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परिच्छेद एकः पषृ्ठभमूी 

१.१ जिल्लाको संजिप्त परिचय 

रुकुम (पूर्व) जिल्ला नेपालको संवर्धानको अनुसूची ४ बमोजिम कायम भएका जिल्ला हो । नेपालको ५ नं. प्रदेश 
पने १ मात्र हहमाली जिल्ला हो नेपालको एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्वतको रुकुम जिल्लालाई संवर्धान सभाबाट 
वनमावण र्ररएको संघीयता सहहतको संवर्धान "नेपालको संवर्धान"बाट राज्यको र्रित नयााँ संघीय संरचना बमोजिम 
जिल्लालाई पुर्ी रुकुम र पश्चिम रुकुम र्री २ जिल्लामा वर्भािन र्रेको छ। वर्भािनपछछ हाल रुकुम (पश्चिम) 
जिल्ला कणावली प्रदेशमा पदवछ भने रुकुम (पूर्व) जिल्ला ५ नं. प्रदेशमा पदवछ। यस जिल्लामा ३ र्टा स्थानीय तह र 
३१ र्टा र्डा रहेका छन् । १६६३ र्र्व कक.छम. के्षत्रफल रहेको यस जिल्लाको िनसंख्या वर्.सं. २०६८ सालको 
िनर्णना अनुसार ५३,०१८ रहेको छ । यस जिल्लाको पूर्वमा बार्लुङ, पश्चिममा रुकुम (पश्चिम), उत्तरमा डोल्पा तथा 
दजक्षणमा रोल्पा जिल्ला रहेका छन् । अस्थायी सदरमकुाम रहेको जसस्ने र्ाउाँपाजलकाको र्डा नं. ६ छछवप्रदह 
(रुकुमकोट) मा जिल्ला समन्वय सछमवतको कायावलय रहेको छ । 
 
नेपालको संवर्धान (२०७२) मा सावर्क रुकुम जिल्लालाई दुई जिल्लाको रुपमा रुकुम (पूर्ी भार्) र रुकुम 
(पश्चिम) उल्लेख भएपछछ संवर्धान कायावन्वयनको जसलजसलामा नयााँ स्थापना भएको जिल्ला हो । स्थानीय तहको 
वनर्ावचन भइसकेपछछ २०७४ असोि ८ र्ते ९ िना पदाछधकारी रहेको जिल्ला समन्वय सछमवत, रुकुम (पूर्व) र्िन 
भएको हो । २०७४ साल असोि १९ र्ते रुकुमकोटमा सदरमुकामको रुपमा उद् घाटन भएपछछ जिल्ला समन्वय 
सछमवतको कायावलय पवन स्थापना भएको हो । कायावलयबाट स्थापनापिात संवर्धान, प्रचजलत ऐन कानूनले 
तोकेबमोजिमको अछधकार प्रयोर् र्री समन्वय तथा अनुर्मन सम्बन्धी कायवहरु सम्पादन हाँदै आएको छ। जिल्लामा 
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हने र्वतवर्छधहरुलाई आर्श्यक समन्वय सहिीकरण र अनुर्मनका 
माध्यमबाट प्रभाकाररता अछभर्ृछि र्नव भूछमका वनर्ावह र्रररहेको छ ।   
 
चालु आछथिक र्र्वमा पवन सोहहबमोजिम सम्पादन र्रररहेको वनयछमत कामकािका साथै अनुर्मन र समन्वयकारी 
भूछमकालाई प्रभार्कारी बनाउन आर्श्यक काम र्रररहेको छ । आछथिक र्र्व २०७६/०७७ को मा सम्पादन र्रेका 
कामहरुको प्रर्वतको िानकारी र्राउने उद्देश्यले यो र्ावर्ि क प्रर्वत प्रवतर्ेदन तयार र्ररएको छ ।   
 

र्िल्लाको स्थानीय िहअनुसारको िथ्याङ्कीय र्ववरण )२०६८ को िनगणना अनुसार( 

स्थानीय तह महहला परुूर् िम्मा घरधरुी सखं्या र्डा सखं्या क्षेत्रफल (ब.कक.छम.) 
पथुा उत्तरर्रं्ा ९४२० ८५१२ १७९३२ ३८३१ १४ ५६०.३४ 

