
“  सचेत स्वस्थ  ,   सजृनशील  ,   समनु्नत  ,   सनु्दर मकवानपरु  ”  

आ  .  ब  .   २०७७  ÷  २०७८  

जि�ल्ला समन्वय सजिमजि�, मकवानपरु

पाँचौ ंजि�ल्ला सभा समक्ष जि�सस प्रमखु रघनुाथ खलुालज्यूबाट   प्रस्��ु 

प्रजि�वेदन

जिजल्ला  समन्वय  सजिमजित,  मकवानपरुको  गजिरमामय  पाँचौ ं जिजल्ला  सभाका  पर्मखु  अजितजिथ

बागमती  पर्देशका  माननीय  मखु्यमन्तर्ीज्य,ू  जिवजिशष्ट  अजितजिथ  पर्जितजिनजि/  सभाका  माननीय

सदस्यज्यहूरु, पर्देश सभाका माननीय सदस्यज्यहूरु, पर्मखु सजिचवज्य,ू उपमहानगरपाजिलका तथा

नगरपाजिलकाका पर्मखु तथा उपपर्मखुज्य,ू  गाँउपाजिलकका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षज्यू लगायत जिजल्ला

सभाका  सदस्यज्यहूरु,  राजनीजितक  दलका  पर्मखु÷पर्जितजिनजि/ज्यहूरु,  पर्मखु  जिजल्ला

अजि/कारीज्य,ू सञ्चारकम6 जिमतर्हरु, जिनजी के्षतर्, गैर सरकारी ससं्थाका पर्जितजिनजि/हरु लगायतका
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सम्परू्ण: राष्ट्रसवेक कम:चारी एवम् उपजिस्थत भदर् मजिहला तथा सज्जन वनृ्दहरुमा जिजल्ला समन्वय

सजिमजित मकवानपरुको पाँचौ गजिरमामय जिजल्ला सभाको समदु्घाटन समारोहमा आफ्नो अमलू्य समय

पर्दान गरी पाल्न ुभएकोमा हाजिद:क स्वागत एवं अजिभवादन गद:छु । 

जिजल्ला  समन्वय सजिमजित मकवानपरुको पाँचौ  जिजल्ला सभाको समदु्घाटन सतर्मा अखण्ड

मातभृजूिमको स्वतन्तर्ता, साव:भौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र एवं सघंीय लोकताजिन्तर्क गर्णतन्तर् नेपालको

स्थापनाथ:  जिवजिभन्न कालखण्डहरुमा जीवनको आहुती जिदन ु हुने  ज्ञात अज्ञात वीर सजिहदहरु पर्जित

हाजिद:क शर्द्धा समुन अप:र्ण गन: चाहन्छु  ।

हामीले मकवानपरु जिजल्लाको हेटौडंालाई बागमती पर्देशको स्थायी राज/ानी कायम गराउन

गरेको सकारात्मक पर्यास, जिनरन्तर खवरदारी र मेहनतले सफलता पर्ाप्त गरेको छ ।  हेटौडंालाई

बागमती पर्देशको स्थायी राज/ानी कायम गन:÷गराउन महत्वपरू्ण: भजूिमका जिनवा:ह गनु: हुने बागमती

पर्देशका माननीय मखु्यमन्तर्ीज्य ुसजिहत बागमती पर्देशका सभामखु, उपसभामखु, मन्तर्ीज्यहूरु,

माननीय पर्देश सभाका सदस्यज्यहूरु तथा यस काय:मा  सहयोगी भजूिमका जिनवा:ह गनु:हुने सबै पर्जित

हाजिद:क /न्यवाद सजिहत कृतज्ञता व्यक्त गन: चाहन्छु । मकवानपरु जिजल्ला बागमती पर्देशको स्थायी

राज/ानी हुन ुभनेको जिजल्लाको जिवकासमा एउटा आयाम थजिपनकुा साथै आजिथ:क तथा सामाजिजक

जिवकासले फड्को मानM अवसर पजिन हो । यस काय:ले मकवानपरेु जनताको जीवनस्तर उठ्ने जिवश्वास

जिलएको छु ।

माननीय पर्मखु अजितजिथज्य,ू

सवल र सक्षम स्थानीय तह भन्ने दढृ मान्यताका साथ हामीले स्थानीय तहलाई दजिरलो र पर्भावकारी

बनाउन सघं  र  पर्देशसगं  जिनरन्तर समन्वय गदQ  अजिघ  बजिढरहेका  छौ  । स्थानीय तहको  क्षमता

अजिभबजृिद्ध लगायत अन्य काय:हरुमा पजिन समन्वय र सहकाय: भई नै रहेको अवस्था छ । जिजल्लाका

साझा सवालहरु र समस्याहरुलाई अन्तर स्थानीय तह, स्थानीय तह र गैर सरकारी जिनकाय, जिनजी

तथा साव:जजिनक ससं्थानहरुबीच आन्तजिरक छलफल, समन्वय र सहकाय: गदQ आपसी समझदारीपरू्ण:

ढंगले हल गनM  पर्यास समते गदQ  आएका छौ ं । सघं,  पर्देश र अन्य जिनकायहरुमा पर्जितजिनजि/त्व

गजिररहदँा स्थानीय तहको सवलीकरर्ण, ससं्थागत जिवकास, क्षमता अजिभबजृिद्ध, जिरक्त दरवन्दी पदपजूित:

आजिद जस्ता समसामजियक जिवषयहरुमा पजिन सम्बजिन्/त जिनकायहरुलाई आगर्ह, अनरुो/ गनM र स्मरर्ण

गराउने जस्ता काय:हरु गदQ आएको व्यहोरा यस सभामा जिनवेदन गद:छु ।  
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स्थानीय तहहरुले आफनो उपलव्/ शर्ोत सा/नहरुको समजुिचत पर्योग गदQ जनकेन्दर्ीत जिवकासका

माध्यबाट  जनजिजजिवकामा  पर्त्यक्ष  सजुिव/ा  र  सहयोग  पगु्ने  खालका  योजना  तथा  काय:क्रमहरु

सञ्चालन गदQ आएका छन ्। बालबाजिलका, जेष्ठ नागजिरक, मजिहला, अपाङ्गता, दजिलत, जनजाजित र

दरूदराजमा  रहेका  जिवपन्न  पजिरवार  लजिक्षत  गरी  उनीहरुका  लाजिग  स्वास्थ्य,  जिशक्षा,  खानेपानी,

जिवद्यजुितकरर्ण तथा सडक यातायात जस्ता महत्वपरू्ण: र आ/ारभतू सवेाहरुको उजिचत व्यवस्थापनमा

स्थानीय सरकारहरुको चासो र लगानी बढ्दै गएको छ । यजित मातर् होइन सशुासन पर्बद्र्/नको

के्षतर्मा पजिन हामरै् जिजल्लाको थाहा नगरपाजिलका देशकै उत्कृष्ट बेरुज ुफछ:यौट गनM स्थानीय तहको

रुपमा परुस्कृत र सम्माजिनत समेत भएको छ । 

 कोरोना  भाईरस  (कोजिभड–१९)  को सन्तर्ास  जिवश्वव्यापी  महामारीको  रुपमा  फैजिलएको  हालको

पजिरजिस्थजितमा उक्त भाइरसका कारर्ण उत्पादन,  जिनमा:र्ण र जिवकासका सवै काय:हरु ठप्प हुन पगेुको

पजिरपरे्क्ष्यमा, बन्दाबन्दीको संजंिगन घजिडमा आफ्नो गाउँटोलमा कोरोना सक्ंरमर्ण हुन नजिदने जिवजि/हरु

