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

चौ�सक प्रग�त प्र�त
२०७४ मं�सर दे �ख फागुन सम्

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

�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

ल�लतपुर िजल्लाः सं��प्त प�र
१.पषृ ्ठूभ �

संघीय लोकतािन्त्रक गणतन्त्र नेपालको मध्यमाञ्चल �वकास �ेत्र अन्तगर्त वागमत

िजल्लामध्ये एक तथा प्रदेश३ अन् गरत १३ िजल्ला मध्यको ल�लपत ुर िजल्ला काठमाड� उपत्यक

तीन िजल्लाहरुमध्ये द��णी भेगमा अविस्थत छ । �हन्दु तथा बौद्धहरुको प�वत्र एवं प्

मिन्द, अशोक स्तू, महाबौद्, पाटन दरबार स्क्वा , बंगलामुखी, �वशंखुनारायण, कालेश्वर महादेवस्थ,
बज्रबारा, म�छन्द्रनाथ लगायत �व�भन्न मठम

, पाट�–पौवा, स्तम्भहरु एवं सदर �च�डयाखा

(जावलाखेल) तथा वनस्प�त उद्या(गोदावर�) रहनुले यस िजल्लाको प्र�तष्ठा नेपालकोसाथै �वश

समेत �वस्तार�त हुन पुगेको छ । ऐ�तहा�सक र पुराताित्वक सम्पदाले भ�रपूणर् पाटन दरबार स्क्वा

युनेस्कोले �वश्व सम्पदा सू�चमा समावेश गरेको छ । भौगो�लक वन , हावापानी, वनजङ्ग, नद�नाला र 

ताल, �व�भन्न जनजा�तहरुको रहनस , भेषभष
ू ा आ�दको �व�वधताले गदार् यस िजल्लाले �व�शष्ट मह
बोकेको छ । 

२. भौगो�लक िस्थ�त

नेपालको मान�चत्रमा ल�लपत ुर िजल्लाको फैला २७°.२२” दे�ख २८°.५०” उ�र� अ�ांश र  ८५°.१४” दे�ख

८५°.२६”

पव
ू � देशान्तरसम्म र हेको छ । यस िजल्ला समुन्द्र  सत

४५७ �मटर उचाईदे�ख

२८३१

�मटरसम्म रहेको छ । यस िजल्लाको  –धरातलमध्ये क�रव एक �तहाई भाग उपत्यका �भत्र र �तहाई 

भाग पहाड तथा दुगर्म �ेत्रमा पद यस िजल्लाका दुगर्म स्थानहरुमा ठूलादङ्, कालेश्व, प्युटा, आश्र,
�गम्द, चन्दनपुर आ�द पदर् छन्

३. भौगो�लक �समाना

ल�लतपुर िजल्लाको पूवर्मा काभ्रेपला , पिश्चममा काठमाड , उ�रमा भक्तपुर र द��णमा मकवानपुर

िजल्लाहरुसंग �समाना जो�डएको छ । यस िजल्लाको �ेत३८५ वगर् �.मी. रहेको छ ।

४ िजल्लाको राजनै�तक �वभाज
�नवार्चन �ेत्र

३

इलाका 
नं
१

ल.म.न.पा१,२,३,१०,१८,२५,२६,२७

३

गोदावर� न.पा. १३, ल.म.न.पा ४,१३,२०,२३,२४

२
४
५

२
१

महा न.पा/ न.पा/गा.पा.

६
७
८
९

ल.म.न.पा २१, २२

गोदावर� न.पा. १४, ल.म.न.पा ५,१३,१५,२८,२९

महाल�मी न.पा. १,२,३,४ ल.म.न.पा ११,१६,१९
महाल�मी न.पा. ६ ल.म.न.पा ६,१२,१७

महाल�मी न.पा. ५,७ ल.म.न.पा ७,८,९,१२
महाल�मी न.पा ८,९,१०

गोदावर� न.पा. १,२,३,४,१३

१०

गोदावर� न.पा. ५,६,७,८,९,१०,११ बागमती गा.पा. १

१२

बागमती गा.पा. २,३,५ कोन्ज्योसोम .पा. २,३

११
१३

महांकाल गा.पा १,२,३ कोन्ज्योसोम .पा. १,४,५
बागमतीगा.पा. ४,६,७ महांकाल गा.पा.४,५,६

