िजल्ला समन्वय स�म�त ल�लपत ुरद्वारा प्र

चौ�सक प्रग�त प्र�त
२०७४ श्रावण दे�ख का�तर्क

सूचनाको हकसम्वन्धी ऐ२०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्वन्ध
�नयमावल� २०६४ को �नयम ३ बमोिजम सावर्ज�नक ग�रएको
कायर्�ववर

स्वत प्रक (proactive Disclours)

नेपालको सं�वधानको धारा २७ मा रहेको नागर�कको सच
ू नाको हकको भावना
वमोिजम सच
ू नाको हकसम्वन्धी ऐ२०६४ को दफा ५ र सच
ू नाको हकसम्वन्ध
�नयमावल�, २०६४ मा प्रत्येक सावर्ज�नक �नकायले आफ्नो ग�त�व�धहरुको
३/३ म�हनामा प्रका�शत गनुर्पन� कानूनी व्यवस्था छ। यसका लागी
�नयमावल�मा गर� २० वटा शीषर्क तो�कएका छ न् । सूचनाको हकसम्वन्
काननक
ू ो मुल ध्यय नै नाग�रकले सूचना माग नगरे प�न आफ्नो �नकायक
पारद�शर्त, जवाफदे�हता र �वश्वास�नयताको ला�ग �नय�मत रुपमा �ववर
प्रका�श (proactive Disclours) गन� क्रममा िजल्ला समन्वय स�म�तको काया
ल�लतपुरले चालु आ०व० २०७४/०७५ को प�हलो तौमा�सक

(श्रा, भाद्र असोज

का�तर्) अ�हनामा सम्पा�दत कामको मुख्य मुख्य �ववरण प्रस्तुत गरे

िजल्ला समन्वय स�म�तको कायार, ल�लतपुर

�बषयसूची
१ -९ ल�लतपुर िजल्लाको प�रच
१० िज०स०स०को स्वरुप र प ्र
११ िज०स०स०को काम कतर्व्य र अ�धक
१२ यस चौमा�सकमा िज०स०स०ले गरेको कामको �ववरण
१३ प्र देश सभा र प्र�त�न�ध सभा �नवार्चन �ेत्रगत

nlntk'/ lhNnf M ;+lIfKt kl/ro
!= k[i7e"ld
;+3Lo nf]stflGqs u0ftGq g]kfnsf] dWodf~rn ljsf; If]q cGtu{t jfudtL c~rnsf] cf7
lhNnfdWo] Ps tyf k|b]z g+ # cGt{ut !# lhNnf dWosf] nlntk'/ lhNnf sf7df8f}+ pkTosfsf tLg
lhNnfx?dWo] blIf0fL e]udf cjl:yt 5 . lxGb' tyf af}4x?sf] kljq Pj+ k|lz4 s[i0f dlGb/, czf]s :t"k,
dxfaf}4, kf6g b/af/ :Sjfo/, a+unfd'vL, ljz+vg' f/fo0f, sfn]Zj/ dxfb]j:yfg, ah|af/fxL, dl5Gb|gfy nufot
ljleGg d7dlGb/, kf6L–kf}jf, :tDex? Pj+ ;b/ lrl8ofvfgf -hfjnfv]n_ tyf jg:klt pBfg -uf]bfj/L_ /xg'n]
o; lhNnfsf] k|lti7f g]kfnsf] ;fy} ljZjdf ;d]t lj:tf/Lt x'g k'u]sf] 5 . P]ltxfl;s / k'/ftflTjs ;Dkbfn]
el/k"0f{ kf6g b/af/ :Sjfo/nfO{ o'g:] sf]n] ljZj ;Dkbf ;"lrdf ;dfj]z u/]sf] 5 . ef}uf]lns jgfj6, xfjfkfgL,
jghËn, gbLgfnf / tfn, ljleGg hghfltx?sf] /xg;xg, e]ife"iff cflbsf] ljljwtfn] ubf{ o; lhNnfn]
ljlzi6 dxTj af]s]sf] 5 .

