लातग िीनवटा िहको आवर्क पछय वक 
पदैन  हाम्रो स्थानीर् ववकास प्रणालीमा तनिी र सहकारी िेिको भतूमका के हनु सक्छ  तनिी र 
सहकारी िेिसँग तमलेर स्थानीर् सरकारले कसरी काम गने स्थानीर् िहमा रोिगारी र उद्यमजशलिा 
कसरी ववृद्ध गने आदद ववर्र्मा छलफल र समरवर् गनय जिल्ला समरवर् सतमतिले सरकारी  
गैरसरकारी  सहकारी  तनिीिेि र प्राज्ञहरुका बीच अरिरवक्रर्ा गने कार्यक्रम सञ् चालन गररन ेछ।

5. लोकिाजरिक व्र्वस्थामा ववधावर्काले काननु नबनाई एक पैसा पतन संकलन गनय र खचय गनय 
पाइँदैन। िसथय संववधानप्रदत्त अतधकारको प्रर्ोगका लातग कति काननु बने कति बनेनन ् कति 
कार्ायरवर्नमा गए वा गएनन ्भर न ेसम्बरधमा प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाले ििुयमा गरेका 
कानूनहरूको अतभलेखीकरण गररनेछ।

6. जिल्लातभि संचालन हनु े ववकास तनमायण सम्बरधी कार्यमा सरिलुन कार्म गनय सरकारी िथा 
गैरसरकारी संघ संस्थाबाट सञ् चालन भएका र्ोिना र कार्यक्रमको प्रभावकाररिा उपर्िुिा र 
सरितुलि भए नभएको अनगुमन गरी समरवर् र सहिीकरण गररनेछ।

7. स्थानीर् सरकार संचालन ऐनको दफा ११ र अरिर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन बमोजिम 
गाउँपातलका र नगरपातलकाहरु मध्रे् आवतधक र्ोिना  मध्र्ावतध खचय संरचना र्ोिना बैंक  नीति
काननु र मापदडड बनाई कार्ायरवर्न गनुयपने हरुछ। र्सरी काननुले तनधायररि गरेबमोजिम कार्य कुन 
कुन स्थानीर् िहबाट सम्पर न भर्ो र्ा भएन भर न े ववर्र्को एकीन गनय काननुबमोजिम प्रतिवेदन 
प्रणालीलाई व्र्वजस्थि गनय जिल्ला समरवर् सतमतिले आवर्क भतूमका खेल्नछे।

8. जिल्लातभि सञ् चालन भएका संघीर् िथा प्रदेश स्िरीर् आर्ोिना िथा पररर्ोिनाको कार्ायरवर्न 
अवस्था बझु्न  समस्र्ा समाधान गनय र ित्सम्बरधी कार्यका लातग समरवर् सहिीकरण र सहर्ोगका 
लातग संघ िथा प्रदेश सरकारसँग समरवर् गररनेछ।

9. जिल्लातभिको ववकासमा सरिलुन कार्म गनय सम्भव भएसम्म एकरूपिा कार्म गनय पवहचान गनय  
लागि ररू्नीकरण गरी ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह गनय अरिर स्थानीर् िहको संर्िु व्र्वस्थापनमा साझेदारी 
कार्यक्रम संचालन गरी प्राववतधक जशिा  फोहोरमैला व्र्वस्थापन  दमकल  र्ािार्ाि व्र्वस्था  गोदाम 
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घर  शीि भडडार  बिार व्र्वस्थापन र ठूला भौतिक पूवायधार आदद ववर्र्का बारेमा कररडोरमा 
आधाररि छलफल र एकीकृि र्ोिना तनमायण सम्बरधमा आवर्क पहल गररनेछ। 

10. जिल्ला समरवर् सतमतिले सूचकहरू तनमायण गरी प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाबाट लाग ु
गररएका नीतिहरुको कार्ायरवर्को अवस्था बारेमा अनगुमन गनुयका साथै कार्यक्रमगि ् नमनुा 
कार्यक्रमहरुको अनगुमन गरी सबैभरदा राम्रो गने स्थानीर् िहलाई परुस्कृि गने र परुस्कृि गनय 
प्रदेश र संघमा तसफाररस गने कार्य गररनेछ।