५ राजनै�तक तथा प्रशास�नक व्यव

यस िजल्लामा एक वटा महांनगरपा�लका२ वटा नगरपा�लका र ३ वटा गाउं पा�लका १३ वटा ईलाका र ३
वटा प्र�त�न�ध ६ वटा प्र देश �नवार्चन �ेत्र रहेका

६ भू-उपयोग

यस िजल्लाको कुल �ेत्र३८५ वगर् �०मी०

-९९=२%भाग मध्य पहाडी र ०=८% भाग �सवा�लक �ेत _

मध्ये -भ उपयोगको दृिष्टकोणमा कृ�षयोग्य �ेत१५२

=९६ वगर् �०मी० , बनजंगले ढाकेको भ-ू भाग 

१९७=९७ वगर् �०मी० र बांक� ३४ =०७ वगर् �०मी०भाग चरन झाडी तथा घांसले ढाकेको छ । खे�तयोग्य

भ�ममध
्ये �सं�चत �ेत६६ =२५ वगर् �०मी० आकासे पानीमा �नभर्र८६
ू

सम्भाव्य �ेत्८८=६८ वगर् �०मी० रहेको छ ।

=७१ वगर् �०मी० र �संचाईको

यस िजल्लको खाध्यान्न बा�लहरुमा धान , गहुं, कोदो , फापर , ज� , भटमास, केराउ , आलु र फलफूल 
वा�लमा स्या, ओखर, नास्पा�, सुन्तल, केरा, कागती, क�फ आ�दको खे�त ग�रन्छ । यहांको वनजंगल

भेगमा साल, बांस , कटुस, �नगालो, �चलाउने, उ�तस, कपुर, काइयो, प�य आ�द वन
स्प�त रहेको छ । यहांको
ू
वनजंगलमा बाघ , भालु , बंदेल , ह�रण , �चतुवा , मृग जस्ता जनावर लगायत नेपालमा मात्र पाईने च

कांडेभ्याकु (spiny Babblar) का�लज, �तत्, भद्र, बट्टा, ढुकुर जस्ता पं��हरु र हेका  छन्

७. जलवायु

यस िजल्लको  औषत अ�धकतम् तापक्२३ .६० सेिल्सयस छ भने न्यूनतम् तामक१० .७० सेिल्सयस

रहेको छ। यस िजल्लाको वा�षर्क वषार् सर१२३२

सम�शतोष्ण खालको रहेको तथा

.६ �म०�म० रहेको छ । यस िजल्लाको हावापानी

औषत सापे��क आद्र५० दे�ख ८० प्र�तशत र हेको 

िजल्लाको

भौगो�लक धरातल�य अवस्था अनुसार ल�लतपुर िजल्लामा मुख्यतयाः तीन प्रकारको हावापानी पा

(क) सम-उष्ण प् रदेशीय हावाप (Sub Tropical Climate)
िजल्लाको द��ण �ेत्रमापन� समूद्र सतह १

,००० �मटर मा�थसम्म रहेको -भ भाग 

�वशेषतयाः जलाधार �ेत्रको ख�चहरुमा यस प्रकारको हावापानी पाइन्छ । यस �ेत्रमा
सरदर औषत तापक्र२० �डग्री सेिल्सयस रहन

(ख) न्यानो सम�शतोष्ण हावापान(Warm Temperate Climate)

ल�लतपुर िजल्लाको माहांभारत पवर्त श्रृंखल१ ,००० दे�ख २ ,००० �मटरसम्मको -भ भागमा 

यस प्रकारको हावापानी पाइन्छ । वा�षर्क सरदर औषत ता१५ दे�ख २० �डग्री सेिल्स
रहेको छ भने यस �ेत्रमा सरदर वा�षर्क वष२,००० दे�ख २,४०० मी. मी. रहेको छ ।

(ग) ठण्डा सम�सतोष्ण हावापा (Cool Temperate Climate)

यस प्रकारको हावापानी �वशेषतयाः महाभारत पवर्त श्रृंखलाको -उ भाग अथार्त२००० मी 
भन्दा उचाईको �ेत्रमा पाइन्छ। वा�षर्क सरदर औसत त१० दे�ख १५ �डग्री सेल्सी

रहने यो �ेत्रमा वा�षर्क वषार् १३०० दे�ख २००० मी. मी. रहेको छ ।

८. जलभण्डा

जलभण्डार वा जलस्रोतको �हसावले ल�लतपुर िजल्लामा नद�नालाहरु प्रचूर मात्रामा 

वागमती, गोदावर� , नख्ख , खानीखोला , कोड्क , ट ु ं ङ्गु , ठोटने , दुलुर् , मनोहरा आ�द यस 