जसस्न े ८६०७ ७८९० १६४९७ ३५०६ ८ ३२७.१२ 
भूम े १०१४६ ८४४३ १८५८९ ३८३५ ९ २७३.६७ 
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 २८१७३ २४८४५ ५३०१८ ११२०२ ३१ ११६१.१३ 
 

१.२ कायय िेत्र 

नपेालको सवंर्धानको धारा २२० को उपधारा (७) मा उल्लखे भए बमोजिम जिल्ला सभाको काम, कतवव्य र अछधकार  
देहाय बमोजिम रहेका छन:् 

(क) जिल्लाछभत्रका र्ाउाँपाजलका र नर्रपाजलकाबीच समन्वय र्न,े 

(ख) वर्कास तथा वनमावण सम्बन्धी कायवमा सन्तुलन कायम र्नव सोको अनुर्मन र्ने, 

(र्) जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कायावलय र र्ाउाँपाजलका र नर्रपाजलकाबीच समन्वय र्ने, 

(घ) प्रदेश कानुनबमोजिम कायवहरु र्ने । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ को उपदफा (१) र जिल्ला सभा तथा ५ नं. प्रदेशको जिल्ला समन्वय 
सछमवत सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला सभाको काम कतवव्य र अछधकार 
देहायबमोजिम रहेको छ: 

क) जिल्ला छभत्रका स्थानीय तहको वर्कास वनमावणका वर्र्य पहहचान र्नव तथा व्यर्स्थापन र्नव आर्श्यक समन्वय 
र्न,े 

ख) जिल्लाछभत्रका सरकारी तथा र्ैरसरकारी के्षत्रबाट सञ्चाजलत वर्कास वनमावण सम्बन्धी कायवक्रमहरुको वर्र्रण 
तयार र्री त्यस्ता कायवक्रमहरुको प्रभार्काररता तथा व्यर्स्थापनका सूचक तयार र्री ती सूचकका आधारमा 
वर्छभन्न चरणमा अनुर्मन र्ने, त्यस्ता कायवक्रमहरुको प्रवतफल सम्बन्धमा के्षत्र र्ा समुदायर्त, वर्र्य के्षत्रर्त र 
पयावर्रणीय सन्तुलन कायम र्नव र आर्श्यक सुझार् र्ा मार्वदशवन हदने र त्यसरी हदएका सुझार् र्ा मार्वदशवनलाई 
सार्विवनक र्ने, 

र्) जिल्ला छभत्रका स्थानीय तहको क्षमता वर्कासको लावर् प्रदेश तथा संघसाँर् समन्वय र्ने, 

घ) जिल्लामा रहने संघीय र्ा प्रदेश सरकारी कायावलय र स्थानीय तहका बीच समन्वय र्ने, 

ङ) जिल्लाछभत्रका स्थानीय तहबीच कुनै वर्र्ाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लावर् संघ, प्रदेशसाँर् परामशव, 
समन्वय तथा सहिीकरण र्न,े 

च) जिल्ला छभत्रको प्राकृवतक प्रकोप तथा वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी योिना तथा कायवको समन्वय र्ने र सो 
सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसाँर् सहकायव र समन्वय र्ने, 

छ) जिल्लाछभत्रको वर्कास तथा वनमावण सम्बन्धी कायवमा सन्तलुन कायम र्नव र्ैरसरकारी संघ, संस्था तथा वनिी 
के्षत्रसाँर् समन्वय र्ने, 
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ि) जिल्ला छभत्रको वर्कास तथा वनमावण सम्बन्धी कायवमा सन्तुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान 
तथा अनुर्मन र्री वर्कास वनमावण सम्बन्धी कायवमा सन्तुलन कायम र्नवका लावर् स्थानीय तह सम्बन्धी वर्र्य 
हने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आर्श्यकतानुसार सम्बन्धन्धत स्थानीय तहलाई समेत सुझार् हदने, 