11. स्थानीर् िहको वावर्यक र्ोिना िथा बिेट ददग्दशयन 2074 अनसुार हरेक स्थानीर् िहका प्रमखुले 
बिेट पाररि भएको साि ददनतभि प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई कार्ायरवर्नको अजख्िर्ारी ददनपुने 
र प्रमखु प्रशासवकर् अतधकृिले अजख्िर्ारी प्राप् ि भएको १५ ददनतभि कार्यक्रम स्वीकृि गरी ववभाग  
महाशाखा  शाखा  इकाई प्रमखु र वडा सजचवलाई र्ोिना कार्ायरवर्नको लातग तलजखि रुपमा 
अजख्िर्ारी ददनपुने व्र्वस्था छ। र्सको अनगुमन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्ायरवर्न भएको छ छैन 
भर न ेववर्र्मा जिल्ला समरवर् सतमतिले कार्यक्रम अजघ बढाउनेछ।

12. जिल्लातभिका प्राकृतिक ववपि िोजखम ररू्तनकरण िथा व्र्वस्थापनका लातग पूवय िर्ारी, प्रतिकार्ाय 
िथा राहि वविरण लगार्िका कार्यमा समरवर् र सहिीकरण गररनेछ।

13. संववधान िथा नेपाल सरकारको नीतिअनरुुप बालमैिी  लैवङ्गक मैिी अपाङ्गिामैिी वािावरण 
मैिीलगार्िका नागररकमैिी नीति िथा कार्यक्रम प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाले सञ् चालन 
गनुयपने हरुछ। र्स्िा ववर्र्मा जिल्ला समरवर् सतमतिले सूचकहरु स्थानीर् िहको अनगुमन गरी 
संघ िथा प्रदेश सरकार समि प्रतिवेदन पेश गनेछ।

14. स्थानीर् िहबाट सम्पादन भएका ववकास तनमायण कार्यको गणुस्िरीर्िा अध्र्र्न परीिण गरी सोको 
प्रतिवेदन संघ िथा प्रदेश सरकारमा पेश गनुयपने कार्ायदेशअनरुुप जिल्ला समरवर् सतमतिले सम्भव 
भएसम्म ल्र्ाबद्वारा भौतिक परीिण गरी संघ िथा प्रदेश सरकारसमि प्रतिवेदन पेश गनेछ।

15. जिल्ला समरवर् सतमतिले सरकारी  गैरसरकारी  सहकारी र तनिी िेिको समेि सूचना संकलन गरी 
सूचना िथा अतभलेख केररको रुपमा स्थापना िथा अतभलेखीकरण र अध्र्ावतधक गदै िाने व्र्वस्था 
गररनेछ। र्समा जिल्लािहमा सञ् चालनमा आएका संघ िथा प्रदेश िहका कार्यक्रम समेि समाववष्ट 
गररनेछ।
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16. गाउँपातलका िथा नगरपातलकाको कार्यिमिा अध्र्र्न गरी िनप्रतितनतध र कमयचारीहरूको िमिा 
अतभववृद्धका लातग आवर्क अतभमजुखकरण कार्यक्रम सञ् चालन गने । स्थानीर् िहका कमयचारीहरुमा 
बह-ुववर्र्क कार्य िमिा अतभववृद्ध हनुे कार्यक्रम संचालन गरी प्रशासतनक खचय कम गने उपार् 
अवलम्बन गनय गाउँपातलका र नगरपातलकाको ध्र्ानाकर्यण गररनेछ।

17. राविर् प्राकृतिक स्रोि िथा ववत्त आर्ोगले सूचकमा आधाररि भई रािस्व बाँडफाँट िथा अनदुान  
तसफाररस गरेको हरुछ। आर्ोगले गरेको र्स्िो तसफाररसका आधारमा ववत्तीर् स्रोि प्राप्त गने स्थानीर् 
सरकारहरुले सूचकमा आधाररि र्ोिना र बिेट ििुयमा गनुयपने हरुछ। त्र्सरी सूचकहरुमा आधाररि 
भई र्ोिना र स्रोि बाँडफाँट भएको छ छैन भने्न सम्बरधमा जिल्ला समरवर् सतमतिले अनगुमन 
गनेछ। र्स कार्यका लातग गाउँपातलका नगरपातलका िमिा अतभववृद्ध गनय आवर्क भएमा 
आर्ोगसँग समरवर् गरी कार्यक्रम संचालन गररनेछ।