िजल्लाका प्रमुख नद� तथा खोलाहरु हुन् । िजल्ला भ�र ६५ वटा नद� तथा खोलाहरु रहेका
छन् भने �तनीहरुको कुल लम्वा३१४ .९ �क .मी. रहेको छ। िजल्लाको उ� , पिश्चम र द��ण

�समान हुंदै बग्ने नद� वागमीलाई गोदावर , कोड्क , नख्खुखोला र दुलुर्ङ् ग६ वटा प्रमुख प्रणा�लमा बांड्न स�कन

 यस िजल्लाको उ�र� भेगमा वग्ने गोदावर� नद�ल४२

.९६ वगर् � .मी. �ेत्रफल अगटेको छ भन

लुभु खोला यसको प्रमुख सहयक खोला र हेको छ । भागावन डांडाको उ�र� भेगबाट प्रभा�हत ह

कोड्कु खोला जसलाई कमर्नासा खोला प�न भनेर �च�नन्छ । सो खोला२८ .७५ वगर् � .मी.ठाउं

ओगटेको छ। नख्खु खोलाले५४ .८५ वगर् � .मी. �ेत्रफल ओगटेको छ भने यसको प्रमुख सह

खोलाहरुमा  लेले र नल्लु खोलाहरु पदर्छ

 महाभारत पवर्को श्रृंखलाको द��णी पाखोमा प्रवा�हत हुने खानीखो११३

.३८ वगर् � .मी.

�ेत्रफल ओगटेको छ भने यसक२० वटा सहायक खोलाहरु रहेका छन् । �ठप् , ठोसने र टुङगुन 

खोलाहरु यसका प्रमुख सहायक खोलाहरु हुन । िजल्लाको-पुव� भेगमा प्रवा�हत हुने दुलुर
खोलाले चच�को भ-ू भाग २७ .१९ वगर् � .मी. मात्र र हेको छ भने यसक६ वटा सहायक खोलाहरु

रहेका छन् ।

 यस िजल्लामा रहेका अन्य जलभण्डारका स्रोतहरु ताल तथा पोखर�हरुमा ग्
दह, गोदावर� कु ण्, नाग दह, बोझे पोखर� र सरस्वती कुण्ड र हेका  छन्

, कटुवाल 

९ जनसंख्य

यस िजल्लाको जनसंख्य२०६८ सालको जनगणना अनुसार जम्मा४६८१३२ रहेकोमा म�हला 

२३००५० (४९.१४%) र पुरुप२३८०८२ (५०.८६%) छन् । �वगत १० वषर्को अन्तरालमा जनसंख्

१३०३४७ ब ृद्�ध भएको छ। यस िजल्लाको वा�षर्क जनसंख्या बृद्३

.२६% रहेको छ भने 

यहांको घरधुर� संख्या१०९७९७ रहेको छ भने औषत घर प�रवा संख्या४

.२६ रहेको छ । यहं को

लैङ्�गक अनुपात१०३.५ रहेको छ। यस िजल्लको जनघनत्१२१६ व्यिक/वगर् �.मी. रहेको छ । 

जनसंख्या नेपालको जनसंख्याक१ .७७% रहेको छ। साथै शहर� जनसंख्या४२५३९५ छन् भने ३

वटा गाउं  पा�लकाको जनसंख्या३२२११ र संस्थागत जनसंख्य१०५२६ रहेका छन् ।

यस िजल्लाको जनसंख्या प्रवृ�� �नम्न ता�लका अनुसार रहेक
वषर्(सन ्)

जम्म

म�हला

पुरु

१९६१

१,४५,३०१

७२,४२१

७२,८८०

१९५२/५४

१,३३,७४३

(प्राप्त नभ)

(प्राप्त नभ)

१९७१

१,५४,९९८

७६,३६९

७८,६२९

१९९१

२,५७,०८६

१,२६,७६०

१,३०,३२६

१९८१

१,८४,३४१

१००१

३,३७,७८५

२०११

४,६८,१३२

क०स०

९७,६७८

१,६५,३३०

१,७२,४५५

२,३०,०५०

२,३८,०८२

ल�लतपरु िजल्लको स्थानीय तह त जनसंख्या �ववर

स्थानीय तहको ना

१ ल�लतपुर महांनगरपा�लका
२ गोदावर� नगरपा�लका

३ महं ल�मी नगरपा�लका
४ महांकाल गाउं पा�लका
५ वागम�त गाउं पा�लका

६ कोन्ज्योस गाउं पा�लका
संस्थाग जनसंख्य

१०

८६,६६३

जनसंख्य

२८४९२२

�ेत्र (वगर् �०मी०)