झ) आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेने मन्त्रालयमा प्रत्येक चार चार महहना र 
आछथिक र्र्व समाप्त भएको दुई महहनाछभत्र प्रवतर्ेदन पेश र्ने, 

ञ) जिल्लाछभत्र र्ैरसरकारी संघ संस्थाबाट सञ्चालन भइरहेका योिना र कायवक्रमहरुको प्रभार्काररता, उपयुक्तता 
तथा सन्तुजलत ककजसमले भए, नभएको सम्बन्धमा अनुर्मन र्री दोहोरो नहने र्री उपयुक्त स्थानमा पिाउन 
सम्बन्धन्धत स्थानीय तहसाँर् आर्श्यक समन्वय र सहिीकरण र्ने, 

ट) जिल्लाछभत्रका दुई र्ा सोभन्दा बहि स्थानीय तहबीचका रणनीवतक महत्वका आयोिना तथा पररयोिनाको 
पहहचान र्री सोको कायावन्वयनमा सहिीकरण तथा समन्वय र्ने, 

ि) जिल्लाछभत्रका एक भन्दा बहि स्थानीय तह प्रभावर्त हने आयोिना तथा पररयोिना सञ्चालन र्दाव प्रचजलत 
कानूनबमोजिम प्रारम्भिक र्ातार्रणीय प्रभार् मुल्याङ्कन र्नव समन्वय र्ने, 

ड) जिल्ला सूचना तथा अछभलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन र्ने,  

ि) जिल्ला छभत्रका स्थानीय तहले बनाएका कानूनहरुको अछभलेखीकरण र्ने, 

ण) जिल्ला छभत्रको वर्कास तथा वनमावणलाई प्रभार्कारी बनाउनको लावर् र्र्वको एक पटक र्ावर्िक सछमक्षाको 
कायवक्रम आयोिना र्दाव सो जिल्लाबाट प्रवतवनछधत्व र्ने संघीय संसदको र प्रदेश सभाको सदस्यलाई आमन्त्रण 
र्री सुझार् सहहतको प्रवतर्ेदन हदने, 

त) आर्श्यकता अनुसार प्राकृवतक स्रोत व्यर्स्थापन, अनुर्मन, समन्वय र्नव आर्श्यक सछमवतहरु र्िन र्ने, 

थ) जिल्लाछभत्र स्थानीय तहले र्रेको कामले समग्र जिल्लाको वर्कासमा पारेको प्रभार् र र्नुवपने सुधारका बारेमा 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जिल्लाबाट प्रवतवनछधत्व र्ने संघीय संसद र प्रदेश सभाका 
सदस्यलाई प्रवतर्देन हदने, 

द) प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कायव र्ने । 

(२) सभाले र्ने काम जिल्ला समन्वय सछमवतको नाममा हनेछ । 
ध)  



 

 
 4 

१.३ जिल्ला समन्िय समममिको दिबन्दी िथा संगठन संिचना 

दिबन्दी िथा संगठन संिचना 
नेपाल सरकार (मर्रिपररर्द्)  को र्मर्ि २०७५/०९/०९ को र्नर्ियबाट स्वीकृि र्िल्ला समरवय सर्मर्िको कायािलयको दरबरदी संरचना बमोर्िम 

र्नम्नअनुसारको प्रशासर्नक संरचना रहेको छः  

 

 

 

जिल्ला समन्वय समममिको कायाालय. रुकुम (पूवा) 
संगठन संरचना 

 
जिल्ला सभा 

जिल्ला समन्वय सजमजि प्रमुख 

सछमवतहरु 

सछमवतहरु 

उपप्रमुख 

अनरु्मन तथा मलु्याङ्कन शाखा 
इन्जिवनयर रा.प.तृ. (इन्जि/जसछभल) -१ 

सब इन्जिवनयर रा.प.अन.प्र.(इन्जि/जसछभल)-१ 

जिल्ला समन्वय अछधकारी 
रा.प.कितीय (प्र./सा.प्र.) -१ 

 