पजिहल्याउदैै,  सक्ंरजिमतहरुलाई  सम्मानजनक  बस्ने  र  सरुजिक्षत  उपचार  गनM  व्यवस्थाको  लाजिग

क्यारेन्टाइन, आईसोलसेन वाड:हरु, ज्वरो जिक्लजिनक र होजिल्डङ्ग स्टेशनको बन्दोबजिस्त सगँसगैँ राहत

सामगर्ी जिवतरर्ण लगायतका जिवजिव/ गजितजिवजि/हरुमा स्थानीय सरकारहरु पर्शसंनीय काय: गन: सफल

भएका  छन्  ।  यजित  मातर्  हैन,  माहामारीको  कारर्ण  बन्द  हुन  पगेुका  जिवकासका  आयोजनाहरु

सञ्चालनका लाजिग नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सरुक्षा सम्बन्/ी सम्परु्ण: मापदण्डसजिहत जिजल्ला

तहको माग:दश:न तयार गजिर काया:न्वयन ल्याइएको छ ।

अजि�जिथ महानभुावहरु

पर्देश सरकारबाट पर्ाप्त जिवत्तीय अनदुान समयमा पर्ाप्त हुन नसक्न,ु  अजिख्तयारी समयमा पर्ाप्त

नहुन,ु  अजिख्तयारीमा  अस्पष्टता  भई  दईु  पटक  अजिख्तयारी  पर्ाप्त  हुन,ु  कोरोना  भाइरसको

महामारीले भएको बन्दाबन्दीका कारर्ण जिनयजिमत र काय:क्रमगत अनगुमनमा जान नसक्न ुएवम्

तोजिकएका अन्य काय:क्रमहरु सम्पन्न गन: नसक्न ुतथा अथ: मन्तर्ालयले केजिह चाल ुपर्कृजितका

काय:क्रमहरुमा खच: गन: रोक लगाउन ुलगायतका कारर्णले जिजल्ला समन्वय सजिमजितलाई पर्ाप्त

अजि/कांश  जिवत्तीय  अनदुान  परु्ण:  रुपमा  खच:  गन:  सजिकएको  छैन  ।  बजेट  काया:न्वयनमा

आयोजनाहरुको काय: सञ्चालन अवजि/मा गजिरने अनगुमन एउटा पाटो हो भने आयोजनाहरुको

समापन पश्चात आयोजनाहरुले पारेको असर र पर्भावहरुको मलू्याङ्कन गनु:  अको: महत्वपरू्ण:

पाटो भएको हुदँा आयोजनागत अनगुमनको लाजिग जिज.स.स. लाई पर्ाप्त हुने वजेट आवश्यकता
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अनसुार अनगुमन काय:मा खच: गनM गरी बांकी रकम जिज.स.स. मौज्दात  कोषमा राजिख खच: गनM

अजि/कार जिदने गरी काननूी व्यवस्था गन: उजिचत हुने नीजितगत पषृ्ठपोषर्ण जिदन चाहन्छु  । 

त्यस्तै पर्देशका जिनकाय, काया:लयहरुबाट स्थाजिनय तहमा काम गदा: वा उपभोक्ता सजिमजित गठन वा

लाभगर्ाही  छनौट  गदा:  स्थाजिनय  तहसगं  समयमै  उजिचत  समन्वय  हुन  नसक्दा  अजिवश्वासको

वातावरर्ण सजृना  हुन गएको  देजिखएकोले  यसमा  स/ुार  हुन जरुरी  देजिखन्छ । सवै  जिजल्लामा

पर्देशका जिडजिभजन काया:लयहरु हुन नसकेकाले गाँउगाउँमा जिसहंदरवारको अव/ारर्णामा असर

परेको छ, जिजल्लामा जिवद्यमान समन्वय सजिमजितको काया:लयलाई उपयोग गदा: सहजता हुने देजिखन्छ

। साथै जिवकास जिनमा:र्णको काय: लगायत कृजिष, पश,ु खाद्य लगायतका जिवजिव/ के्षतर्मा गरु्णस्तर

कायम गन: पर्देश सरकारले यथाशीघर् पर्योगशाला तथा गरु्णस्तर पजिरक्षर्ण काया:लयहरु गठन

गरी जिवकास काय:, वस्त ुउपयोग र जनस्वास्थ्य लगायतका के्षतर्मा गरु्णस्तर अजिभवजृिद्ध गन: जरुरी

देजिखन्छ । 

अजितजिथज्यहूरु

जिवश्वव्यापी  महामारी  कोरोना  भाइरसका  कारर्ण  जिजससले  अगाजिड  सारेका  जिवजिभन्न  काय:क्रमहरु

यथोजिचत ढंगले सम्पन्न हुन नसकेता पजिन सघंीय सरकार र पर्देश सरकारबाट पर्ाप्त बजेटको

समजुिचत  पजिरचालन  गरी  गत  आजिथ:क  वष:  २०७६÷०७७  मा  सम्पादन  गरेका  केही  पर्मखु

काय:हरुलाई यहाँ ब ुदँागत रुपमा पर्स्ततु गनM अनमुजित चाहन्छु । 

१)  “जिजल्ला  समन्वय  सजिमजितको  मौज्दात  कोष  सञ्चालन  जिनदMजिशका,  २०७५  अनसुार  जिजल्ला

समन्वय सजिमजितको कोषमा रहेको रकम सम्बजिन्/त स्थानीय तहहरुको माग बमोजिजम स्थानीय

तहले छनोट गरेका खानेपानी पवूा:/ार, पर्शासजिनक भवन, छातर्ाबास भवन, सामदुाजियक भवन

जिनमा:र्ण, स्वास्थ्य काया:लय भवन जस्ता आयोजना सञ्चालन गनM गरी रु दश करोड एकचालीस

लाख रुपैया सम्बजिन्/त स्थानीय तहहरुलाई उपलब्/ गराइएको  छ  । 

२)  जिवश्वव्यापी  महामारीको  रुपमा  ठूलो  /नजनको  नोक्सानी  प¥ुयाईरहेको  कोजिभड–१९  बाट

जिजल्लाबासीलाई  सरुजिक्षत  र  सम्मानपवू:क  राख्ने  वातावरर्ण   जिनमा:र्णका  लाजिग  पर्देश  सरकार,

स्थानीय  सरकार,  नीजिज  के्षतर्  र  सामाजिजक  सघं  ससं्थाबीच  समन्वय  र  सहजीकरर्ण  गरी

“कोरोना आपतकालीन कोष” मकवानपरु स्थापना गनु:का साथै जिवदेश तथा बाह्य जिजल्लाहरुबाट

आउनेहरुलाई  सम्माजिनत  र  सरुजिक्षत  ढंगबाट  राख्नको  लाजिग  सदरमकुाममा  होजिल्डङ  सने्टर
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(जिवशर्ाम  स्थल)  को  स्थापना,  सञ्चालन,   क्वारेनटाईन  जिनमा:र्ण,  स्वास्थ्य  सामगर्ी   र

क्वारेन्टाइनसगं जोजिडएका सामगर्ी साथै राहत सामगर्ी जिवतरर्ण र पाजिलकाहरुले कोरोना भाईरस

जिनयन्तर्र्णको लाजिग चालकेा कदमहरुको अनगुमन गनM काय: गजिरएको छ । यस सन्दभ:मा पर्देश