३६.१२

७८३०१

वडा संख्य

२९

९६.११

६२१७२

१४

२६.५१

९४५३

१०

८२.४४

१३०४९

६

१११.४९

९७०९

७

१११.४९

१०५२६

५

४६८१३२

यातायात

यस िजल्लाको पहाडी �ेत्रमा बाहेक उपत्यकामाधेरैजसो सडक यातायातको सु�वधा रहेको 

िजल्लाको सदरमुकाम दे�ख लामाटार९ �क=मी=, चापागाउं ७ �क=मी= र गोदावर� ७ �क=मी= लेले-चन्दनपुर३८

�क=मी=, सातदोवाटो-गोदावर�-फूलचोक� १७ =१० �क=मी=, नख्खु पू- �रङरोड-बुङमती छम्प-�टकाभैरव

७=७०

�क=मी=,ग्वाक-इमाडोल-�सद्�धपु-लुभु-लामाटार-मानेदोभान सडक ९=५० �क =मी=, खुमलटार खत्रीगाउं रो५

�क=मी=, पक्क� वाटो �नमार्ण भएका  छन् । पहाडमा ग्राभेल तथा धुले बाटाहरु �नमार् छन् �हउं दमा 

मात्र यस्ता सडकहरुमा सवार� साधन चल्नुका साथै बषार बाढ� प�हरोका कारण यातायातमा अवरोध 
भैरहेको छ । यस िजल्लामा एक महांनगरपा�लका प�न रहेका कारणले गदार१३३

=४२ �क =मी= कालो पत्

सडक रहेको छ भने २२१ =०७ �क =मी= ग्राभेल सडक र क�र३०५ =६६ �क =मी= कच्ची सडक गर� जम्म

६६०=१४ �क =मी= सडक संचालनमा रहेका छन् । यस िजल्लामा पक्क� पु१२ अन्य झोलुङे पुल५१ र 

सडक पुल ३ वटा रहेका छन् ।

ल�लतपुर िजल्लाको �नम्न �तन मुख्य सडकहरुलाई प्राथ�मकताका साथ �नमार्ण ग�रनु पन� द

क) उपत्यकालाई तराईसंग जोड् जम्मा८७ �क =मी= लम्वाई भएको बैकिल्पक राजमागर्को रुपमा �व

गनर् स�कने कािन्तलोकप (हाल ल�लतपुर मकवानपुर सडक ) को अवधारणा �व =स=२०१३ सालमा 

आएको भएताप�न यातायात पुरै संचालन हुन सकेको छैन । ३४ �क

=�म= पर पन� वागमती नद�मा 

क�रक १०५ मी लम्वाई र८ =५ चौडाईको िस्टल ट् (steel truss)  को पुर �नमार्ण गनर् सके य
वाटो संचालनमा ल्याउन स�कने छ 

ख)

यसै गर� दुगर्म �ेत्र३ वटा गाउं पा�लका लाभािन्वत हुने४५ �क

.मी. को लेले -चन्दनपुर सडक

व्यविस्थत भएमा त्यस �ेत्रका कृ�ष तथा पशुजन्य उत्पादनले बजार प्राप्त गर� ग�रवी
ठूलो टेवा �मल्ने छ 

ग) ल�लतपुरको ग्वाक- लामाटार काभ्रेको पनौती जोड्ने क�३८ �क.�म. को सडकले दुई िजल्लाका मात
नभई उपत्यकालाई नै लाभ पुग्ने दे�खन्

घ) नख्खु क�रडोरः �टकाभैरव दे�ख बल्खु सम्म नख्खु खोलाको �कनारै �कनरावाट क�रडोरको रुपमा 
१८ �क .मी.को सडक �नमार्ण गनर् स�कएमा चापागाउं दे�ख सातदोवाटोको बाटोमा पन� याताया

चापमा क�म आउनुको साथै नयां नयां �लङ्क रोडको रुपमा �वस्तार भै यस िजल्ला वासीलाई�
लाभ पुग्ने दे�खन्छ