@= ef}uf]lns l:ylt
g]kfnsf] dfglrqdf nlntk'/ lhNnfsf] km}nfj6 270=22Æ b]lv 280=50Æ pQ/L cIff+z / 850=14Æ
b]lv 850=26Æ k"jL{ b]zfGt/;Dd /x]sf] 5 . o; lhNnf ;d'Gb| ;txb]lv 457 ld6/ prfO{b]lv 2831
ld6/;Dd /x]sf] 5 . o; lhNnfsf] e"–w/ftndWo] sl/j Ps ltxfO{ efu pkTosf leq / b'O{ ltxfO{ efu kxf8
tyf b'u{d If]qdf kb{5 . o; lhNnfsf b'ud
{ :yfgx?df 7"nfb'nË{' , sfn]Zj/, Ko'6f/, cf>fª, luDbL, rGbgk'/
cflb kb{5g\ .

#= ef}uf]lns l;dfgf
nlntk'/ lhNnfsf] k"jd
{ f sfe|k] nfGrf]s, klZrddf sf7df8f},+ pQ/df eQmk'/ / blIf0fdf dsjfgk'/

lhNnfx?;+u l;dfgf hf]l8Psf] 5 . o; lhNnfsf] If]qkmn #*% ju{ ls=dL= /x]sf] 5 ।

$= lhNnfsf] /fhg}lts ljefhg
�नवार्चन �ेत्र
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११
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१२
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%= /fhg}lts tyf k|zf;lgs Joj:yf

3

o; lhNnfdf Ps j6f dxfgu/kflnsf,
j6f ;+;bLo lgjf{rg If]q /x]sf 5g\ .

2

j6f gu/kfnlnsf / # j6f ufp|kflnsf

13

j6f O{nfsf /

^= e"–pkof]u
o; lhNnfsf] s"n If]qkmn 385 ju{ ls=dL= -99=2Ü efu dWo] kxf8L / )=*Ü efu l;jflns If]q_
dWo] e"–pkof]usf] b[li6sf]0fdf s[lifof]Uo If]]qkmn 152=96 ju{ ls=dL=, jgh+unn] 9fs]sf] e"–efu 197=97 ju{

ls=dL= / afFsL 34=07 ju{ ls=dL= efu r/g emf8L tyf 3fF;n] 9fs]sf] 5 . v]ltof]Uo e"lddWo] l;+lrt If]q
66=25 ju{ ls=dL=, cfsf;] kfgLdf lge{/ 86=71 ju{ ls=dL= / l;+rfO{sf] ;DefJo If]qkmn 88=68 ju{ ls=dL=
/x]sf] 5 .
o; lhNnfsf] vfBfGg jfnLx?df wfg, ds}, ux',F sf]bf], kmfk/, hf}, e6df;, s]/fp, cfn' / kmnkm"n
jfnLdf :ofp, cf]v/, gf;kflt, ;'Gtnf, s]/f, sfutL, slkm, cflbsf] v]tL ul/G5 . oxfFsf] jgh+un e]udf ;fn,
afF;, s6';, lgufnf], lrnfpg], plQ;, sk'/, sfOof], k}+o"F cflb jg:klt /x]sf] 5 . oxfFsf] jgh+undf af3, efn',
ab]n, xl/0f, lrt'jf, d[u, h:tf hgfj/ nufot g]kfndf dfq kfOg] r/f sfF8E] ofs/ (Spiny Babblar), sflnh,
ltqf, eb|fO{, a§fO{, 9's/' , h:tf k+IfLx? /x]sf 5g\ .

&= hnjfo'
o; lhNnfsf] cf}ift clwstd\ tfkqmd 23=60 ;]lN;o; 5 eg] Go"gtd\ tfkqmd 10=70 ;]lN;o; /x]sf]
5 . o; lhNnfsf] jflif{s jiff{ ;/b/ 1232=6 ld=ld= /x]sf] 5 . o; lhNnfsf] xfjfkfgL ;dlztf]i0f vfnsf]
/x]sf] tyf cf}ift ;fk]lIfs cfb|tf 50 b]lv 80 k|ltzt /x]sf] 5 . lhNnfsf] ef}u] f]lns w/ftnLo cj:yf
cg';f/ nlntk'/ lhNnfdf d"VotofM tLg k|sf/sf] xfjfkfgL kfOG5 .

-s_ ;d–pi0f k|b]zLo xfjfkfgL

(Sub Tropical Climate)

lhNnfsf] blIf0fL If]qdf kg]{ ;d"b| ;tx eGbf 1,000 ld6/ dfly;Dd /x]sf] e"–efu ljz]iftofM
hnfwf/ If]qsf] vf]r
+ x?df o; k|sf/sf] xfjfkfgL kfOG5 . o; If]qdf jflif{s ;/b/ cf}ift tfkqmd
20 l8u|L ;]lN;o; /xG5 .