व्यर्स्थापन शाखा  
शाखा अछधकृत रा.प.तृतीय (प्र/सा.प्र) - १   
 ना.स.ु रा.प.अन. प्रथम (प्र/सा.प्र.) – १ 
लेखापाल रा.प.अन. प्रथम (प्र/लेखा) – १ 
खररदार रा.प.अन. कितीय (प्र/सा.प्र.) – १ 
कायावलय सहयोर्ी श्रेणीवर्हहन - ३  
सर्ारी चालक श्रेणीवर्हहन - ३ 
 
 
 

 

वनिी सछचर्ालय 
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कायायलयको कमयचािी पदपूमियको अिस्था 

क्र.सं. स्वीकृत दरबन्दीको वर्र्रण पदपूवतिको 
अर्स्था 

ररक्त 

 पद श्रेणी/ सेर्ा/समुह संख्या स्थायी करार  
१ जिल्ला समन्वय अछधकारी रा.प.कितीय/प्रशासन/सा.प्र. १ - - १ 
२ शाखा अछधकृत रा.प. तृतीय/प्रशासन/सा.प्र. १ १ - - 
३ इन्जिवनयर रा.प.तृतीय/इन्जिवनयररङ/जसछभल १ - - १ 
४ नायर् सुब्बा रा.प.अन.प्रथम/प्रशासन/सा.प्र. १ १ - - 
५ लेखा सहायक रा.प.अन.प्रथम/प्रशासन/लेखा १ - - १ 
६ सब इन्जिवनयर रा.प.अन. प्रथम /इन्जिवनयररङ/जसछभल १ - - १ 
७ खररदार  रा.प.अन.कितीय/प्रशासन/सा.प्र. १ १ - - 
८ कायावलय सहयोर्ी श्रेणीवर्हहन ३ - ३ - 
९ हलुका सर्ारी चालक श्रेणीवर्हहन ३ - २ १ 
 सेर्ा करार प्रयोिन   
१० ना.सु. रा.प.अन. प्रथम र्ा सो सरह १ - १  
  िम्मा १४ ३ ६ ५ 

परिच्छेद दईुः आमथयक िषय २०७६।०७७ को समग्र प्रमििेदन 

२.१ मनयममि काययसम्पादन 

 

आछथिक र्र्व २०७६।०७७ मा कायावलयबाट सम्पादन भएका वनयछमत कायवहरु देहायबमोजिम छन: 
क्र.स.ं कामको वर्र्रण एकाइ पररमाण 
१ जिल्ला समन्वय सछमवतको बैिक  पटक २ 
२ जिल्लास्थस्थत वर्छभन्न वनकायिारा आयोजित 

बैिकमा सहभावर्ता 
पटक ४० 

३ जिल्लास्थस्थत कायावलयबाट प्रकाजशत सूचना 
कायावलयको सूचना पाटीमा टााँस र्री िानकारी 
पिाइएको 

पटक २५ 
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२.२ समन्िय सम्बन्धी काययहरु 

जिल्ला समन्वय सछमवतको कायावलय, रुकुम (परू्व) बाट आछथिक र्र्व २०७६।०७७ मा सम्पाहदत समन्वय सम्बन्धी कायवहरु 
देहायबमोजिम छन: 

क्र.स.ं कामको वर्र्रण एकाइ पररमाण 
१ जिल्लास्तरीय र्ावर्िक प्रर्वत सछमक्षा  पटक १ 
२ कोछभड -१९ रोकथाम तथा वनयन्त्रणका 

सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुसाँर् समन्वयात्मक 
बैिक 

पटक ३ 

३ संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय 
तहसाँर् सम्बन्धन्धत वर्र्यमा भएका पररपत्र तथा 
वर्र्रण मार्का सम्बन्धमा समन्वय 

पटक ५ 

४ अन्तर जिल्ला/ प्रदेश जसमा वर्र्ाद समाधानमा 
सहिीकरण/समन्वय 

पटक २ 

 

२.३ अनुगमनसम्बन्धी काययहरु 

जिल्ला समन्वय सछमवतको कायावलय, रुकुम (परू्व) बाट आछथिक र्र्व २०७६।०७७ मा सम्पाहदत अनरु्मन सम्बन्धी 
कायवहरु देहायबमोजिम छन: 