११

शै��क ग�त�व�ध

यस िजल्लाको शहर� �ेत्रमा पयार्प्त मात्रामा शै��क सु�वधाहरु उपलव्ध छन् र दुगर्म भेगमा
रुपमा कमी दे�खन्छ । यस िजल्लाको शै��क ग�त�व�ध यस प्रका
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११ क्याम्पस

यस िजल्लामा धेरै कलेज तथा क्याम्पसहरु रहेका छन् । यी मध्ये �त्रभुवन �वश्व�वद्यालय तफ

क्यम्प-इिन्ज�नय�रङ अध्ययन संस्_ र पाटन संयुक्त क्याम्पस रहेका छन
१२ स्वास्थ्य से

यस ल�लतपुर िजल्लामा केन्द�यस्तर र �नजी �ेत्र समेत२४ वटा भन्दावढ� अस्पताल र हेका  छन् 

प्राथ�मक स्वास्थ क३, स्वास्थय चौक३८, आयुव�द औषधालय २, युनानी औषधालय १, हो�मयोप्या�थक

अस्पताल१, िजल्ला आयुव�द केन्१ रहेका छन् ।

१३ हुलाक सेवाः
यस ल�लतपुर िजल्लामा१ िजल्ला हुला , ९ ईलाका हुलाक कायार्लय र३६ अ�त�रक्त हुलाक गर� जम्म
४६ वटा हुलाक कायार्लय संचा�लत छन् ।३ वटा हुलाक कायार्लयमा बचत बैक सेवा लागु भएको छ ।

वैदे�शक द्रुत सेवा िजल्ला हुलाक कायार्लय ल�लतपुरवाट संञ्चा�लत भईरहे
१४ �वद्धुत सेव

 ल�लतपुर महांनगरपा�लका , गोदावर� नगरपा�लका र महांल�मी नगरपा�लकाका प्रायः सवै �ेत्रमा �वद

सेवा उपलव्ध भएको छ। भने स्थानीय श्रोत प�रचालन गर� महांकाल गाउंपा�लकाको गो� , चन्दनपुर
कोन्ज्योसोम गाउंपा�लकाको शंखु र वागमती गाउंपा�लकाको भट्टेडांडामा �वजु�ल व�� बलेको छ ।भ

�तनैवटा गाउं पा�लकाको वडाहरुमा प�न केन्द्र�य लाईनवाट �वद्धुत सेवा �वस्ता भएको र अन्य 

पो�लङ कायर् भैरहेको छ भने सोलारवाट प�न �वधुतसेवा उपभोग भैरहेको छ 

१५ िजल्ला समन्वय स�म�तको स्वरुप र प

िजल्ला समन्वय स�म�त �नवार्�चत जनप्र�त�न�धहररुले नेतृत्व गन� कायार्लय हो । िजल्
स�म�तमा िजल्ला सभाका सदस्यहरुले �नवार्�चत गर६-९ जनाको संख्यामा पदा�धकार�हरु रहन

व्यवस्था छ । िजल्ला �भत्रका नगरपा�लका प्रम-प्रमुख तथा गाउंपा�लकाका अध्य� र उपाध्य

िजल्ला सभाका सदस्य रहन्छन् । िजल्ला सभाको तफर्वाट गनुर् पन� सम्पूणर् काम िजल्
स�म�तले गन� सम्वैधा�नक व्यवस्था छ । ल�लतपुर िजल्ला समन्वय स�म�तमा

, उप-प्रमुख ७

जना सदस्य गर� जम्म९ जना पदा�धकार�हरु रहनु भएको छ 

नेपालको सं�वधनको धारा २२० मा िजल्ला सभा र िजल्ला समन्वय स�म�तको व्यवस्था भई सं�वध

धारा २२० (७) र स्थानीय सरकार संचालन ऐन२०७४ को दफा ९२ ले िज०स०स०ले गन� कायर् �न�दर्ष

गरेको छ ।

१६ िज०स०स० को काम कतर्व्य र अ�धका

देहाय बमोिजमका कायर्हरु यसको कायर्�ेत्र �भत्र प

क) नेपालको सं�वधानको धारा २२० अनुसारका कायर्हर
•
•
•

िजल्ला �भत्रका गाउंपा�लका र नगरपा�लका बीच समन्वय 

�वकास तथा �नमार्ण सम्वन्धी कायर्मा संतुलन कायम गनर् सो को अनुगमन 

िजल्लामा रहने सं�घय र प्रदेश सरकार� कायार्लय र गाउंपा�लका र नगरपा�लका �बच सम
गन� ।