-v_ Gofgf] ;dlztf]i0f xfjfkfgL

(Warm Temperate Climate)

nlntk'/ lhNnfsf] dxfef/t kj{t >[v
+ nfsf] 1,000 blv 2,000 ld6/;Ddsf] e"–efudf o;
k|sf/sf] xfjfkfgL kfOG5 . jflif{s ;/b/ cf}ift tfkqmd 15 b]lv 20 l8u|L ;]lN;o; /x]sf] 5 eg]
o; If]qdf ;/b/ jflif{s jiff{ 2,000 b]lv 2,400 dL=dL= /x]sf] 5 .

-u_ 708f ;dl;tf]i0f xfjfkfgL

(Cool Temperate Climate)

o; k|sf/sf] xfjfkfgL ljz]iftofM dxfef/t kj{t >[v
+ nfsf] pRr e"–efu cyf{t 2,000 dL= eGbf
prfO{sf] If]qdf kfOG5 . jflif{s ;/b/ cf}ift tfkqmd 10 b]lv 15 l8u|L ;]lN;o; /xg] of] If]qdf
jflif{s jiff{ eg] 1,300 b]lv 2,000 dL=dL= /x]sf] 5 .

*= hne08f/
hne08f/ jf hn;|f| t] sf] lx;fjn] nlntk'/ lhNnfdf gbLgfnfx? k|r/" dfqfdf /x]sf] 5 . jfudtL,
uf]bfj/L, gVv', vfgL vf]nf, sf]8\s', 6'ªu'g, 7f]6g], b'n'{Ë, dgf]x/f cflb o; lhNnfsf k|d'v gbL tyf vf]nfx?
x'g\ . lhNNff el/ hDdf 65 j6f gbL tyf vf]nfx? /x]sf 5g\ eg] ltgLx?sf] s"n nDjfO{ 314=9 ls=dL= /x]sf]

5 . lhNnfsf] pQ/, klZrd / blIf0f l;dfgf x'b+ } aUg] gbL jfudtLNffO{ uf]bfj/L, sf]8\s', gVv' vf]nf / b'n'Ë
' pk–k|0ffnLdf af+8\g ;lsG5 .
u/L 6 j6f k|dv
o; lhNnfsf] pQ/L e]udf aUg] uf]bfj/L gbLn] 42=96 ju{ ls=dL= If]qkmn cf]u6]sf] 5 eg] n"e' vf]nf
o;sf] k|d'v ;xfos vf]nf /x]sf] 5 . efufjg 8fF8fsf] pQ/L e]uaf6 k|jflxt x'g] sf]8\s' vf]nf h;nfO{
sd{gf;f vf]nf klg eg]/ lrlgG5, ;f] vf]nfn] 28=75 ju{ ls=dL= 7fpF cf]u6]sf] 5 . gVv' vf]nfn] 54=85 ju{
ls=dL= If]qkmn cf]u6]sf] 5 eg] o;sf] k|d'v ;xfos vf]nfx?df n]n] / gNn' vf]nfx? kb{5g\ .
dxfef/t kj{t >[+vnfsf] blIf0fL kfvf]df k|jflxt x'g] vfgLvf]nfn] 113=38 ju{ ls=dL= If]qkmn
cf]u6]sf] 5 eg] o;sf 20 j6f ;xfos vf]nfx? /x]sf 5g\ . l7Kr], 7f];g] / 6'Ë'g vf]nfx? o;sf k|d'v
;xfos vf]nfx? x'g\ . lhNnfsf] blIf0f–k"jL{ e]udf k|jflxt x'g] b'n'{Ë vf]nfn] rr]s
{ f] e"–efu 27=19 ju{
ls=dL= dfq /x]sf] 5 eg] o;sf ^ j6f ;xfos vf]nfx? /x]sf 5g\ .
o; lhNnfdf /x]sf cGo hne08f/sf ;|ft] x? tfn tyf kf]v/Lx?df UjfnLg bx, s6'jfn bx, uf]bfj/L
s'08, gfu bx, af]em] kf]v/L / ;/:jtL s'08 /x]sf 5g\ .