18. अवहले महंगी व्र्ाप् ि छ । असरितुलि छ । गणुस्िरीर् सम्बरधी समस्र्ा छ। उपभोिा संरिण 
ऐन, २०७५ ले उत्पादक पैठारी किाय  लगानीकिाय  सञ् चर्किाय ववके्रिा र सेवा प्रदार्कको दावर्त्व 
तनधायरण गरेको छ। लागि मूल्र् िथा गणुस्िर िाँच गने र उपभोिा ठतगनबाट िोगाउनका लातग 
गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले स्थानीर् बिार अनगुमन सतमति गठन गने र अनगुमन सतमतिले 
बिार अनगुमन टोली गठन गरी सो टोलीबाट अनगुमन गराउने अतभभारा गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको हो। ववगिमा स्थानीर् िहबाट र्स्िा ववर्र्मा ध्र्ान गएको पाईंदैन। काननुले सो 
टोलीलाई थनुामा राख् ने र ठाउँका ठाउँ िररवाना समेि गने अतधकार प्रदान गरेको छ। र्स्िा 
ववर्र्मा कुन - कुन पातलकाबाट प्रभावकारी काम भर्ो भने्न सम्बरधमा अनगुमन गररनेछ।

19. आवासको अतधकार सम्बरधी ऐन, २०७५ ले आवासववहीन व्र्जि िथा पररवारलाई आवास सवुवधा 
उपलधध गराउने व्र्होरा उल्लेख गरेको छ। त्र्स्िा आवासववहीन व्र्जि िथा पररवारको पवहचान 
र बसोबासको अवस्था खलु्ने गरी सम्बजरधि स्थानीर् िहले लगि संकलन गनुयपने र त्र्स्िा व्र्जि 
र पररवारलाई पररचर्पि उपलधध गराउनपुने कानूनी व्र्वस्थाको कार्ायरवर्न सम्बरधमा जिल्ला 
समरवर् सतमतिले अनगुमन गनेछ।

20. बालबातलका सम्बरधी ऐन २०७५ बमोजिम गाउँपातलका वा नगरपातलकाले स्थानीर् बालअतधकार 
सतमति गठन गनुयपने र स्थानीर् िहमा एकिना बाल कल्र्ाण अतधकारी िोक्नपुने व्र्वस्था गरेको 
छ। साथै स्थानीर् िहले बालबातलकाको उद्धार  राहि पनुस्थायपना िथा ितिपूतिय प्रदान गनय बाल 
कोर् स्थापना गनुयपने कुरा उल्लेख छ। ऐनले बालबातलकाको अतधकार उल्लंघन गरेको भए त्र्सको 
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अतधकार प्रचलन गराउने दावर्त्व स्थानीर् िहको रर्ावर्क सतमतिलाई प्रदान गरेको छ। र्स्िा ववर्र् 
कार्ायरवर्न भए-नभएको सम्बरधमा पतन जिल्ला समरवर् सतमतिबाट अनगुमन गररने छ ।

21. अतनवार्य िथा तनशलु्क जशिा ऐन, २०७५ ले प्राकृतिक ववपद् िथा आकजस्मक घटनालगार्िका 
कारणबाट प्रभाववि बालबातलका िथा अतभभावकववहीन बालबातलकालाई आधारभिू िहसम्मको जशिा 
प्रदान गने जिम्मेवारी स्थानीर् िहको हनुे उल्लेख छ। र्सैगरी ववद्यालर्मा अध्र्र्नरि बालबातलकाको 
संख्र्ा आधारभिू िहसम्म ववद्यालर्मा भनाय भएका र आधारभिू िह पूरा गरेका बालबातलकाको 
संख्र्ा र आधारभिू िह परूा नगरी ववद्यालर् छाडेका ववद्याथीको संख्र्ा र ववद्यालर् जशिाका लातग 
ववतनर्ोजिि रकमको प्रतिवेदन गाउँ कार्यपातलका र नगरपातलकाले प्रत्रे्क वर्य गाउँसभा र नगरसभामा 
पेश गनुयपने व्र्वस्थाको कार्यरवर्न अवस्थाबारेमा जिल्ला समरवर् सतमतिले अनगुमन गनेछ।