•

प्र देश कानुन वमोिजमका अन्य कायर्हरु गन� तथा स्थानीय सरकार संचा२०७४ बमोिजम 
िजल्ला समन्वय स�म�तले गनुर्पन� कायर्हरु �नम्नानुसार रहेका

ख) स्थानीय सरकार संचालन ऐन२०७४ अनुसारका कायर्हर

स्थानीय सरकार संचालन ऐन२०७४ को दफा ९२ मा िजल्ला सभाको काम कतर्व्य र अ�धक

•

देहाय वमोिजम हुने उल्लेख छ 
िजल्ला �भत्रका गाउंपा�लका वा नगरपा�लका �बचको �वकास �नमार्णका �वषय प�हचान गनर्
व्यवस्थापन गनर् आवश्यक समन्वय 

•

िजल्ला �भत्र सरकार� तथा -सरकार� �ेत्रवाट संचा�लत �वकास �नमार्ण स्मवन्धी कायर

�ववरण तयार गर� यस्ता कायर्क्रको प्रभावकार�ता तथा व्यवस्थापनका �व�भन्न चरणम

गन�, त्यस्ता कायर्क्रमको प्र�तफलका सम्वन्धमा �ेत्र वा समुदायगत �वषय �ेत्रगत
संतुलन कायम गन् आवश्यक सुझव वा मागर्दशर्न �दने र त्यस
र
र� �दएका सुझाव वा 
दशर्नलाई सावर्ज�नक गन�

•

िजल्ला �भत्रका गाउंपा�लका तथा नगरपा�लको �मता �वकासका ला�ग प्रदेश वा संघ संग स

गन� ।
•

िजल्लामा रहने सं�घय वा प्रदेश सरकार� कायार्लय र गाउंपा�लका  तथा नगरपा�लका 
समन्वय गन� 

•

िजल्ला �भत्रका गाउंपा�लका र  नगरपा�लका  �वच कुनै �ववाद उत्पन्न भएमा सोको समाध
ला�ग समन्वय तथा सहिजकरण गन� 

•

िजल्ला �भत्रका प्राकृ�तक प्रकोप तथा �वपद व्यवस्थापन सम्वन्धी योजना र कायर्क

।

•

िजल्ला �भत्रको �वकास तथा �नमार्ण सम्विन्ध कायर्मा स्तुलन कायम-सरकार� संघ संस्था

तथा �नजी �ेत्रसंग समन्वयगन
•

िजल्ला �भत्रको �वकास तथा �नमार्ण सम्वन्धी कायर्मा संतुलन भए नभएको सम्वन्ध
अनुसंधान तथा अनुगमन गर� �वकास �नमार्ण सम्वन्धी कायर्मा संतुलन कायम गनर्का 

मन्त्रालय स्थानीय तह सम्विन्ध �वषय हेन� प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्
सम्विन्धत गाउंपा�लका तथा नगरपा�लकालाई समेत सु�ाव �दने
•

आफ्नो काम कावार्�हको सम्वन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तह सम्वन्धी �वषय हेन� प्र

मन्त्रालयलाई प्रत्येक आ�थर्क वषर् समा२ म�हना �भत्र प्र�तवेदन �द

•

िजल्ला�भत्रको �वकास तथा �नमार्णलाई प्रभावकार� वनाउनका ला�ग बषर्को कम्म�तमा

बा�षर्क स�म�ाको कायर्क्रम आयोजना गर� सो िजल्लावाट सं�घय संसद र प्रदेश
प्र�त�व�धत्वगन� संसद सदस्यलाई आमन्त्रण गर� सुझाव
•
•
•

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 वजेट वनाई िज

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 छ

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 बलुवा माटो उपयोग

पटके सवार� लगायत अन्य करहरु �बगतमाझै िजल्ला समन्वय स�म�तलेनै उठाउने गर

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 भए
व्यिक्तहरुलाई तो�कए वमोिजमको रकम उपलव्ध गराउने का

च) अन्य
•

संस्कृ�त पयर्टन तथा नाग�रक उडड्यन मन्त्रालय उद्धोग मन्त्रालय लगायत अ
के िन्द्रय �नकायवाट अनुरोध भई आ/ आउने कायर्हरु प�न गन� गराउने