सरकार र जिजल्लाका स्थानीय तहहरु माफ: त जम्मा १७ हजार ७ सय ४ घर पजिरवारलाई राहत

जिवतरर्ण, २३५ बेडको क्वारेन्टाईन र ३० बेडको आईसोलसेन जिनमा:र्ण गरी सञ्चालन भएको छ,

भने जिजल्ला समन्वय सजिमजित बाट सञ्चाजिलत होजिल्डङ स्टेसनमा हाल सम्म ५०८ जनाले सवेा

पर्ाप्त गरेका छन ्।

३) पर्ाकृजितक सर्ोत सा/नहरु ढंुङ्गा, जिगट्टी, बालवुा आजिदको ठेक्का, सङ्कलन तथा जिनकासी

कर  सम्बन्/मा  समय  समयमा  उठ्ने  जिवजिव/  खाले  समस्याहरुलाई  न्यजूिनकरर्णका  लाजिग

सरोकारवालाहरुसगं  अन्तरजिक्रया  गनM,  नदीजन्य  सर्ोत  सङ्कलन  स्थलको  अनगुमन,

सङ्कलन  तथा  जिनकासी  सम्बन्/ी  जिववाद  समा/ानका  लाजिग  उप–सजिमजितहरु  जिनमा:र्ण  गनM  र

नजिदजन्य पदा:थहरुको उत्खनन, सङ्कलन तथा ओसारपसार सम्बन्/ी काय:हरुलाई जिनयमन गन:

गजिठत सजिमजितले स्थलगत अनगुमन गनु:का साथै जिनयम जिवपजिरत काम गनMलाई जिनयमानसुार दण्ड

जजिरवाना गदQ आएका छौ ं। सो सम्बन्/मा हामर्ो जरीवाना नै गनM मनसाय नभएता पजिन जिनयन्तर्र्ण

गनM क्रममा यो गन: पनM वाध्यता रहेको व्यहोरा अनरुो/ छ ।

४) नजिदजन्य पदाथ:हरुको अनाजि/कृत दोहनलाई जिनरुत्साजिहत गन:का साथै वातावरर्णीय अध्ययन गनM

काय:लाई व्यवजिस्थत गन: स्थानीय तहहरुबाट आएका पर्ारजिम्भक वातावरर्णीय परीक्षर्ण काय:सजूिच

(आइइ) स्वीकृजित जिदने काय: भएको छ ।

५)  राप्ती नजिदको जिवजिभन्न स्थानहरुमा ढुङ्गा,  जिगटी,  वालवुा वढी उत्खनन् गरे वापत मोजितदाना

कन्स्ट्रक्सन सवेा पर्ा.जिल लाई  जितर्हत्तर लाख तेह्र हजार आठ सय तेत्तीस रुपैया जितर्चाजिलस

पैसा पर्देश काय:जिवजि/ अनसुार जरीवाना गजिरएकोमा सोही सम्बन्/मा मोजितदाना कन्ट्रक्सनले

जिचत नवझुाई  उच्च अदालत हेटौडंा  ईजलासमा  मदु्धा  दायर  गन:  पगेुकोमा  अदालतले  जिजल्ला

समन्वय सजिमजितको पक्षमा फैसला जिदई उक्त रकम दाजिखला गराईएको छ । त्यस्तै शर्ी जिसजिद्ध

जिवनायक वालवुा  उद्योगमा  शर्ोत  नखलुकेो  नजिदजन्य  पदाथ:  जफत गन:  लगाई  रु  तीनलाख

सताउन्न हजार नौ ंसय रुपैया साठी पैसा जजिरवाना असलुी भएको छ   ।

६) नजिदजन्य पदाथ: पर्शो/न उद्योगहरुले पालना गनु:पनM शत:हरु र स्थानीय तहहरुले पालना  गनु:

पनM शत: तथा सम्पादन गनु:  पनM १९ वुंदे शत: सम्वन्/ी जिवषयहरुलाई पर्ाथजिमकताका साथ लागू

गन: उद्योगी र स्थानीय तहहरुलाई जिनदMशन गजिरएको छ ।
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७) नदी जन्य पदाथ:को उत्खनन,  सङ्कलन तथा जिवजिक्र सम्बन्/ी अनगुमन काय:लाई अझ बढी

पर्भावकारी  बनाउन  दवैु  जिडजिभजन वन  काया:लय  पर्मखु,  (हेटौडंा  र  राप्ती)  को  नेततृ्वमा

अनगुमन उप–सजिमजित वनाई जिनयजिमत अनगुमन गनM  सरंचना जिनमा:र्णका साथै जिजल्ला अनगुमन

सजिमजितबाट पटक पटक स्थलगत अनगुमन गजिर जिनयम जिवपजिरत काय:  गनMलाई दण्ड जजिरवाना

वापत पर्ाप्त रकम जम्मा एक करोड दईु लाख छब्बीस हजार सात सय चौजितस रुपैया बागमती

पर्देश सरकारको राजश्व खातामा दाजिखला गजिरएको छ ।

८) मकवानपरु जिजल्लामा भारतीय दतुावासको आजिथ:क सहयोगमा बागमती गाउपाजिलकाको बाग्मती

आ/ारभतु  जिवद्यालय,  जिभमफेदी  गाउपाजिलकाको  महालक्ष्मी  मा.जिव,  र  थाहा  नगरपाजिलकाको

जनकल्यार्ण मा.जिव.  को भवन जिनमा:र्ण अनगुमन गनु:का साथै जिनमा:र्ण काय:को लाजिग समन्वय र

सहजीकरर्ण गजिरएको छ । यसक्रममा महालक्ष्मी मा.जिव को भवन जिनमा:र्ण सम्पन्न गरी उद्घाटन

सम्पन्न भई हस्तान्तरर्ण समते भईसकेको छ भने,  बाग्मती आ/ारभतु जिवद्यालय हस्तान्तरर्णको

चरर्णमा रहेको छ । त्यस्तै जनकल्यार्ण माजिवको जिनमा:र्ण काय: अजिन्तम चरर्णमा पगेुको छ । 

 ९)  भकूम्पीय जिनजी आवास अनदुान तथा स्थानीय पवूा:/ार अन्तग:त जिनजी आवासतफ:  पजिहचान

भएका लाभगर्ाही  मध्ये  ८८ पर्जितशत अथा:त कुल तीस हजार चार सय अठासी पजिरवारसगं

अनदुान सम्झौता भएकोमा ७५ पर्जितशत लाभगर्ाहीले दोसर्ो जिकस्ता र ६४ पर्जितशतले तेसर्ो

जिकस्ता पर्ाप्त गजिरसकेका छन ्। पजिहचान भएका पर्वजिलकरर्ण लाभगर्ाही मध्ये ७४ पर्जितशतले

अनदुान सम्झौता गरेका छन ्।  

१०) जिवद्यालय भवन जिनमा:र्णतफ:  आजिथ:क बष: २०७३÷७४ देजिख गत आजिथ:क बष:सम्ममा जिवद्यालय

व्यवस्थापन सजिमजित, ठेक्का पर्र्णाली र सघंससं्थामाफ: त भकुम्पबाट क्षजितभएका कुल ३०० वटा

जिवद्यालय भवन पनुःजिनमा:र्ण भएका छन ्भने ६८ शौचालय पनुःजिनमा:र्ण गनM काय: सम्पन्न भएको छ

। 

११) जिजल्ला समन्वय सजिमजित, मकवानपरुले सम्पादन गरेको जिवजिव/ जिवकास गजितजिवजि/हरु र १० वटै

पाजिलकाहरु तथा सघं ससं्थाहरुबाट भए गरेका काय:हरुको सजंिक्षप्त सचूना÷तथ्यांङ्कहरु समेटी