22. अपाङ्गिा भएका व्र्जिको अतधकार सम्बरधी ऐन, २०७४ प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकामा 
अपाङ्गिा भएका व्र्जिको हकवहि र हकवहि र संरिणसम्बरधी समरवर् गनय स्थानीर् समरवर् 
सतमति गठन गने अपाङ्गिामैिी भौतिक संरचना तनमायण गने गराउने अतभलेख संकलन गने िथा 
र्सप्रकारको व्र्जिलाई जशिा  स्वास््र् मनोररिन र रोिगार उपलधध गराउनपुने दावर्त्व समु्पकेो 
छ। र्स ववर्र्मा पतन जिल्ला समरवर् सतमतिले अनगुमन गनेछ।
 

23. वहंसा पीतडि एवं ववपदमा परेका मवहला, अनाथ बालबातलका िथा िेष्ठ नागररकहरुका हेरचाह िथा 
सरुजिि बसोबासका लातग जिल्लाका सम्पूणय स्थानीर् िहहरुको आतथयक िथा व्र्वस्थापकीर् सहर्ोगमा 
जिल्लामा हेरचाह गहृ (Safe House) स्थापनाका लातग सम्बजरधि तनकार्सँग समरवर् एवं पहल 
गररनेछ।
 

24. जिल्ला जस्थि सावयितनक सेवा प्रवाह िथा ववकास तनमायण गने ववर्र्गि कार्ायलर्हरु, स्थानीर् िहहरु, 
जिल्ला समरवर् सतमति, नीजि िथा सहकारी िेि, सामाजिक संघ संस्थाहरु लगार्िका तनकार् िथा 
संगठनहरुसँग सम्बजरधि गनुासाहरु सरु न िथा सोको सनुवुाइ कार्यमा सहिीकरण गनयका लातग 
जिल्ला समरवर् सतमतिमा एक तन:शलु्क टोल वि नम्बरको व्र्वस्था गररने छ।

 
25. नगरपातलका र गाउँपातलकाले सम्पादन गने बिेट तनमायण, नीति िथा कार्यक्रम ििुयमा, कार्यपातलकाको 

बैठकलगार्िका दैतनक सेवा प्रवाह िथा ववकास तनमायण सम्बजरध वक्रर्ाकलापहरुको तनर्तमि प्रतिवेदन 
जिल्ला समरवर् सतमतिलाइ उपलधध गने व्र्वस्था गररनेछ ।
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26. जिल्लाको ववकास तनमायण, सशुासन, सेवा प्रवाह, सामाजिक सचेिनालगार्िका ववर्र्मा कलम चलाउन े
संचार माध्र्मलाई प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गनय पहल गररनेछ ।सञ् चार िेिको  ववकासका लातग 
आवर्क कार्यक्रमहरु ििुयमा गरी सञ् चालन गररनेछ ।
 

27. स्थानीर् िह र जिल्ला समरवर् सतमतिबीचको कार्यगि समरवर् िथा तनर्रिणलाई व्र्वजस्थि र 
प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले िर्ार गरेको स्थानीर् िहको सफ्टवेर्रमा आधाररि मूल्र्ांकन 
प्रणाली: स्थानीर् िह संस्थागि िमिा स्वमूल्र्ांकन (Local Government Institutional Capacity Self-

Assessment - LISA)  र स्थानीर् िह ववत्तीर् सशुासन िोजखम मूल्र्ांकन (Fiduciary Risk Reduction 

Action Plan- FRRAP) लाई पूणय रुपमा कार्ायरवर्न गररनेछ ।
 

28. नगरपातलका र गाउँपातलकाले प्रत्रे्क आतथयक बर्यमा बिेट ििुयमा गदाय मवहला, बातलबातलका, दतलि 
िथा पछातड परेका वगय र समदुार्का लातग लजिि कार्यक्रमहरुमा तनज चि प्रतिशि बिेट ववतनर्ोिन 
गरी सो वगयको सशजिकरण, प्रतितनतधत्व र सहभातगिा सतुनज चि हनुे गरी कार्यक्रमहरु सञ् चालन 
गरी राज्र् व्र्वस्थामा अपनत्वको अनभुतूि गराउने व्र्वस्था गररनेछ ।
 