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

�नय�मत रुपमा अध्याव�धकभैर हेको
 प्रथम चौमा�सक प्र�तवेदन तयारपweb-site मा प्रका�शत गरे
 िज०स०स०को bulk SMS 3234 वाट सूचना पठाउने कायर् भैरहेक
 सूचना अ�धकार�का रुपमा दै�नक �नय�मत कायर् ग द� आइरहेको
 यस त्रैमा�सकमामै�खक सूचना माग कतार्लाई �व�भन्न प्रकारका सूचना उपलव्ध 
संख्याः७ जना 
 �ल�खत सूचना माग गन�ः १ कायार्लय र�ा मन्त्रालय नेपाल� सेना कायार्लय काठमा
।
 ल�लतपुर िजल्लाको प�रचय तयार पार ेक
 खानेपानी उपभोक्ता स�म�तका दतार् प्रकृयाका ल३ वटा फाइल तयार पारेको
 ल�लतपुर िजल्लाका सांसदहरुलाई स्वागत कायर्क्रमको तयार�

यस चौमा�सकमा िजल्ला समन्वय स�म�तले गरेका बैठका �नणर्

२०७४।९।५ बैठक नं ६
�नणर्य नं१

यस कायार्लयको चेन डोजर सा�वक अवस्थामै ममर्त संभार गर� संचालन गनर् गोदाव०पा०ले 
चासो देखाएकाले उक्त चेन डोजर गोदावर� ०पा०लाई हस्तान्तरण गन� �नणर्य गर�य

२०७४।९।२४ बैठक नं ७
�नणर्य नं१

यस िजल्ला समन्वय स�म�तकोवैठकमा भाग �लएवापत पाउनेवैठक भ�ाका सम्वन्

छलफल गदार् प्रमुख तथा-प्रमुखलाई प्र�तवैठ२५००। (संचार खचर् समेत गर)  का दरले र 
सदस्यहरुलाई १५००। का दरले उपलव्ध गराउने �नणर्य गर�यो साथैवैठकमा सहभा�गहुंद
सदस्यहरुलाई आते जाते यातायात खचर्वापत१०००। उपलव्ध गराउने �नणर्य गर�यो

यो

सु�वधा स�म�तको शुरुवैठक दे�खनै लागु हुने छ। सदस्यहरुलाई संचार खचर्वापत मा�स५००। 
(पांचसय रुपैय) उपलव्ध गराउने 

�नणर्य नं२

सवार� साधनको अभावका कारण िजल्लामा आयोजना हुने �व�धन्न कायर्क्रम तथा वैठक

सहभा�गता जनाउन र दै�नक कायर् सम्पादनमा प�न क�ठनाइभैर हेको हुदा िजल्ला समन
स�म�तको आन्तर�क आयको कोषवाट खचर् गन� गर� एक थान सवार� साध

(चारपाङ्ग्रे ग )

ख�रद गनर् श्री सङ्घीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्त्रालयमा सहमाती म

२०७४।१०।५ बैठक नं ८
�नणर्य नं१

िजल्ला समन्वय स�मतको कायार्लयमा लामो समय दे�ख अस्थाई तथा करार सेवामा काय

रहं दै आउनु भएका कम्चा�रहरुको य�
र
२०७४ पौष मसान्तमा म्याद समाप्त भएकोमा �नजहर

सेवा कायार्लयलाई आवश्यक र हेको साथै यस सन्दभर्मा सङघीय मा�मला तथा स्थानीय �

मन्त्रालयको �म२०७३।१२।६ चं नं३१८१ को पत्र अनुसार कायर्रत कमर्चार�हरुको �नरन्तरता
�नणर्य र यस ०व०को ला�ग गरेको वजेट व्यवस्था समेतलाई दृिष्टगत गर� �नजह६
म�हना २०७५ असार मसान्त सम्म म्याद थपगन� �नणर्य गर�यो ।साथै कायर्लय
सम्विन्धत केह� मुद्दाहरु सम्मानीत सव�च्च अदालतमा पुनरावलोकनका ला�ग दत

�वचारा�धन रहेको हुंदा कानुनी सल्लाहकारको सेवा आवश्यक भएकाले कानुनी सल्लाहकार 
कुमार कोइरालाको म्याद३ म�हना थप गन� �नणर्य गर�यो