“मकवानपरु” नामक पसु्तक पर्काशन भएको छ ।

१२) जिजल्ला जिभतर्को स्थानीय तह, सघं ससं्थाहरु, सरकारी तथा गैर सरकारी ससं्थाहरुवाट भए

गरेका काय:हरुको सचूना सङ्कलन गरी व्यवजिस्थत राख्ने काय:को लाजिग सचूना तथा अजिभलखे

केन्दर्  स्थापना काय:जिवजि/,  २०७६ तजु:मा  गरी  जिजल्ला स्तरीय सचूना तथा अजिभलखे केन्दर्

स्थापना गजिरएको छ । 
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१३)  भजूिम व्यवस्था सहकारी तथा गजिरवी जिनवारर्ण मन्तर्ालयको आयोजना एवम् जिजल्ला समन्वय

सजिमजित मकवानपरुको समन्वयमा ५ जिदने  गजिरब घरपजिरवार पजिहचान तथा पजिरचयपतर् जिवतरर्ण

काय:का लाजिग मकवानपरु जिजल्लाका १० वटै तहहरुबाट सहभागी भएका १३५ जना गर्णक तथा

सपुजिरवेक्षकहरुको ताजिलम सयंोजन गजिरएको छ ।

१४)  आजिथ:क वष:को  अन्त्यमा  स्थानीय तहहरुले  सम्पादन गरेका  योजना  तथा  काय:क्रमहरुको

स्थलगत  अनगुमन  गनM  तथा  पदाजि/कारीहरुसगं  अन्तरजिक्रया  गनM  जस्ता  काय:हरु  गना:ले

स्थानीय तहलाई जनता पर्जित अझ बढी जवाफदेजिह र जिजम्मेवार बनाउन मद्दत जिमलकेो छ भन्ने

हामर्ो जिवश्वास छ  । 

१५) तेह्रौ ंसाग खेलकुदमा स्वर्ण:, रजत र कास्य पदक पाउन सफल जिवजयी मकवानपरेु खेलाडीहरु

र पर्जिशक्षकलाई जनही रु.पच्चीस हजार, बीस हजार, पन्/र् हजार र दश हजारका दरले तेह्र

जनालाई नगद सजिहत सम्मान गरेका छौ ं।  

१६) हेटौडा राईडस: क्लवद्धारा आयोजिजत साईजिक्लङ्ग रेस काय:क्रमलाई आजिथ:क सहयोग उपलव्/

गराई यवुाहरुलाई पय:टन पर्बद्र्/नमा लाग्न पर्ोत्साहन गरेका छौ ंसाथै शर्ी वाल ज्योजित मा.जिव

को  पर्ाङ्गर्णमा  जिनमा:र्णा/ीन कवड:  हलको  लाजिग  तीन लाख रुपैया  अनदुान  सहयोग पर्दान

गजिरएको छ ।

१७)  २०७६ मजंिसर ९ देजिख २५ गतेसम्म सञ्चालन भएको  १६ जिदने  लैंजिङ्गक जिहसंा  जिवरुद्धको

काय:क्रममा  पर्मखु भजुिमका जिनवा:ह गजिरनकुा  साथै  सजंिव/ान जिदवस लगायत जिवजिभन्न राजिष्ट्रय

जिदवसहरु मनाउन वागमती पर्देश सरकारसगं हातेमालो गरी महत्वपरू्ण: भजुिमका जिनवा:ह गजिरएको छ

।

१८)  जिशक्षा  समन्वय ईकाइ माफ: त  जिशक्षक सवेा  आयोगवाट जिसफाजिरस भई आएका कजिरव  २१५

जिशक्षक  जिशजिक्षकाहरुलाई  जिनयजुिक्त  तथा  पदस्थापना  एवं  क्भ्भ्  पजिरक्षाको  परू्ण:  तयारी,  जिशक्षक

व्यवस्थापनतफ:  सरुवा,  वढुवा,  जिनयजुिक्त,  गनुासो सनुवाई,  अजिख्तयार दरुुपयोगसगं सम्बजिन्/त

मदु्धा छानजिवन तथा स्थानीय तह अन्तग:त जिशक्षा शाखा, माहाशाखाहरुसगं समन्वय, सहजीकरर्ण

र जिनदMशन गजिरएको  छ । साथै  शैजिक्षक के्षतर्मा  नागजिरकको  तहबाट पजिन सहयोग प¥ुयाउने

उदेश्यका  साथ  जिजल्लामा  “शैजिक्षक सहयोग  अक्षयकोष  नेपाल”  ससं्था  जिनमा:र्ण  गजिर  समन्वय

सहजिजकरर्ण एवम ्नेततृ्व गनM काम समेत भएको छ । 

१९) पर्जितजिनजि/ सभा जिनवा:चन के्षतर्को स्थानीय पवूा:/ार जिवकासका लाजिग पर्जित जिनवा:चन के्षतर् छ

करोड रुपैया जिवजिनयोजन गजिरए अनसुार मकवानपरु जिजल्लाका दईु जिनवा:चन के्षतर्का लाजिग पर्ाप्त
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रकम स्थानीय पवूा:/ार साझेदारी जिवकास काय:क्रम (सञ्चालन काय:जिवजि/) जिनयमावली, २०७५

अनसुार पर्त्येक पाजिलकाहरुमा न्यनूतम एक एक वटा योजना पनM गरी जिनर्ण:य गरी काया:न्वयनको

लाजिग सम्बजिन्/त जिनकायहरुमा पठाईएको छ । त्यस्तै पर्देश पवूा:/ार जिवकास साझेदारी काय:क्रम

अन्तग:त पर्त्येक जिनवा:चन के्षतर्मा तीन करोडका दरले चारवटा जिनवा:चन के्षतर्मा बाह्र करोड

रकम  जिवजिनयोजिजत  भएकाले  सवै  स्थानीय  तहहरुमा  काय:जिवजि/  अनसुार  योजना  छनौट  गरी

पठाईएको छ ।

२०)  समाज र पजिरवारबाट पजिरत्यक्त,  असहाय,  जिदनदःुुखी,  जिवजिक्षप्त अवस्थामा सडकमा जिहड्ने

मानजिसक रोजिगहरुलाई खाना,  नाना र छाना जटुाउने सङं्कल्पका साथ गत २०७५ फागनु ४

गतेका जिदन दशेमै पजिहलो सहयोगापेक्षी सडक मानव मकु्त जिजल्ला घोषर्णा गन: हामी सफल भएका

जिथयौ ंर सडकमा जिवजिक्षप्त मानजिसक रोजिग मानव मकु्त अजिभयानलाई जिनरन्तरता जिदईदै आइएको छ

। 

२१)  बागमती पर्देश सरकारले  मकवानपरु  जिजल्लाका  पर्त्येक स्थानीय तहबाट तीन÷तीनवटा

पय:टकीय गन्तव्य स्थानहरु माग गरेकोमा सवै पाजिलकाहरुसगं समन्वय गरी तीन÷तीन वटाका

दरले तीस वटा महत्वपरू्ण: पय:टकीय गन्तव्य पजिहचान गजिर पर्देश सरकार समक्ष पठाईएको छ  । 

२२) नेपाल भर्मर्ण वष: २०२० सफल बनाउन १० वटै स्थानीय तहहरुसगं समन्वय गरी जनवरी १

मा पय:टकीय स्थलहरुमा पय:टकको स्वागतको काय:ताजिलका तयारी,  मायाको जिचनो,  होजिडङ्ग

