ल�लतपुर िजल्ला समन्वय स�म�तक
िजल्ला सभा२०७५ असार ३२ गते िजल्ला समन्वय स�म�
ल�लतपुरमा

प्र�तवेदकः सा�वत्री वज

नी�तहरु
१. सं�घय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको �वच सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहने
अवलम्बन ग�रने छ
२. माग वा आवश्यकतामा आधा�रत �मता �वकास कायर्क्रम लागु ग�रने
३. अनुगमन लाई प्रभावकार� बनाँउResut Base Monitoring /process monitoring जस्ताtools
हरु प्रयोग गनर् अनुगमन कायर्�वधी बनाइ लागु गन� नी�त �लइन
४. स्थानीय तह �बच समन्वय कायम गर� कायर् सहिजकरण गनुर्कासाथै �ववाद समाधानल
आवश्यक व्यवस्था �मलाइने
५. सा�वकमा िजल्ला �वकास स�म�तमा रहेका कोषको प्रभावकार� संचालन र व्यवस्थापनका
ग�रने छ ।
६ .गै.स.स.को अनुगमन मूल्याकनलाई प्रभावकार� बना१०,००,०००। भन्दा मा�थका कायर्क
संचालन गन� गै.स.स.को पूवर् सहमती �दनु पूवर् अ�नवायर् अनुगमनका ला�ग �निश्चत रक२
प्र�तशत . स. स. लाई छुट्याउनु पन� �न�त अवलम्बन ग�रने छ । यसका ला�ग सवै स्थान
तहवाट सहिजकरण ग�रने छ ।
७. स्थानीय तहमा दे�खएका समस्याहरुलाई समाधान गन� आवश्यक पहल कदमी ग�रने
८ कमर्चार� व्यवस्थापन र. स. स. को संगठन संचालन चस्त दु
रुस्त रा� आवश
ु
�वशेष�ता स�हत स�म�त �नमार्णमा पहल ग�रने छ
९ .स्थानीय �नकायहरुलाई प्रभावकार� बनाउन सफल अनुभव आदान प्रदान र ए�ककृत
तजुर्मा गन� अन्तर�क्रया कायर्क्रम गन� �न�त अवलम्बन ग
१०. कमर्चार�हरुलाई साथै �व�भन्न संघ संगठनलाई उत्प्रे�रत बनाइ मनोबल बढाई
प्रभावकार�ता बढाउन आगामी  सभामा पुरस्कृत गन� �न�त अवलम्बन ग�रने
११. सम्वृद्ध र �वक�सत मलुक �नमार्ण
गद� �दगो �वकासमा टेवा-याउने अन्य समसाम�यक
ु
कायर् ग�रने छ

�नणर्य
१ िजल्ला सभा संचालन कायर्�व�ध सम्वन्धमाः ल�लतपुर  िजल्लाको िजल्ला सभा संचालन सम्विन्ध क

२०७५ प�रत गन� �नणर्य ग�रयो

२ िजल्ला समन्वय स�म�तको०व० २०७५/०७६को

नी�त तथा

कायर्क्रम सम्वन्धमाः िजल्ला सभामा प

अनुसारको नी�त स्वीकृत ग�र वजेटको सु�निश्चतता पश्चात कायर्क्रमहरु तयार गर � स्वीकृत गनर् िजल
स�म�तलाई अ�धकार प्रत्यायोजन गन� �नणर्य ग�र
३

आ०व० २०७४।०७५ को संचा�लतल वजेट कायर्क्रम स्वीकृत तथा खचर् अनुमोदन गन� �नणर्य ग

४ �व�वध
क) प्रशासन संगठन संरचना र दरवन्द�  सबन्धमाः सामनन्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको नमुन

िज०स०स०को कामको वोझ तथा िजल्ला समन्वय स�म�तमा सं�वधान र कानुनले िजल्ला समन्वय स�म�त

प्रत्याभुत गरेको भु�मकालाई आधार मानी देहायको कमर्चार�हरुको दरविन्द र संगठन संरचना पा�रत ग�र प
सं�घय मन्त्रालयलाइ स्वीकृ�तका ला�ग अनुरोध गन� �नणर्य ग�

ख) कमर्चार� राहत कोष सम्वन्धमाः सा�वक िजल्ला �वकास स�म�तमा स्थानीय �वकास कोष �व�नयम बम
�नयुक्त भई स्थानीय स्वाय� शासन २०५५ को दफा २४९ बमोिजमको दरविन्दमा र�ह हाल ि०स०स०मा
कायर्रत अस्था�य कमर्चार�हरुका ला�ग व्यवस्थाप१६ ओ िजल्ला प�रषद्वाट स्वीकृत कमर्चार� राहत
संचालन कायर्�व�ध२०६४ मा गरे को प्रावधान बमोिजम कोषमा भएको रकम हाल कायम रहेका कमर्चार�हर
�व�नयममा उल्लेख गरेको सेवा सु�वधाको �हसाव ग�र हाल जुन जुन स्थानीय तहमा ज�त कमर्चार� खटाईएको
सोका आधारमा दामासह� रुपमा राहतकोषमा भएको रकम सम्विन्धत पा�लकाहरुमा पठाउने जानकार� गराई
ग) ग�रवसंग �वश्वेश्वर कायर्क्रम घुम्तीकोष सम्बन्धमाः ग�रवसंग �वश्वेश्वर कायर्क्रम अन्तगर
संस्थाका सदस्यहरुको आयअजर्नमा टेवा पुयार्उन नेपाल सरकारले सा�०�व०स०लाई उपलव्ध गराएको घुिम्
कोष रकम हाल उक्त कायर्क्रमको अिख्तयार� गाउंपा�लकामा गएको सन्दभर्मा उक्त  घुिम्त कोष
गाउं पा�लकाहरुमा कायर्क्रम संचा�लत सा�व०�व०स० संख्याको आधारमा दामासा�य गर� सम्विन्धत गा
पा�लकामा पठाउने �नणर्य ग�रयो
घ ) सा�वक िजल्ला �वकास स�म�तको स्थानीय �वकास कोषमा ऋणपुंिजका ला�ग प्राप्त रकम सामु�दयक �
कोष �नद��शका वमोिजम सा�वक गा०व०स०गो�टखेल , शंखु , भारदे उ , व�डखेल , �वशंखन
ु ारायण , गोदामचोर , �सद्�धपु ,
लामाटार, छम्प , डुकुछाप , लुभु , सुनाकोठ� , बुंगमतीमा दामासा�यले सामु�दयक �वकास �नद��शका वमोिजम ऋणपुंिज
रकम धुम�तकोषको रुपमा हस्तान्तरण भैसकेको सन्दभर्मा सं�घय मा�मला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्र
२०७५।३।२९ को मन्त्रीस्तर�य �नणर्य अनुसारको �व�प्ती वमोिजम हाल स्थानीय �वकास कोषको खातामा
रकम कोषमा �नयुक्त भई कायर्रत रहेका कमर्चार� ख�टयका तहमा कमर्चार� स्तर तथा संख्याको आ
समन्या�यक �हसावले वांडफाड गर� हस्तान्तरण गन� �नणर्य गर�
ङ) िजल्ला समन्वय स�म�तका प्रमुख तथ-प्रम/ सदस्यहरुलाई सु�वधा समन्धम

१) िजल्ला समन्वय स�म�तका प्रमुखका आवास सु�वधा र भान्से सु�वधाका ला�ग प्रदेश सरकारलाई अनुर
�नणर्य ग�रयो
२) िजल्ला समन्वय स�म�तका उप प्रमुख र सदस्यहरुको मयार्दाक्रम य�कन हुन सं�घय र प्रदेश सरकारल
गन� �नणर्य ग�रयो
३) िजल्ला समन्वय स�म�तका पदा�धका�रहरुको सु�वधामा पन�वर्चार गर�  चाडपवर, पोशाक भ�ा संचार सु�वधा
लगायत अन्य स�म�तहरुकोवैठक भ�ा समेत व्यवस्था हुन प्रदेश सरकारलाई अनोध गन� �नणर्य
च) आन्तर�क आय र राजश्व वांड फाड सम्वन्धमाः आवश्यक कायर्�व�ध वानाई िजल्ला समन्वय स
आवश्यक �नद�शन �दन सं�घय र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गन� �नणर्य ग�र
छ) अधुरो योजना सम्वन्धमाः सा�वक ०�व०स०र िजल्ला प्रा�व�धक कायार्लयवाट सम्झौता भई कायर्न
चरणमा रहे का योजनामा िजल्ला प्रा�व�धक कायार्लयको �सफा�रस अनुसार आवश्यक वजेट व्यवस्थापन र
कायर्न्वयन गनर् िजल्ला / प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गन� �नणर्य ग�रय
ज)

आ०व००७३/०७४ को लेखा प�र�ण प्र�दवेदन र ०स०स०ले आ०व० २०७४/०७५मा गरे का कायर्क्रमहरु अनुम

गन� �नणर्य ग�रयो

कायर्क्रमका झलक