(= hg;+Vof
o; lhNNffsf] hg;+Vof 2068 ;fnsf] hgu0fgf cg';f/ hDdf 4,68,132 /x]sf]df dlxnf 2,30050,49=14%_ / k'?if 238082 -50=86Ü_ 5g\ . ljut 10 jif{sf] cGt/fndf hg;+Vof 130347 j[l4 ePsf] 5 .
o; lhNnfsf] jflif{s hg;+Vof j[l4b/ 3=26Ü /x]sf] 5 eg] n}lËs cg'kft 103=5 /x]sf] 5 . o; lhNnfsf]
hg3gTj 1216 JolQm÷ju{ ls=dL= /x]sf] 5 . oxfFsf] 3/w'/L ;+Vof 109797 /x]sf] 5 eg] cf}ift 3/ kl/jf/
;+Vof 4=26 /x]sf] 5 . oxfFsf] hg;+Vof g]kfnsf] hg;+Vofsf] 1=77Ü /x]sf] 5 . ;fy} oxfFsf] zx/L hg;+Vof
425395 5g\ eg] 3 j6f ufp|kflnsf] hg;+Vof 32211 / ;+:yfut hg;+Vof 10526 5g\ .

o; lhNnfsf] hg;+Vof k|jl[ Q lgDg tflnsf cg';f/ /x]sf] 5 .
jif{ -;g\_

hDdf

dlxnf

k'?if

1952÷54

1,33,743

-k|f Kt gePsf]_

-k|f Kt gePsf]_

1961

1,45,301

72,421

72,880

1971

1,54,998

76,369

78,629

1981

1,84,341

86,663

97,678

1991

2,57,086

1,26,760

1,30,326

2001

3,37,785

1,65,330

1,72,455

2011

4,68,132

2,30,050

2,38,082

१० िजल्ला समन्वय स�म�तको स्वरुप र प
िजल्ला समन्वय स�म�त �नवार्�चत जनप्र�त�न�धहररुले नेतृत्व गन� कायार्
िजल्ला समन्वय स�म�तमा िजल्ला सभाका सदस्यहरुले �नवार्चसत ६-९
जनाको संख्यामा पदा�धकार�हरु रहने व्यवस्था छ । िजल्ला �भत्रका नगर
प्रमुख र -प्रमुख तथा गाउंपा�लकाका अध्य� र उपाध्य�हरु िजल्ला
सदस्य रहन्छन् । िजल्ला सभाको तफर्वाट गनुर् पन� सम्पूणर् काम िजल्ल
स�म�तले गन� सम्वैधा�नक व्यवस्था छ । ल�लतपुर िजल्ला सम्वय स�म
प्रमुख उपप्रमु७ जना सदस्य गर� जम्म९ जना पदा�धकार�हरु रहनु भएको
छ ।
नेपालको सं�वधनको धारा २२० मा िजल्ला सभा र िजल्ला समन्वय स�म�त
व्यवस्था भई सं�वधानको धार२२० (७) र स्थानीय सरकार संचालन ऐन२०७४ को
दफा ९२ ले िज०स०स०ले गन� कायर् �न�दर्ष्ट गरेको 

११ िज०स०स० को काम कतर्व्य र अ�धका
देहाय बमोिजमका कायर्हरु यसको कायर्�ेत्र �भत्र प
क) नेपालको सं�वधानको धारा २२० अनुसारकका कायर्हर
• िजल्ला�भत्रका गाउंपा�लका र नगरपा�लका बीच समन्वय