29. नागररकको स्वचछ िथा स्वस्थ वािावरणमा बाँचन पाउने अतधकारको संरिण गनय, वािावरण र 
ववकास बीच समजुचि सरिलुन कार्म गरी ददगो ववकास गनय िथा अव्र्वजस्थि ववकास तनमायण, 
िलवार् ुपररवियन लगार्िका कारणबाट प्रकृति, वािावरण र िैववक ववववधिामा पने प्रतिकूल असर 
ररू्नीकरण गरी प्राकृतिक स्रोिको समजुचि उपर्ोग गनय जिल्लातभि मेजशनरी साधनको प्रर्ोग गरी 
नर्ाँ सडकको ट्रर्ाक तनमायण गने कार्यलाई तनरुत्सावहि गररनेछ।
 

30. जिल्लाका सरुिाका दृवष्टले िोजखमर्िु स्थानमा सवारी साधनहरुको नम्बर पवहचान गनय सवकने गरी 
तस.तस.वट.भी. क्र्ामेरा स्थानीर् िहको सहर्ोगमा िडान गरी त्र्सको तनर्रिण कि जिल्ला प्रहरी 
कार्ायलर् रहने गरी व्र्वस्थापन गररनेछ ।

 
31. ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा उत्खनन, तबक्री िथा व्र्वस्थापनसम्बरधी मापदडड, २०७७ र नदीिरर् 

पदाथय(संकलन र उपर्ोग) कार्यववतध, २०७५ बमोजिम नददिरर् पदाथयको उत्खनन, संकलन र 
ववक्री सम्बजरध कार्यहरु सञ् चालन गररने छ । मापदडड ववपररि सञ् चातलि खानी िथा क्रसर 
उद्योगहरुलाई सञ् चालनमा रोक लगाइनेछ साथै मापदडडतभि रहेर खानी िथा नददिरर् पदाथयको 
उत्खनन, संकलन र वववक्र सम्बजरध कार्यहरुमा टेडडर पवक्रर्ा अजघ बढाउन पातलकाहरुलाई 
ध्र्ानाकर्यण गरररछ ।
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32. जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्को भवन तनमायण सम्पर न नहँदैु तनमायण कम्पनीले  ववववध कारण देखाई 

सम्मातनि अदालिमा मदु्वा दिाय गरी तनमायण कार्य रोवकएको छ िसका कारण जिल्ला प्रशासन 
कार्ायलर्बाट हनुे दैतनक सेवा प्रवाहमा समस्र्ा भएको छ । उि मदु्वाको वकनारा लगाउन ववशेर् 
पहलकदमी तलई र्थाशीघ्र अदालिी प्रवक्रर्ा टुङ्गो लगाउन भतूमका खेतलनछे । साथैं,  जिल्ला 
समरवर् सतमतिले जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्लाई िग्गा हस्िारिरण गने ववर्र्लाई आवर्क समरवर् 
र सहिीकरण गररनेछ ।

33. संघीर् कार्ायलर्, प्रादेजशक कार्ायलर् िथा स्थानीर् िहमा सेवा प्रवाह व्र्वस्थापनमा समरवर् र 
सहिीकरण गरी गररनेछ । कमयचारी (तनिामिी, जशिक) व्र्स्थापनका ववर्र्मा रहेका समस्र्ाहरु 
समाधान गनय पहल गररनछे । सरकारी िथा सावयितनक तनकार्मा सशुासन व्र्वस्थापन, भ्रष्टचार 
िथा अनजुचि कार्य तनर्रिण, भष्टचार ववरुद्व शूरर् सहनशीलिा, नतैिक मूल्र् मारर्िालगार्िका 
पिहरुको व्र्वस्थापनमा पहलकदमी तलइनेछ ।

 
34. लैवङ्गक समानिा िथा सामाजिक समावेशीकरण गने कार्यको लातग स्थानीर् िहमा रहेका रर्ावर्क 