वोड:, वर्ोसर उत्पादन, लोगो अजिङ्कत टोपी जिनमा:र्ण तथा जिवतरर्णका साथै जनवरी १ मा सजिहद

स्मारक लगायतका जिवजिभन्न पाजिलकाहरुका पय:टकीय गन्तव्यहरुमा आएका पजिहलो पय:टकलाई

भव्य स्वागत गरी भर्मर्ण वष:  २०२० को शभुारम्भ गजिरएको जिथयो । कोजिभड–१९ महामारीका

कारर्ण सरकारको घोजिषत उक्त काय:क्रम स्थजिगत हुन पगु्यो । 

२३)  साजिवक  जिजल्ला  जिवकास  सजिमजितको  पसु्तकालयमा  भएको  शजिहदहरुको  सघं:ष:परू्ण:  जीवनी,

सान्दजिभ:क फोटो, लखे रचना भएका एकचालीस थान पसु्तक शजिहद स्मारक जिवकास सजिमजितलाई

हस्तान्तरर्ण  गजिरएको  छ  ।  साथै  ईन्दर्सरोवर  गाँउपाजिलकालाई  ३  थान  र  मकवानपरुगढी

गाउँपाजिलकालाई १ थान झोलङु्गे पलुको सामगर्ी जिदने जिनर्ण:य गजिरएको छ ।

२४) तीन वष: जिभतर् मकवानपरु जिजल्लालाई बालमतैर्ी जिजल्ला घोषर्णा गन: जिजल्ला समन्वय सजिमजितको

चौथों जिजल्ला सभाबाट भएको घोषर्णालाई साकार पानM  क्रममा वालमतैर्ी  जिजल्ला घोषर्णा गनM

जिनर्ण:य  भएको  पजिहलो  वष:मा  नै  मनहरी  गाउँपाजिलकालाई  वालमतैर्ी  गाउपाजिलका  घोषर्णा  गन:

सफलता जिमलकेो छ । 
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२५) राजिक्सराङ्ग गाँउपाजिलका र मनहरी गाँउपाजिलकाबीच उत्पन्न जिसमा जिववाद समा/ान गन:को लाजिग

जिसमा जिववाद समा/ान टोजिल गठन गरी टोजिलको पर्जितवेदनको आ/ारमा दवैु पाजिलकालाई मान्य हुने

गरी जिसमा जिववाद समा/ान गजिरएको छ ।

२६) इन्दर्सरोवर गाउपाजिलका र कुलखेानी जलजिवद्यतु आयोजनाबीच उत्पन्न ढुङ्गा, जिगटी, वालवुा

उत्खनन् सम्वन्/ी जिववाद समा/ानमा सहजीकरर्ण गरी स्थानीय तहको अजि/कार स्थाजिपत गन:मा

महत्वपरू्ण: भजूिमका जिनवा:ह गजिरएको छ ।

२७) तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहजिजकरर्णलाई अझ बढी पर्भावकारी र फलदायी बनाउन

पर्त्येक मजिहनाको २५ गते स्थानीय तह समन्वय बैठक बस्ने व्यवस्था जिमलाइएको छ । 

२८)  जिजल्लाका साझा सवालहरु र बहु  सरोकारका जिवषयहरु जस्तै समान कामको लाजिग समान

ज्याला,  लैजिङ्गक जिवभेद,  छुवाछुत,  लागपुदाथ:,  जिशक्षा,  स्वास्थ्य,  खानेपानी  तथा  सरसफाई

जिवपद,् पर्ाकृजितक सर्ोतसा/नको पजिरचालन, सामाजिजक (स/ुार) व्यवहार ऐन, २०३३ आजिदको

सफल काया:न्वयनको लाजिग स्थानीय तह र पर्देश सरकारसगं जिनयजिमत समन्वय,  सहकाय:  र

सहजीकरर्ण गनM काम भएको छ र यसको जिनयजिमत रुपमा जिनगरानी समेत हुने गरेको छ । 

२९)  सघंीय  सरकारमाफ: त  घरेलु  तथा  साना  उद्योग  काया:लय  मकवानपरुमा  पर्ाप्त  आजिथ:क

सहयोगबाट  दईुवटा  स्थानीय  गैरसरकारी  ससं्थाहरु माफ: त  जिजल्लाका  दशवटै  पाजिलकाहरुमा

गरीबी जिनवारर्णका लाजिग लघ ुउद्यम जिवकास काय:क्रम सञ्चालनमा रहेको छ । एकीकृत गर्ामीर्ण

जिवकास सवेा र मजिहला सशजिक्तकरर्ण तथा गजिरबी जिनवारर्ण समहू, नेपालले काय:क्रम सञ्चालन

गन:  स्वीकृजित  पाएको  यस बष:  कोजिभड १९ को  वन्दावन्दीको  कारर्णले  उल्लखेनीय  काय:  गन:

सजिकएको छैन । आगामी वष:का लाजिग उक्त काय:क्रम स्थानीय तहले नै सञ्चालन गनM व्यवस्था

भएको छ । 

३०)  मजदरु के्षतर्मा  लामो  समय सम्म योगदान प¥ुयाउनभुएका  हेटौडंा–४ का मजदरु नेता  पवू:

सांसद  लजिलत  बस्नेत,  मकवानपरु  गढीका  तरकारी  जिकसान  बदर्ी  जितमजिल्सना,  हेटौडंाका

बाखर्ापालक जिकसान गोजिवन्द सवेुदी, रातर्ीकालीन मजिहला गजिस्त गनM हेटौडंा–९ को पषु्पान्जली

आमा  समहू  लगायत  जिजल्ला  समन्वय  सजिमजितमा  लामो  समयदेजिख  काम  गदQ  आउनु  भएका

कम:चारीहरु रामकृष्र्ण थापा, जिबना जिठके, जिडल्लीराम रेग्मी र श्याम थापालाई चौथो जिजल्ला सभामा

सम्मान गजिरएको छ । 
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३१) जिडजिभजन वन काया:लय हेटौडंा र राप्ती मनहरीले गत आ.ब.मा सम्पन्न गरेका काय:क्रमहरुको

पर्गजित जिनम्नानसुार रहेको छः  

क्र.स.ं आयोजनाको नाम भौजितक पर्गजित जिवजित्तय पर्गजित

१ वातावरर्ण सरक्षर्ण काय:क्रम ९६.६ ६३.४

२ जडीवटुी जिवकास आयोजना ८६.५ ८४.२
३ वकृ्षारोपर्ण जिनजी तथा शहरी वन काय:क्रम ७६.५ ६७.८
४ राजिष्ट्रय वन सरंक्षर्ण तथा व्यवस्थापन ६८.७ ६६.७
५ वन्यजन्त ुतथा वासस्थान सरंक्षर्ण काय:क्रम १०० ९७.६
६ सा/ारर्ण तफ: को काय:क्रम ४२.४ २९.७६
७ सजंिघय शसत: अनदुान काय:क्रम ९२.६८ ७६.१२

आदरर्णीय अजिथजितज्यहूरु 

अब म काम गनM  जिसलजिसलामा देखा परेका सबल र स/ुार गनु:पनM  पक्षका बारेमा  सजंिक्षप्तमा केही

कुराहरु राख्न चाहन्छु । 

सबल पक्षहरु–M

स्थानीय सरकारको रुपमा  रहेर काम गजिररहदँा  हामी  बीच /ेरै  चनुौतीहरु थजिपएका छन् । नयाँ

जिजम्मेवारी, नयां पजिरवेश, परुानो सोच, ऐन काननुहरुको अभाव र अस्पष्टता, कम:चारी समायोजन,