क्र.स.ं कामको वर्र्रण एकाइ पररमाण 
१ वर्छभन्न वनकायिारा जिल्लाछभत्र सम्पाहदत योिना 

तथा कायवक्रमको अनुर्मन 
पटक २१ 

२ कोछभड-१९ रोकथाम तथा वनयन्त्रणका लावर् 
स्थानीय तहिारा र्ररएका कामहरुको अनुर्मन 

पटक ४ 

 

२.४  िचनात्मक िथा सिृनशील काययहरु  

क्र.स.ं कामको वर्र्रण एकाइ पररमाण 
१ जिल्लास्तरीय पयवटन प्रर्िवन सछमवत र्िन तथा 

बैिक 
पटक ३ 

२ जिल्ला बाल अछधकार सछमवत र्िन  १ 
३ रुकुम पूर्व जिल्लाको पयवटकीय सिार्नाको 

प्रवतर्ेदन तयार 
संख्या १ 
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 जिल्लामा वर्छभन्न वनकायिारा अछघलो आछथिक 
र्र्वमा सम्पाहदत योिना तथा कायवक्रमहरुको 
र्ावर्िक प्रर्वत प्रवतर्ेदन तयार 

संख्या १ 

४ कायावलयको र्ेर्साइट 
www.dcc.erukum.com वनमावण तथा 
अद्यार्छधक 

संख्या १ 

२.५ कार्ाालर्को आर्थाक वर्ा २०७६।०७७ आर् व्र्र् वववरण 

क्र.स.ं कायवक्रम जशर्वक र्ावर्िक बिेट र्ावर्िक खचव कैकफयत 
१ कमवचारी र पदाछधकारीहरुको तलब/ पाररश्रछमक ९७६७००० ६११७६०७  
२ करार सेर्ा शुल्क ४५०००० ३७६६००  
३ अवनर्ायव दाछयत्व सहहतका कायावलय सञ्चालन खचव ३०२८००० २९३५१२१  
४ कायवक्रम खचव  ४००००० २४२७०५  
५ अनुर्मन मुल्याङ्कन खचव ६००००० ५९६६३३  
 िम्मा १४२४५००० १०२६८६६६।९० ३९७६३३३।१० 
६ सावर्क जिवर्स कोर्तफव को  १४३२९७१२ ८३१६९७४ ६०१२७३८ 
७ स्थानीय पूर्ावधार वर्कास साझेदारी कायवक्रम ७५०००० ७१८१२५ ३१८७५ 
८ र्ररबसाँर् वर्श्वेश्वर कायवक्रम २९९००० २९९००० ० 
 १ देखख ८ सम्मको २९६२३७१२ १९६०२७६५।९० १००२०९४६।१० 
प्रदेश सरकार  
१ मुख्यमन्त्री ग्राछमण वर्कास कायवक्रम २५०००० २५०००० ० 
२ अवतछथ र्ृह व्यर्स्थापन तथा सञ्चालन १४००००० १३८४४६४ १५५३६ 
३ पयवटन प्रर्िवन २००००० २००००० ० 
४ कोछभड १९ रोकथाम तथा वनयन्त्रण ५००००० २६२८४० २३७१६० 
 िम्मा २३५०००० २०९७३०४ २५२६९६ 
 संघ र प्रदेशको कुल िम्मा ३१९७३७१२ २१७०००६९।९० १०२७३६४२।१० 
 

२.६ काययसम्पादनको मसलमसलामा देजिएका/औल्याइएका समस्याहरुः 
नेपालको संर्वधान िथा प्रचर्लि कानूनबमोर्िम िोर्कएको के्षिार्धकार कायिसम्पादन गदाि देहायका समस्याहरु देर्िएका 

छन्- 

• छछटो छछटो जिम्मेर्ारी पररर्तवन भइरहनु तथा कायावलयमा दरबन्दी अनुरुपको िनशवक्त नहाँदा व्यर्स्थस्थत र 
प्रभार्कारी िंर्ले कायवसम्पादन र्नव करिन भएको, 
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• वर्र्रण मार् र्दाव कवतपय वनकायबाट पूणव र स्पष्ट वर्र्रण समयमै प्राप्त र्नव नसककएको, 