• �वकास तथा �नमार्ण सम्वन्धी कायर्मा संतुलन कायम गनर् सो को अन
गन� ।
• िजल्लामा रहने सं�घय र प्रदेश सरकार� कायार्लय र गाउंपा�लक
नगरपा�लका �बच समन्वय गन� 
• प्र देश कानुन वमोिजमका अन्य कायर्हरु गन� तथा स्थानीय सरकार स
ऐन २०७४ बमोिजम िजल्ला समन्वय स�म�तले गनुर्पन� कायर्हरु �नम्ना
गरेका छन् ।
ख) स्थानीय सरकार संचालन ऐन२०७४ अनुसारका कायर्हर
स्थानीय सरकार संचालन ऐन२०७४ को दफा ९२ मा िजल्ला सभाको काम
कतर्व्य र अ�धकार देहाय वमोिजम हुने उल्लेख 
• िजल्ला�भत्रका गाउंपा�लका वा नगरपा�लका �बचको �वकास �नमार्णका �
प�हचान गनर् तथा व्यवस्थापन गनर् आवश्यक समन्वय
• िजल्ला �भत्र सरकार� तथा -सरकार� �ेत्रवाट संचा�लत �वकास �नमार
स्मवन्धी कायर्क्रमको �ववरण तयार गर� यस्ता कायर्क्रको प्रभाव
व्यवस्थापनका �व�भन्न चरणमा अनुगमन, त्यस्ता कायर्क्
प्र�तफलका सम्वन्धमा �ेत्र वा समुदायगत �वषय �ेत्रगत र पय
संतुलन कायम गनर् आवश्यक सुझव वा मागर्दशर्न �दने र त्यसर� �
सुझाव वा मागर् दशर्नलाई सावर्ज�नकगन
• िजल्ला �भत्रका गाउंपा�लका तथा नगरपा�लको �मता �वकासका ला�ग प्
वा संघ संग समन्वय गन� 
• िजल्लामा रहने सं�घय वा प्रदेश सरकार� कायार्लय र गाउंपा�लका 
नगरपा�लका �वच समन्वय गन� 

• िजल्ला �भत्रका गाउंपा�लका र  नगरपा�लका  �वच कुनै �ववाद उत्
भएमा सोको समाधानका ला�ग समन्वय तथा सहिजकरण गन� 
• िजल्ला �भत्रका प्राकृ�तक प्रकोप तथा �वपद व्यवस्थापन सम्वन्
कायर्को समन्वय गन�

• िजल्ला �भत्रको �वकास तथा �नमार्ण सम्विन्ध कायर्मा स्तुलन क
गैर-सरकार� संघ संस्था तथा �नजी �ेत्रसंग समन्वय ग
• िजल्ला �भत्रको �वकास तथा �नमार्ण सम्वन्धी कायर्मा संतुलन भए
सम्वन्धमा अध्ययन अनुसंधान तथा अनुगमन गर� �वकास �नमार्ण सम्
कायर्मा संतुलन कायम गनर्का ला�ग मन्त्रालय स्थानीय तह सम्विन
हेन� प्र देश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनुसार सम
गाउं पा�लका तथा नगरपा�लकालाई समेत सु�ाव �दने ।
• आफ्नो काम कावार्�हको सम्वन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तह सम्व
हेन� प्र देश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आ�थर्क वषर् स२
म�हना �भत्र प्र�तवेदन �द
• िजल्ला�भत्रको �वकास तथा �नमार्णलाई प्रभावकार� वनाउनका ला�ग
कम्म�तमा एक पटक बा�षर्क स�म�ाको कायर्क्रम आयोजना गर
िजल्लावाट सं�घय संसद र प्रदेश सभामा प्र�त�व�धत्व गन� संसद सद
आमन्त्रण गर� सुझाव �लन
• नेपाल सरकार वा प्र देश सरकारले तोकेका अन्य कायर् ग
• िजल्ला सभाले गन� काम िजल्ला समन्वय स�म�तको नाममा हुने 
• िजल्ला सभाले आफ्नो अ�धकार �ेत्रको �ब बा�षर्क कायर्क्रम तथा व
वनाई िजल्ला सभावाट पा�रत गराई लागु गनर् पन� छ
• िजल्ला सभाले आफ्नो अ�धकार �ेत्रको �बषयमा आवश्यक कायर,
�नद��शका तथा मापदण्ड वनाई लागु गनर् सक्ने 

ग) सं�घय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्त्रालयको �नणर्यव०लु०
आ०व०का० ला�ग थप गर�एका कायर्हर
• अक� व्यवस्था नभए सम्मका ला�ग प्राकृ�तक श्रोत ढुंगा �गट्�ट बलु
उपयोग कर तथा पटके सवार� लगायत अन्य करहरु बवगतमा झै िजल्