दक्ष र जिटकाउ जनशजिक्तको अभाव, सघंीय, पर्देश र स्थानीय तहहरुबीचको समन्वय र सहकाय:को

ससं्कारको कजिम आजिद कारर्णहरुबाट स्वस्फूत:  ढंगबाट आशाजितत सफलताहरु हात पान:  कजिठनाई

नभएको हैनन् र पजिन सवै सरोकारवालाहरुको साथ,  सहयोग,  सद्भाव र रचनात्मक सझुावहरुका

कारर्ण हामर्ा पर्यासहरु आशा लाग्दा बन्दै गएका छन ्। जिवकासका पवूा:/ारहरु देजिखन थालकेा छन,्

सामाजिजक काममा  थपुरै्  स/ुारका  पर्यासहरु भएका  छन,्  स्थानीय तहका न्याजियक सजिमजितबाट

भएका न्याजियक काय:ले समाजमा सकारात्मक पर्भाव देजिखएको छ, टुक्रे योजनाहरु घट्दै गएका

छन,्  जनताले जिवकासको अनभुजुित गन:  थालकेा छन,्  गनुासाहरु घट्दै गएका छन,्  माहामारीसगं

जधु्न महत्वपरू्ण:  भजूिमका जिनवा:ह भएको छ । भावी जिदनहरुमा अझ बढी सजिक्रय र जिक्रयाजिशल भई
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काय:हरु गन: जरुरी छ । उपरोक्त उपलब्/ी मलुक काय: सम्पादन हुदँा हुदँै पजिन हामर्ा केजिह स/ुारका

पक्षहरु समेत रहेका छन ्। जसलाई यहाँहरु समक्ष ब ुदँागत रुपमा पर्स्ततु गनM अनमुजित चाहन्छु ।  

स/ुार गनु:पनM पक्षहरु–

! ) भौजितक पवुा:/ार जिनमा:र्ण भइरहदा पर्ाजिवजि/क र वातावरर्णीय पक्षलाई जिवशेष तथा गम्भीर ध्यान

जिदनपुनM देजिखन्छ  । 

@ ) जिवकास  पजिहचान,  जिवजि/  पजिहचान,  लजिक्षत  समदुाय  पजिहचान  तथ्य  एवं  वस्तपुरक योजना

पजिहचान हुन नसक्दा लक्ष्यमा पगु्न नसजिकने हुदँा जिवकासको स्पष्ट खाका कोरी काया:न्वयन गनु: पनM

आवश्यक छ ।

# ) स्थानीय  सरकार  सञ्चालन  ऐन,  २०७४  बमोजिजम  तोजिकएको  समयसीमा  जिभतर्  योजना

तजु:माका सात चरर्णहरु पार गरी  योजना तथा काय:क्रमहरु तय गनM  काय:लाई अझ व्यवजिस्थत

बनाउन ुपनM देजिखन्छ ।

$ ) करको दर भन्दा पजिन दायारा बढाउने, आय पक्षलाई बजिलयो र जिदगो र भरपदो: बनाउनेतफ:

उजिचत कदम चाल्न ुपनM दजेिखन्छ । 

% ) सञ्चाजिलत काय:क्रमहरुको अनगुमन, समीक्षा र साव:जजिनक सनुवुाईलाई पर्भावकारी बनाई

सशुासन पर्बद्र्/नमा जोड जिदन ुपनM देजिखन्छ  । 

^ )  स्थानीय तहहरुको वस्तजुिस्थजित जिववरर्ण तयार गनM, आवजि/क योजना तथा गरुु योजनाहरु

जिनमा:र्ण  गरी  लक्ष्य,  उदे्दश्यहरु जिन/ा:रर्ण गरी  योजनाबद्ध जिवकास अव/ारर्णालाई ससं्थागत गनु:पनM

देजिखन्छ । 

& ) जिजल्लालाई  परू्ण:  सरसफाई,  परू्ण:  खोप  सजुिनजिश्चत,  परु्ण:  साक्षर,  खलु्ला  जिदसा  मकु्त  र

सहयोगापेक्षी  सडक  मानव  मकु्त  घोषर्णा  भई  काया:न्वनयमा  ल्याइसकेको  सन्दभ:मा  त्यसलाई

जिनरन्तरता जिददँै बालमैतर्ी स्थानीय तह अजिभयानहरुलाई हामरै् काय:काल जिभतर् घोषर्णा गनM कुरामा

ध्यान जिदन जरुरी देजिखन्छ । 
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* ) लोकताजिन्तर्क  गर्णतन्तर्लाई  ससं्थागत  गन:का  लाजिग  जनता  केजिन्दर्त  जिवकास  नीजित

अवलम्वन गरी सहज,  सरल र जिवश्वाजिसलो ढङ्गबाट जनतालाई सवेा पर्वाह गनMतफ:  ध्यान जिदनु

आवश्यक देजिखन्छ । 

( ) पर्ाकृजितक सर्ोत सा/नहरुको व्यवजिस्थत उपयोग गरी राजस्व बजृिद्धमा ध्यान जिदन ुजरुरी छ ।

१०) भौजितक पवूा:/ारहरुको  जिवकासका साथ साथै  सामाजिजक जिवकास र नैजितक आचरर्ण तथा

सकारात्मक सोचको जिवकासलाई सगंसैगै लैजान जरुरी देजिखन्छ । 

११) स्थानीय तहहरुले साव:जजिनक सम्पजित्त, ऐलानी जग्गा आफुले सम्पन्न गरेका जिवजिभन्न काय:हरु

लगायतको व्यवजिस्थत अजिभलखेन राजिख सचूना पर्र्णालीलाई मजबतु, भरपदो: जिवश्वाजिसलो र जिनयजिमत

बनाउन जरुरी देजिखन्छ  । 

१२) जितनवटै सरकारहरुबीच अझ बढी पर्भावकारी समन्वय,  सहकाय:  र सहयोगको वातावरर्ण

जिवकास गन: आवश्यक देजिखन्छ  । 

१३) जिवकासलाई  जिवनासको कारर्ण हुन नजिदन वातावरर्ण मतैर्ी  जिवकासलाई उच्च पर्ाथजिमकता

जिदनपुनM देजिखन्छ । 

१४) जिदगो जिवकासका लाजिग आफ्नो भगूोल, आफ्नो समाजको स्पष्ट जिचतर्रेखा कोरी वस्तजुिनष्टका

आ/ारमा स्थानीय सर्ोत सा/न, स्थानीय ज्ञान र सीपमा आ/ाजिरत जिवकासलाई पर्ाथजिमकता जिदन ु

आवश्यक देजिखन्छ  । 

आदरर्णीय महानभुावहरु

अव म यस आजिथ:क वष: २०७७÷७८ को नीजित तथा काय:क्रमहरु पर्स्ततु गद:छु 

शासकीय स/ुारतफ: –

१)  पाजिलकाहरुद्धारा  सम्पाजिदत काय:हरुको  अनगुमन,  पषृ्ठपोषर्ण र  सहजीकरर्णलाई  पर्भावकारी

बनाइनेछ  ।  यसका  लाजिग  माजिसक,  चौमाजिसक,  वाजिष:क  पर्जितवेदन  पर्र्णाली,  समीक्षा,  सयंकु्त

अनगुमन, छड्के अनगुमन लगायतका काय: अजिघ बढाइने छ ।
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२)  पर्देश  सरकार  माफ: त  स्थानीय  तह  र  पर्देश  काया:लयहरुको  अनगुमन,  आयोजनाहरुको