• आछथिक र्र्वभरर जिल्लाका स्थानीय तहहरु, संघ र प्रदेश मातहतका वनकायहरु र वर्छभन्न संघ संस्थाबाट 
कायावन्वयन हने योिना तथा कायवक्रमको कायावन्वयन कायवयोिना उपलब्ध नभएका कारण समन्वय र अनुर्मन 
कायवमा प्रभार्काररता ल्याउन नसककएको, 

• पूर्ावधार वर्कासतफव का आयोिना तथा कायवक्रम कायावन्वयन स्थलमा सूचना पाटी नराखखएको कारण सो 
सम्बन्धी अनुर्मनका जसलजसलामा समन्वय र्नव करिन भएको,  

• संघबाट प्रदेश र स्थानीय तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तररत कायवक्रम तथा योिनामा कायावन्वयन र्ने 
तहको स्वाछमत्वबोध हन नसकेको, 

• संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको प्राथर्मकिा रार्रिय प्राथर्मकिाका आधारमा र्नधािरर् नभई फरक फरक रुपमा 

अगार्ि बढेको, 

• तयार र्ररएको www.dcc.erukum.com र्ेर्साइटको िााँचा र www.dccrukumeast.gov.np को 
िााँचा फरक भएको र  सम्बन्धन्धत वनयकायबाट प्रावर्छधक सहयोर् प्राप्त र्नव समेत करिनाइ परेकोले जिल्ला 
समन्वय सछमवतको कायावलयका र्वतवर्छधहरु अद्यार्छधक र्नव असहि भएको, 

• कायावलय प्रयोिनका लावर् आर्श्यक परेको बेला सर्ारी साधनहरु प्रयोर् र्ने अर्स्थामा नहनु तथा उपलब्ध 
नहाँदा करिनाई भोग्नुपरेको, 

• कायावलयमा प्रावर्छधक कमवचारीको पदपूवति  नहाँदा आयोिना तथा कायवक्रमहरुको अनुर्मन तथा समन्वयमा 
असहिता भएको। 

२.६ समस्या समाधानका प्रयासहरु       

 

• उपलब्ध िनशवक्त र स्रोत साधनलाई अछधकतम पररचालन र्ररएको, कायावलय समय भन्दा अछघपछछ समेत 
कायावलयको काममा खरटएको खटाइएको,  

• पटक पटक सम्बन्धन्धत वनकायहरुसाँर् फोन सम्पकव  तथा अनुरोध र्री वर्छभन्न वर्र्रण अद्यार्छधक तथा प्रवतर्ेदनमा 
देखखएका समस्या समाधानको प्रयास र्ररएको, 

• सर्ारी साधन नभएको अर्स्थामा पवन सिर् हने िाउाँमा पैदल हहडेर र सिर् नहने िाउाँमा भाडामा सर्ारी साधन 
प्रयोर् र्री समेत आर्तिार्त र्ररएको। 
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परिच्छेद िीनः समस्या िथा चनुौमि ि अिसिहरु 

नेपालको संवर्धानबमोजिम पररर्वतित राज्य संरचनामा तीन तहका सरकारबाट शासन सञ्चालनको अभ्यास हने 
जसलजसलामा तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहिीकरणको भूछमका वनर्ावह र्ने कायम भएको जिल्लास्तरको संरचना 
जिल्ला समन्वय सछमवत हो । जिल्ला समन्वय सछमवतलाई सावर्कको जिल्ला वर्कास सछमवतको रुपमा रहेको बुझाइलाई 
पररर्वतित भूछमकाको सम्बन्धमा स्पष्ट बनाउन र अझ नयााँ जिल्ला रुकुम (पूर्व) को वतब्र वर्कासका वनम्ति समेत संवर्धान 
तथा प्रचजलत कानूनबमोजिम तोककएको के्षत्राछधकारको अधीनमा सकक्रय र प्रभार्कारी भूछमका वनर्ावह र्ने अर्सर समते 
जिल्ला समन्वय सछमवत रुकुम (पूर्व) समक्ष रहेको छ । कायवसम्पानको सन्दभवमा देखखएका सबल र कमिोर पक्ष तथा 
जिल्ला समन्वय सछमवतले सामना र्नुव परेका वर्द्यमान चुनौवत र अर्सरहरुलाई संके्षपमा प्रस्तुत र्ररएको छ ।  