समन्वय स�म�तलेनै उठाउने गर ेको
घ) भौ�तक तथा यातायात मन्त्रालयको �नणर्यवाट चा०ब० का ला�ग थप
गर�एका कायर्हर
• घ वगर्का �नमार्ण व्यवसायीलाई इजाजत पत्र �दने तथा न�वकरण
ङ) रािष्ट्रय पुन�नमार्ण प्रा�धकरणवाट �नजी आबास पुन�नमार्ण सम्वन्धी
• २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भुकम्पमा घर ��त भै �नजी आवास
पुन�नमार्ण सम्झौता भएका व्यिक्तहरुलाई तो�कए वमोिजमको रकम उ
गराउने कायर् 
च) अन्य
• संस्कृ�त पयर्टन तथा नाग�रक उडड्यन मन्त्रालय उद्धोग मन्त्र
अन्य �व�भन्न केिन्द्रय �नकायवाट अनुरोध भई/ आउने कायर्हरु प�
गन� गराउने ।

१२ िजल्ला समन्वय स�म�तले यस चौमा�सकमा भए गरेका शाखागत कायर
सच
ू ना शाखावाट सम्पादन भएका कायर्ह
 Website अध्याव�धक सम्वन्( www.ddclalitpur.gov.np)मा िज०स०स० का
0

ग�त�व�धहरु �नय�मत रुपमा अध्याव�धक भैरहेक
 िज०स०स०को bulk SMS 3234 वाट सच
ू ना पठाउने कायर् भैरहेक
 िजल्लाको कमर्चार� व्यवस्थापन स�म�तवाट नगरपा�लकाहरु
गाउं पा�लकाहरुमा व्यवस्थापन गर�एका कमर्चार�हरुको �ववरण सा
प्रशासन मन्त्रालयद्वारा संचालनमा लoneline software EMIS मा
प्र�विष्टगन� कायर् भैरहे
 सच
ू ना अ�धकार�का रुपमा दै�नक �नय�मत कायर् ग द� आइरहेको
 आ०व० २०७३/०७४ को बा�षर्क प्रग�त स�म�ाको प्रतेदन तयार  पार
 सच
ू ना आयोगवाट आयोिजत �नम्नानुसारको कायर्क्रममा सहभा�ग भए
क)

२०७४।५।६ गते जावलाखेल �सचाई �वभागको हलमा आयोजना भएको

सच
ू नाको हक सम्वन्धी ऐन र �नयमावल� सम्वन्धी अ�भमु�ख
कायर्क्रममा सहभा�ग भएक
ख) २०७४।६।१ गते पाटन ढोकाको ढोकैमा ख्याफेमाMIS सम्वन्धी ता�लमम
सहभा�ग भएको ।
ग) २०७४ आश्वीन३० गते रािष्ट्रय सभागृहमा सूचनामा सवर्व्यापी प
सम्वन्धी अन्तररािष्ट्रय२०७४ ।
 यस त्रैमा�सकमा मै�खक सूचना माग कतार्लाई �व�भन्न प्रकारका
उपलव्ध गराएको संख्या२८ जना
 �ल�खत सच
ू ना माग गन�ः १ कायार्लय लथ्यांक कायार्लय काठमाण्ड

खानी/राजश्व शाख
१ यस आ०व०मा ढुं गाखानी न�वकरण नभएको
२ �नमार्ण व्यवसायी घ वगर् इजाजत दत२०७४।६/४ मा १२ वटा
३ �नमार्ण व्यवसायी घ वगर् इजाजत न�वकरण अशोज स४०० वटा
४ २०७४ श्रावण भाद्र र आश्मीन सम्म संकलन भएको रावश्
क

दतार/ न�वकर संस्था र इजाजत पत्र

ख घरभाडा

८६५

रु१४७

ग चुनढु ं गा रोयल्ट�

 र१५

घ ढुं गा गट्ट� वालुवा ईटा भट्टामा प्रयोग गर�ने माट

,५७०।
,४२०
,६१,१५१।८२ पैसा
४,७३,२१,०१०।

प्रथम चौमासीकमा संकलन भएको राजश्व जम४,९८,९५,१५१।८२ पैसा
राजश्व सम्वन्धी वैठ
काठमाण्ड, भक्तपुर र ल�लतपुर िजल्ला सम्न्वय स�म�त अन्तगर्त ग�ठत स
स�म�तको बैठक िज०स०स०मा नव �नवार्�चत पदा�धकार�ज्यूहरु स�२०७४।७।१५
मा िज०स०स० ल�लतपुरमा वसेको हो ।

सामािजक �वकास शाखाः
दतार् भएका ग०स०स० संख्याः५२ वटा
न�वकरण भएका गै०स०स० संख्याः३०८ वटा