अनगुमन,  पर्जितवेदन  पर्र्णालीको  स्थापना,  जिवषयगत  पषृ्ठपोषर्णको  पद्धजित,  पषृ्ठपोषर्णको

काया:न्वयनको दाजियत्व लगायतका जिवषयहरु समेजिटएको अनगुमन तथा समन्वय सम्बजिन्/ ऐन मस्यौदा

र लाग ूगन: पहल गजिरनेछ  ।  

३)  आ–आफ्नो अजि/कार पर्योगमा सघं,  पर्देश र स्थानीय तहबीच सहकाजिरता,  सहअजिस्तत्व र

समन्वयमा आ/ाजिरत काय:ससं्कार, ससं्थागत सरंचना, दरवन्दी सरंचना जिनमा:र्ण गन: पहल गजिरने छ

। 

जिवषयगत सवेा पर्वाहतफ:

४) नजिदजन्य पदाथ:हरुको उत्खनन,् जिवक्री जिवतरर्ण र जिजल्ला जिनकासी काय:को अनगुमन र जिनयमन

काय:लाई अझ व्यवजिस्थत र पर्भावकारी बनाइनेछ । 

५)  नजिदजन्य  पदाथ:हरुको  उपयोग  र  राजश्व  वजृिद्धको  लाजिग  पर्ारजिम्भक वातावरर्णीय  परीक्षर्ण  र

पर्जितवेदन, पर्जितवेदनको काया:न्वयन, वातावरर्णीय क्षजितको न्यजूिनकरर्ण काय:योजनाको काया:न्वयन

अनगुमन काय:लाई पर्र्णालीवद्ध गजिरनेछ । 

६)  नजिदजन्य सर्ोतको  जिदगो  उपयोग  र  वातावरर्णीय  सवेाहरुको  जिदगोपना  कायम गन:  सघंीय  र

पर्ादेजिशक काननूहरुले जिन/ा:रर्ण गरेका मापदण्डको कुशल काया:न्वयन सजुिनजिश्चत गजिरनेछ ।

७) जिजल्ला जिभतर् सञ्चालन हुने राजिष्ट्रय, पर्ादेजिशक र स्थानीय महत्वका पजिरयोजनाहरुको सफल

काया:न्वयनका लाजिग समन्वयकारी भजूिमका जिनभाइनेछ । 

८) कोजिभड १९ को महामारी व्यवस्थापन काय:लाई सहजीकरर्ण गरी जिजल्लामा यस महामारीबाट हुन

सक्ने क्षजित न्यजूिनकरर्ण गन: उच्चतम पर्यास जारी राजिखनेछ । 

९) कोजिभड १९ को महामारीले स्थानीय अथ: व्यवस्था र रोजगारीमा पन: सक्ने पर्भावलाई मध्यनजर

गरी सघं, पर्देश र स्थानीय सरकारहरुसगंको सहकाय:मा उत्पादन र रोजगारी पर्व/:नका काय:मा

सहजीकरर्ण र समन्वय केजिन्दर्त गजिरनेछ ।
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१०) लघ ुतथा घरेल ुउद्योग, स्टाट:अप, स्वरोजगारी तथा आय आज:न हुने के्षतर्हरुको पर्व/:न,

व्यवसाय सम्व/:न, यवुा उद्यमशीलता र पर्जिवजि/ हस्तान्तरर्ण लगायतका उत्पादन र पूंजँी जिनमा:र्ण गनM

के्षतर्हरुको पर्व/:न गनM काय:लाई महत्वका साथ समन्वय र सहजीकरर्ण गजिरनेछ ।

११) वन सम्पदाको सरंक्षर्ण र वनजन्य उत्पादनहरुको जिदगो उपयोगको वातावरर्ण जिनमा:र्ण गन: सघंीय

र पर्देश सरकारबाट जिनमा:र्ण भएका नीजितगत, काय:क्रमगत र काननूी सरंचनाहरुको काया:न्वयनमा

सहजीकरर्ण र समन्वय गजिरनेछ ।

१२)  भकूम्प  पर्भाजिवत  पजिरवारहरुको  घर  पनुःजिनमा:र्ण  सहजीकरर्ण,  लाभगर्ाहीहरुको  सवेा

सजुिनजिश्चतता र गनुासो सनुवुाईका काय:हरुलाई जिनरन्तरता जिदईनेछ । जिवद्यालय भवन लगायतका

साव:जजिनक पवूा:/ारहरुको पनुजिनमा:र्ण काय:लाई सहजिजकरर्ण गजिरनेछ ।

१३) जिवद्यालय जिशक्षाको सहज पहूचँ, गरु्णस्तर स/ुार, जिशक्षर्ण सवेा पर्वाह, पवूा:/ार स/ुार, कोजिभड

१९ महामारीको समयमा वैकजिल्पक जिशक्षा पर्वाह लगायतका काय:हरुमा सहजिजकरर्ण गरी शैजिक्षक

उन्नयन काय:मा जिदगो पर्यत्न गजिरनेछ । 

१४)  भजूिमजिहन,  सकुुम्बासी  र  गरीव  वग:लाई  भजूिमको  स्वाजिमत्व  वा  उपयोग  माफ: त  वग6य

जिसमाजिन्तकरर्णबाट पार लगाउन भजूिम सम्बन्/ी आयोग लगायतका जिनकायसगं  समन्वय तथा सहकाय:

गजिरनेछ ।

१५) सव:सा/ारर्ण जनताको न्यायमा पहुचँ स्थापना गन: र न्याय पर्शासनको काय:मा सहजिजकरर्ण

गन:  न्याजियक समन्वय सजिमजितमा भजूिमका जिनभाइने छ । साथै  स्थानीय तहका न्याजियक सजिमजितका

पदाजि/कारीको क्षमता जिवकासमा जोड जिदइनेछ । 

१६)जिजल्लामा जिवपद, सङ्कट, महामारी लगायतका समस्यासगं जधु्नको लाजिग जिजल्ला पर्शासन,

सरुक्षा,जिनकाय,  स्वास्थ्य,  जिवषयगत जिनकायहरु,  जिनजी के्षतर्,  गैर सरकारी  के्षतर्सगं समन्वय र

सहजीकरर्ण गजिरनेछ । 

१७) गैर सरकारी ससं्था, सहकारी, क्लव, समहू, सजिमजितहरुसगंको सहकाय:, समन्वय र जिनयमन

काय:लाई जिनरन्तरता जिदईनेछ ।
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१८) सरकारी, गैर सरकारी र जिनजी ससं्थाहरुको सहकाय:मा अन्तर जिजल्ला स्थानीय तह खेलकूद

पर्जितयोजिगता आयोजना गजिरनेछ । साथै स्थानीय तह सजिहद स्मजृित राजिष्ट्रय गोल्डकप पर्जितयोजिगता

सञ्चालन गन: पर्भावकारी समन्वय, सहजिजकरर्ण र भजूिमका जिनवा:ह गजिरने छ । 

१९)  जिजल्ला  समन्वय  सजिमजितको  मौज्दात  कोष  सञ्चालन  जिनदMजिशकाले  तोके  अनसुार  स्थानीय

तहहरुसगंको लागत साझेदारीमा जिवकास जिनमा:र्णका काय:क्रम सञ्चालन गनM काय:लाई जिनरन्तरता

जिदईनेछ । साथै मौजाद कोषमा बाँकी रहेको रकम चाल ुआ.व.मा मौजाद कोष सञ्चालन काय:जिवजि/