३.१ सबल पि 

• जिल्लास्तर, सबै स्थानीय तह, र्डास्तरका साथै र्ाउाँ टोल र्डामा स्थानीय िनप्रवतवनछध रहेको िसका कारण 
रािनीवतक स्थस्थरता रहेको िसका कारण समन्वय र सहिीकरणमा सहिता भएको ।  

• मध्यपहाडी लोकमार्वको ५६ ककलोछमटर के्षत्र जिल्लामा पने, जिल्लाका दुई र्टा स्थानीय तहको अछधकांश भार् 
(पूर्व-पश्चिम) समेटेको िसले र्दाव समन्वय र अनुर्मनमा सहि भएको ।  

• शहहद मार्व, र्ुररल्ला पदमार्व, रुकुमर्ाड िलवर्द्युत आयोिना लर्ायत पूर्ावधार वर्कासका आयोिनाहरुको 
वनमावण कायव सुरु भएको िसबाट वनकट भवर्ष्यमा जिल्लाको समग्र वर्कासका साथै कायावलयको 
कायवसम्पादनस्तरमा सकारात्मक प्रभार् पने, 

• तीन र्टै स्थानीय तहहरुले एकीकृत र्ुरुयोिना तयार र्रेको ।  
• जिल्लामा भावर्क, सांसृ्कवतक, सामुदाछयक वर्जशष्टता र एकता । 
• कानूनमा िनप्रवतवनछध र कमवचारीबीच के्षत्राछधकार स्पष्ट रुपमा तोककएको ।  
• र्र्ावतका कारण प्रभावर्त सडकहरुको ममवत सिार कायव समेत भइरहेको। 
• जिल्लास्तरका अछधकांश कायावलयहरु स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका, स्थानीय तह र जिल्लास्थस्थत 

कायावलयहरुमा कमवचारी पदपूवति  तथा पदस्थापनको अर्स्थामा सुधार भएकोले समन्वय र अनुर्मनमा समेत 
सहि भएको । 

३.२ कमिोि पि 

• नयााँ जिल्ला स्थापना भएको ३ र्र्वसम्म पवन सदरमुकामको वर्र्यमा वर्र्ाद रहनु, 
• प्रभार्कारी सञ्चारको व्यर्स्था नभएका कारण आर्श्यकतानुसार समन्वय र सञ्चार र्नव नसककनु, 
• केहह स्थानीय तह र जिल्लास्थस्थत कायावलयहरुमा दरबन्दीअनुसारको िनशवक्त पदपूवति  नहनु, 
• नयााँ जिल्ला, भौर्ोजलक वर्कटता लर्ायतका कारण संस्थार्त सक्षमता (कायावलय भर्न, आर्श्यकतानुसार 

स्रोत साधन) नहन,ु 
• कायावलयमा दरबन्दीअनुसारको िनशवक्त पदपूवति  नहनु, छछटो छछटो जिम्मेर्ारी पररर्तवन हन,ु 
• कायवरत िनशवक्तहरुका प्रवर्छधमैत्री जसप र क्षमता अपयावप्तता,  
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• असल रािनीवतक संस्कारको वर्कास हन नसकु्न, 
• जिल्लाको मानर् वर्कास सूचकांक, स्वास्थ्य जशक्षा के्षत्र सन्तोर्िनक नहनु,  
• जिल्लामा व्यर्सायी र वर्कास सरोकारर्ालाहरुको आछथिक तथा व्यर्स्थापकीय क्षमतामा पयावप्तता नहनु,  
• जिल्ला समन्वय सछमवतको भूछमकाको सम्बन्धमा सरोकारर्ालाहरु स्पष्ट नभएका कारण समन्वय, अनुर्मन र 

प्रवतर्ेदनका लावर् आर्श्यक वर्र्रण मार् र्रेको बखत सहिै प्राप्त नहनु, 
• अन्तर स्थानीय तहको सुमधुर र सहसम्बन्धमा अपयावप्तता। 