गै०स०स० शाखा स्वीकृतः१८ वटा
पुवर्स्वीकृ�त �लएक२६८ वटा
योजना शाखाः 
आ०व० २०७३/०७४ को प्रग�त स�म�२०७४ साल का�तर्क२६ र २७ गते सम्पन्न
आ०व० २०७३/०७४ को बा�षर्क प्रग�त स�म�ाको प्रतेदन तयार  पार

िजल्ला समन्वय स�म�तकोबैठक प्रथम चौमा�
२०७४।४।२२ बैठक नं १
�नणर्य नं१
नेपालको सं�वधानको धारा २२० को प्रावधान बमोिजम �नवार्चन आयोगले मु
�नवार्चन  अ�धकृतको कायार्लय माफर्त �नवार्चन प्रकृया पुरा गर�२०७४ साल
श्राव२० गते �नवार्�चत भएको प्रमाण पत्र प्रदान गर� सोह� �दन स
सम्पन्न गर� सम्पूसदस्यहरुद्वारा सोह� �दन पद वहाल� समेत भएको सन्दभ
उक्त �नवार्चन प्रकृयामा सहयो-यार्उनु हुने संलग्न मुख्य �नवार्

पदा�धकार�हरुको तफर्वाट हा� दर्क धन्यवाद �दने �नणर्य गर

�नणर्य नं२
िजल्ला सम्वय स�म�तको कामका बारेमा सिम्वधानले उल्लेख गरे बाहेक
कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भै नसकेको िजल्लामा कायर् संचालन गदार् ल�

िजल्लाबाट प्र�त�न�धत्व गनुर्हुने माननीय सांसदहरु िजल्ला६ वटा स्थानीय
तहहरु िजल्ला �भत्रका सम्पूणर् सरकार� कायार्ल-सरकार� संघ संस्था तथा
नीिज �ेत्रका �बच सुमधूर सम्वन्ध कायम गद� आपसी समन्वयमा कायर् स
गन� �नणर्य गर�यो 
२०७४।५।१६ बैठक नं २
�नणर्य नं१
ल�लतपुर िजल्लामा भएका प्राकृ�तक श्रोत साधन ढूंगा , बालुवा खानी , क्र,
ज�डवुट�, ईट्टा उद्धोग लगायतको अवस्था �वष्लेषण गर� अध्याव�धक
आवश्यक भएकाले सो कायर्का ला�ग तप�सल बमोिजम पदा�धकार� र हेको अध्य
स�म�त गठन गन� �नणर्य गर�यो 
संयोजकः जयराम �तमल्सीना  ि०स०स० सदस्
सदस्यः सु�मत्रा लामा नेपा�ल ०स०स० सदस्
सदस्यः श्याम नगरकोट�  ०स०स० सदस्
सदस्यः सव ईिन्ज�नयर अनन्त राउत िजल्ला प्रा�व�धक क
सदस्यः प्र�दप पौडेल०स०स० खानी शाखा
�नणर्य नं२
उक्त कायर्का ला�ग अध्ययन स�म�तलाई दुई म�हना �भत्र प्र�तवेदनपेश
उक्त स�म�तले आवश्यकता अनुसार कायर्लयको वा बा�हरको सवार� साधन प्
गर� �नयमानुसार पेश गन� र भ्रमण खचर् �नयमानुसार हुने समेत नणर्य गर�
�

साथै उक्त कायर्को अध्ययनमा आवश्यकता अनुसार �व� तथा श्रोत
आमन्त्रण गनर् सक्ने �नणर्य ग
२०७४।५।२४ बैठक नं ३
�नणर्य नं१
२०७४।५।१६ गते ग�ठत िजल्ला िजल्ला प्रकृ�तक , साधन, ढुं गा खानी , वालुवा
खानी, ईट्टा भट्टा को अवस्था �वष्लेषण गनर् ग�-स�म�तको प्र�तवेद
वैठकमा पेश भई छलफल गर�यो ।
�नणर्य नं२
िजल्ला समन्वय स�म�त ल�लपत ुरको वैठक प्रत्येक म५ गते बस्ने �नणर्
गर�यो । कारणवस उक्त �दन �वदा पनर् गएमा सो को भोल�पल्ट वैठक वस्ने
२०७४।७।१७ बैठक नं ४
�नणर्य नं१
िजल्ला समन्वय स�म�त ल�लपत ुरको पदपू�तर् स�म�तको �म२०७४ साल असोज
८ गते बसेको �नणर्य अनुसार यस कायार्लयमा सहायक स्तर चौथो तह सहा
कम्पूटर अपर ेटर पदमा कायर्रत श्री प्र�दप पौडेललाई सहायक स्तर पा
कम्यूटर अपर ेटर पदमा र सहायक स्तर चौथो तह अ�सस्टेन्-ईिन्ज�नयर
पदमा कायर्रत श्री अशोक रोकायलाई सहायक स्तरपांचौ त-ईिन्ज�नयर पदमा
बढुवा गनर् �सफा�रस गर े अनुसार �नजहरुलाई �म�२०७४।७।१२ दे�ख लागु हुने
गर� बढुवा �नयुिक्त �दने �नणर्य गर�यो
�नणर्य नं२