अनसुार स्थानीय तहल ेछनौट गरेका काय:क्रममा खच: गनM गरी थप बजेट उपलव्/ गराइनेछ ।  

२०)  सहयोगापेक्षी सडक मानवमकु्त अजिभयान,  खलु्ला जिदशामकु्त जिजल्ला अजिभयान,  परू्ण:  साक्षर

जिजल्ला, परू्ण: खोप सजुिनश्चत जिजल्ला घोषर्णा भईसकेको सन्र्दभमा वालमतैर्ी जिजल्ला, लागऔूष/ मकु्त

जिजल्ला,  वालजिववाह  मकु्त  जिजल्ला  जस्ता  अजिभयानहरुको  काया:न्वयन,  अनगुमन  र  पषृ्ठपोषर्ण

काय:लाई अजिघ बढाईने छ  ।

२१)  सामाजिजक  समावेशी,  लैजिङ्गक  सवेंदनशीलता,  लैजिगक  जिहसंा  न्यजूिनकरर्णका  के्षतर्मा

पर्व/:नात्मक र जिनयमनात्मक काय:कलापहरु जिदगो रुपमा सञ्चालन गजिरनेछ  । 

२२)  लागऔूष/को  उत्पादन,  कारोवार  र  उपयोगलाई  परू्ण:तः  जिनषे/  गनM  वातावरर्ण  तयार  गन:

उपयकु्त सरुक्षा साझेदारी  काया:न्वयनमा सहजीकरर्ण गरी  मया:जिदत र व्यवजिस्थत समाजको जिनमा:र्ण

गन: पहल गजिरने छ 

२३)  जिजल्ला जिभतर्को सरुक्षा व्यवस्थापन काय:मा गहृ  पर्शासनको सयंन्तर्लाई उजिचत सहयोग,

समन्वय र सहजिजकरर्ण गजिरनेछ । 

व्यवस्थापकीय काय:हरुतफ: –

२४) समन्वय, सचूना, जिवषयवस्त ुआदनपर्दान जस्ता जिवषयहरुमा आपसी छलफल गरी जिनर्ण:यमा

पगु्न सहज हुने र सद्भाव र सहकाय:को ससं्कार जिवकास गन: मद्दत पगु्ने हुदंा पर्त्येक मजिहनाको २५

गते आयोजना गजिरने स्थानीय तह समन्वय बैठकलाई जिनरन्तरता जिदईने छ । 
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२५) स्थानीय तहका जनपर्जितजिनजि/हरु र कम:चारीहरुको क्षमता जिवकासका लाजिग स्थानीय तहसगं

समन्वय गरी  आवश्यकताको  जिसद्धान्तमा  आ/ाजिरत जिवजिभन्न ताजिलम,  पर्जिशक्षर्ण,  अनजुिशक्षर्ण तथा

अध्ययन अवलोकन भर्मर्ण जस्ता काय:क्रमहरु सञ्चालन गजिरने छ । 

२६) जिजल्लाको सचूना, तथ्याङ्क व्यवजिस्थत गन:,  समन्वय सजिमजितले गरेका गजितजिवजि/,  स्थानीय

तहहरुद्धारा सम्पाजिदत काय:हरु तथा अन्य अजिभलखेलाई जिडजिजटल र मदुर्र्ण जिवजि/द्धारा पर्काशन गनM

र सचूना केन्दर् सञ्चालन गनM काय:लाई जिनरन्तरता जिदईने छ । 

२७)  जिजल्ला  समन्वय सजिमजितको  आफ्नै  पर्शासकीय भवनको  माजिथल्लो  तलामा  सजुिव/ा  सम्पन्न

सभाहल जिनमा:र्ण काय:लाई अगाजिड बढाईने छ । 

२८) जिवजिभन्न के्षतर्का जिवद्वान, जिवज्ञ, राजनीजितज्ञ, सामाजिजक व्यजिक्त, जिशक्षा, स्वास्थ्य, कृजिष तथा

पश ुर स्थानीय जिवकासमा जिवजिशष्ट अनभुव र योगदान प¥ुयाउने व्यजिक्त, ससं्था र काया:लयहरुलाई

सम्मान गदQ जाने नीजितलाई जिनरन्तरता जिदईने छ । 

२९)  उपरोक्त,  नीती काय:क्रमलाई काय:न्वयन गन: चाजिहने आवश्यक बजेट,  बजेटका उदेश्य र

पर्ाथजिमक्ताहरु तथा सर्ोत सजिहतको आय व्यय जिववरर्ण पाँचौ जिजल्ला सभामा पर्स्ततु हुने व्योहोरा

अनरुो/ छ । 

आदरणीय प्रमखु अजि�जिथज्यू एवम् अजि�जिथ महानभुावहरु

कोरोना  भाईरस  (कोजिभड  १९  )  को  महामारीमा  कोरोना  आपतकाजिलन  कोष,  राहत  जिवतरर्ण

लगायतका काय:हरुमा मनग्य मानवीय सहयोग प¥ुयाउनु हुने सघंीय र पर्देश सरकार,  स्थानीय

तह,  राजनीजितक दल,  जिजल्ला पर्शासन,  जिजल्ला पर्हरी,  शसस्तर् पर्हरी बल,  उद्योग बाजिर्णज्य

सघं,  उद्योग  सघं,  प्लान  नेपाल,  जिसजिसजिडएन,  पर्र्णामी  सवेा  समाज,  होटल  एसोजिसयसन,
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रेडक्रस, सहयोगी मन नेपाल, नारायर्णी यातायात कम्पनी, हेटौडा स्कूलअफ म्यानेजमेन्ट, गोखा:

लहरी  पर्ाजिल,  यजित पेन्टस् पर्ाजिल,  लायन्स,जिलयो,  रोट्रयाक्ट क्ल्ब लगायत पर्त्यक्ष अपर्त्यक्ष

रुपमा सहयोग प¥ुयाउन ुहुने सवैमा आभार व्यक्त गदQ /न्यवाद जिदन चाहन्छु । यहाँहरुको अतलुनीय

सहयोग र साथले यो सफलता पर्ाप्त गन: सकेको व्यहोरा अनरुो/ गद:छु । 

अन्तयमा,

जिजल्ला समन्वय सजिमजितको गजिरमामय पाँचौ ंजिजल्ला सभामा आफ्नो कामको व्यस्तताको बावजदु पजिन

हामर्ो जिनमन्तर्र्णालाई सहष: स्वीकार गरी काय:क्रम सफल बनाउन काय:क्रमको पर्मखु अजितजिथको

रुपमा पाल्नहुुने माननीय मखु्यमन्तर्ीज्य,ू  जिवजिशष्ट अजितजिथज्य,ू सम्परू्ण: अजितजिथज्यहूरु, जिजल्ला सभा

सदस्यज्यहूरु र सहभागी सम्परु्ण: महानभुावपर्जित हाजिद:क कृतज्ञता सजिहत आभार व्यक्त गद:छु । 

जिजल्ला  समन्वय  सजिमजितलाई  जिक्रयाजिशल बनाउन,  अझ पर्भावकारी  बनाउन  र  यसको  गजिरमा,

पर्जितष्ठा  र  भजूिमका  अजिभबजृिद्ध  गनMतफ:  सवैको  साथ र  सहयोगको  अपेक्षा  गदQ  सम्परू्ण:  मकवानपरु

बासीहरु पर्जित  हाजिद:क  /न्यवाद  ज्ञापन गद:छु  ।  साथै  भावी  जिदनहरुमा  अझ बढी  रचनात्मक र

सकारात्मक सहयोग र सझुावहरुको अपेक्षा गद:छु ।  /न्यवाद ! नमस्कार । 

जिमजितः २०७७÷०४÷२५
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