�नणर्य नं२

हालै सम्पन्न प्र�त�न�ध सभा र  प्रदेश सभाको प्रत्य� तथा समानुपा�तक तफर्

प्रकृयावाट �वजयी ल�लतपुर िजल्लावाट प्र�त�न�धत्व गनुर् हुने सम्पूणर् माननीय सांस

स्वागत य�ह२०७४।१०।१८ गते �दनको १ वजे स्वागत कायर्क्रम आयोजना गन� �नणर्य ग�

२०७४।११।६ बैठक नं ९
�नणर्य नं१

 यस कायार्लयको रोलर र डोजर उपलव्ध गराई �दन भ�न गोदावर�०पा०को आ०व० २०७४/०७५
चं नं २३६८ को पत्रवाट माग भए अनुसार उक्त रोलर र डोजर सा�वक अवस्थामा गोदा
न०पा०लाई हस्तान्तरण गन� �नणर्य गर�य

२०७४।११।२६ बैठक नं १०
�नणर्य नं१

हाले सम्पन्न प्र�त�न�ध सभा र  प्रदेश सभाको प्रत्य� र समानुपा�तक तफर्का �नवार्�
िजल्लावाट प्र�त�न�धत्व गनुर्हुने सम्पूण सांसदज्युहरुको स्वाग२०७४।१२।२ गते �दनको
११ वजे स्वागत कायर्क्रम आयोजना गन� �नणर्य ग�
�नणर्य नं२

भूकम्पीय आवास पुन �नमार्ण आयोजनाको चं न१५९ पत्रवाट भुकम्पवाट ��तग्रस यस ल�ल
िजल्लाका३ वटा गाउं पा�लका मध्य वागम�त र कोन्ज्योसोम गाउंपा�लकाको भवन२ वटा वडा 
मध्य वागभती वडा नं५ र महांकाल गाउंपा�लकाको वडा नं ६ को भवन �नमार्णको ला�ग
�सफा�रस ग�र पठाउने �नणर्य ग�रयो 
�नणर्य नं३

गैससको वारेमा यस वैठकवाट समन्वय स�म�तका पदा�धकार�ज्यूहरुला-आफ्नो स्थानी
तहमा पन� संघ सस्थासंग समन्व गर� कायर्क्रम अनुगमन गनर् अनुरोध ग

२०७४।१२।१ बैठक नं ११
�नणर्य नं१

चैत्१ गते हुने  ल�लतपुर िजल्लाका रािष्ट्रय सभा प्र�त�न�ध सभा र प्रदेश सभाका
सांसद स्वागत कायर्क्रमको वारेमा छलफलगर� स्वागत कायर्क्रम सभ्य र भव्यताका 
गन� �नणर्य गर�यो 

सामािजक �वकास शाखाः

दतार् भएका ग०स०स० संख्याः५७ वटा
न�वकरण भएका गै०स०स० संख्याः२३२ वटा
प्रशासन शाख
 प्र देश सरकार न३ हे टौडांवाट माग ग�रएको िजल्ला समन्वय स�म�त ल�लपत ु
अन्तर र्गतका महांनगरपा�ल/ नगरपा�लका र गाउं पा�लकाहरुको अचल सम्प�� करक
�ववरण एवं कम्चार� �वव
र
रण समयमै उपलव्ध गराईएको
 सं�घय मा�मला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयवाट माग ग�रएको �व�भन्न प�र
फाई�लङ्ग व्यवस्थापन गर� माग भई आएको �ववरण समयमै उपलव्ध गराईए
 स्थानीय सरकार संचालन ऐन२०७४ ले  व्यवस्था गरे अनुसार घ वगर् इजाजत फमर्ह
�ववरण सम्वद्ध महांनगरपा�ल/नगरपा�लका/ गाउं पा�लकाहरुमा पठाई स�कएको 

 िजल्ला �भत्रका प्र�त�न�ध सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सांसदहरुसंग स
िजल्ला समन्वय स�म�तको काम कतर्व्य अ�धकार कानुनमा स्पष्ट हुने गर� �नमार
सुझाव प्रदान गर�एको
 �नय�मत समन्वय र सुझाव िजल्ला समन्वय स�म�त ल�लतपुरको तफर्वाट ग�र
  राजश्व संकलन संस्था दतार् न�वकरण पुवर्स्वीकृत गर� जम्मा यस चौमा�स
५५०८१०। (पांच लाख पचासहजार अठसय दश रुपैय) संकलन भएको ।