सतमतिको अतभमजुखकरण िथा अरिरवक्रर्ा कार्यकम, लैवङ्गक सशजिकरण कार्यक्रम, लैवङ्गक अपराध 
तनर्रिणलगार्िका कार्यहरुमा जिल्लास्िरीर् समरवर् र सहिीकरण गररनेछ ।

 

35. प्राकृतिक स्रोि साधन(िल, ितमन, िङ्गल) लगार्िका ववर्र्मा रहेका वववाद, सीमा वववाद तनरुपण 
गनय सहिीकरण गररनेछ।

 
36. कोतभड-19 लगार्िका सङक्रामक रोगहरुको रोगथाम िथा महामारी तनर्रिण गने कार्यमा 

समरवर्कारी भतूमका तनवायह गररनेछ ।
 

37. जिल्ला तभि हनुे प्राकृतिक प्रकोप, सवारी दघुयटना, मानवीर् अपराध, ववतभर न सङक्रामक रोगहरुको 
महामारीलगार्िका कारणहरुबाट मातनसहरुले ज्र्ान गमुाइरहेको अवस्था छ । र्सरी मतृ्र्भुएका 
व्र्जिहरुको सव व्र्वस्थापनका लातग स्थानीर् िहको सहर्ोगमा एउटा सव वाहनको व्र्वस्था 
गररनेछ ।   
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38. जिल्ला समरवर् सतमतिको मौज्दाि कोर्मा बाडँफाड हनु बाँकी बिेटबाट स्थातनर्पातलकाहरुबाट 
र्ोिनाहरु माग भइआए अनसुार कार्यववतधले िोके बमोजिम आव र्किा र औजचत्र्का आधारमा 
र्ोिनामा बिेट ववतनर्ोिन गरी कार्ायरवर्न गररनेछ।

39. जिल्ला समरवर् सतमतिको कार्ायलर्लाई आ.व. २०७९/८० मा नेपाल सरकारबाट रु. १ करोड
४१ लाख ४५ हिार रुपैर्ाको बिेट अजख् िर्ारी प्राप् ि भएको िथा बिेट अजख्िर्ारीवमोजिम बिेट 
खचय गररनेछ । वागमिी प्रदेश सरकार, मखु्र्मर िी िथा मजरिपररर्दको कार्ायलर्बाट बिेट 
अजख्िर्ारी प्राप् ि भएमा सोहीबमोजिम कार्यक्रमहरु ििुयमा गरी कार्ायरवर्न गररनेछ ।

40. नदीिरर् पदाथय(संकलन र उपर्ोग) कार्यववतध, २०७५ को  दफा १५ उपदफा ४ बमोजिम अनगुमन 
कार्य एवं वािावरणीर् मूल्र्ांकन िथा प्राववतधक सतमतिले गने कार्यहरु लगार्िका कामहरु संचालनका 
लातग स्थानीर् िहले शूरर् दशमलव पाँच(0.5) प्रतिशि राि व जिल्ला समरवर् सतमतिको खािामा 
उपलधध गराउन ुपनेछ भर ने व्र्वस्था बमोजिम र्ो कार्यववतध लाग ुभएदेजख हालसम्मको िोवकए 
बमोजिमको राि व सबै गाउँपातलका र नगरपातलकाबाट जिल्ला समरवर् सतमतिको खािामा िम्मा 
गररनेछ ।

आदरणीर् जिल्ला सभाका सदस्र्ज्रू्हरु,

जिल्ला समरवर् सतमतिले आर्ोिना गरेको र्ो ऐतिहातसक छैठौं जिल्ला सभा समारोहमा जिल्ला सभा 
सदस्र्को हैतसर्िमा उपजस्थि भई सक्रीर् सहभागी हनु ु भएकोमा हाददयक धरर्वाद ज्ञापन गदै 
काभ्रपेलाञ् चोक जिल्लाको ववकासका हरेक अतभर्ानमा तनररिर सहर्ोगको अपेिा गरेको छु । धरर्वाद 
।

ददपक कुमार गौिम
      प्रमखु

०१ भार, २०७९ जिल्ला समरवर् सतमति
 