िजल्ला समन्वय स�म�त ल�लपत ुरको स�म�ा तथा समसाम�यक छलफल कायर्
�नम्न �म�त समय र स्थानमा वस्ने �नणर्य ग�र
लप�सलः
�म�तः २०७४।७।२६ र २७ गते
समयः �वहानः ११ वजे
स्थानः िजल्ला समन्वय स�म�तको सभा क०पु०

२०७४।७।२८ बैठक नं ५
�नणर्य नं१

�म�त २०७४।०७।२६ र २७ गते िजल्ला समन्वय स�म�त ल�लपत ुरको आयोजनाम
सम्पन्न ग�रएको बा�षर्क प्रग�त �स�म�ा तथा समसमा�यक छलफल कायर

िजल्ला स्तर�य सवै सरकार� कायार्लयहरु एवं- सरकार� �नकायहरुको व्याप

सहभा�गता रह्यो। िजल्लामा र हेका सरकार� कायार्लय तथा िजल्ला �भत्र का

बनाएका गैर-सरकार� संस्थाहरुवाट०ब० २०७३/०७४ मा यस िजल्लामा संचालन
गरेका कायर्कम र सोको बजेट तथा लाभािन्वत वगर्को समेत छलफल गर�यो

उक्त बा�षर्क स�म�ामा सहभा�ग सरकार� तथा ग- सरकार� संस्थालाई धन्यवा

�दने साथै आगामी कायर्क्रम संचालन गदार् आपसी समन्वय र आवश्य

आधारमा अनुगमन समेत गन� �नणर्य गर�यो ।

यस चौमा�सकको खचर्को �ववर
अनस
ु च
ू ी 21

नेपाल सरकार
िजल्ला समन्वय स�म�तको कायार
ल�लतपरु ,
िजल्ला समन्वय स�म�त अनुद
बजेट उपशीषर्क न. : 3658013
खचर्को फाँटवार

का�तर्

म�हनाको
खचर

का�तर्
म�हना

आ.व. 2074/75 का�तर् म�हना

खचर् ।

�व��य

सम्मको संकेत
�नकाशा

नं.

खचर् ।

का�तर्

शीषर्

खचर

�व��य अिन्तम बजे म�हनासम्मको

बाँक�
बजेट

�नकाशा

स्थानीय
�नकाय

1,224,681.06 5,492,796.06 26311 �नशतर् 18,694,000.00 5,492,796.06 13,201,203.94

0.00

चालु

अनुदान

स्थानीय
�नकाय

0.00

96,276.00 26321 �नशतर् 1,500,000.00

96,276.00 1,403,724.00

0.00

जम्म 20,194,000.00 5,589,072.06 14,604,927.94

0.00

पुँजीगत
अनुदान

1,224,681.06 5,589,072.06
ब�कको नाम : नेपाल ब�क �ल�मटे ड

कोषको अवस्थ

ब�क खाता नं. ०१८०३००००००००२००१०४०

जम्मा �नकाश
जम्मा खच

5,589,072.06
5,589,072.06

जम्मा खचर्मध्ये पेश्क� ब
म्याद ननाघेक

नगद मौज्दात: 0.00
सम्प��: 0.00

0.00

म्याद नाघेक

पेश्क� बाहेक खुद खच

ब�क मौज्दात: -0.00

जम्मा: -0.00

भुक्तानी हुन बाँक� दा�यत 0.00
5,589,072.06

१३ प्र देश सभा र प्र�त�न�ध सभाको �नवार्चन �ेत्रगत नक्