३.३ अिसि 

• तीन र्टा मातै्र स्थानीय तह रहेकोले भेटघाट छलफल र समन्वयमा सहिता हने।  
• वर्र्तको युिले स्थानीयबासीमा रािनैवतक चेतना र िनचेतनामा र्ृछि भएका कारण सार्विवनक वनकायिारा 

सम्पाहदत कामका सम्बन्धमा आम चासो हनुका साथै सुचना सहि रुपमा प्राप्त हनु ।  
• आर्श्यकतामा आधाररत हार्ापानी सुहाउाँदो कृवर् उत्पादन, पशु व्यर्सायका लावर् प्रचुर सिार्ना रहेको साथै 

जिल्लाको योिनार्ि र व्यर्स्थस्थत वर्कासका वनम्ति साझा योिना र कायवक्रम तिुवमा र कायावन्वयनमा 
प्रभार्कारी भूछमका वनर्ावह र्नव सककने ।  

• स्थानीय र्न, पयवटकीय सिार्ना, खवनि (तामा, फलाम, जससा लर्ायतको) प्राकृवतक स्रोतको व्यर्स्थस्थत र 
हदर्ो उपयोर्को लावर् भूछमका वनर्ावह र्नव सककने । 

• योिना तिुवमा, र्र्ीकरण तथा वर्कास कक्रयाकलापमा सबैको चासो भएकोले सरोकारर्ालाहरुबाट सल्लाह 
सुझार् प्राप्त भई कमीकमिोरी सुधारका लावर् मार्वदशवन हने।  

३.४ चुनौमि 

• जिल्लाछभत्र सञ्चालन हने र्वतवर्छधहरुमा दोहोरोपना हटाउन, कायावन्वयनमा प्रभार्काररता ल्याउन र सहकायव 
सहअम्भस्तत्वको वर्कास र्नव प्रभार्कारी समन्वय र सहिीकरण र्नुव ।  

• जिल्लाछभत्र हने कायवक्रमहरु तथा वर्कास वनमावण कायवको अनुर्मन र्री सोको सुझार् प्रदान र्री कायवक्रम र 
वर्कासमा प्रभार्काररता, हदर्ोपना र र्ुणस्तररयता कायम र्नव टेर्ा पुर्याउन ु।  

• समन्वय र सहिीकरणका माध्यमबाट अन्तर स्थानीय तह सुमधुर र सहसम्बन्ध कायम र्नुव। 
• अन्तर स्थानीय तह साझा सरोकारका वर्र्य पहहचान र सम्बोधनमा सघाउ पुर्याउन ु। 
• अनुर्मन, प्रवतर्ेदन र सोको अछभलेख कायवलाई व्यर्स्थस्थत बनाउन पदाछधकारी र कमवचारीहरुको क्षमता 

अछभर्ृछि र्नुव। 

परिच्छेद चािः मनश्कषय ि सुझाि 

४.१ मनश्कषयः 
आछथिक र्र्वको दोस्रो चौमाजसक अर्छधसम्म कायावलयमा कमवचारीहरुको छछटो छछटो जिम्मेर्ारी फेरबदल भइरहेको तथा 
तेस्रो चौमाजसक अर्छधदेखख कोछभड १९ को िोखखम बढ्न र्ई नेपाल सरकारबाट तीन महहना लामो लकडाउन घोर्णा 
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भएका कारण पयावप्त मात्रामा भेला, िमघट तथा आर्तिार्त र्नव नसककएकोले समन्वयर् तथा अनुर्मनसम्बन्धी 
कामलाई प्रभार्कारी बनाउन एर्ं नयााँ र रचनात्मक कायवसम्पादन हने सकेको छैन । समयमै सम्पन्न र्ने र्री योिना 
बनाइएका कवतपय कायवक्रमहरु समयमा वर्र्रण प्राप्त हन नसकु्न, कोछभड-१९ को प्रभार् यथार्त रहनुले सम्पन्न र्नव 
नसककएता पवन कायवसम्पादनको अर्स्था र प्रयास सन्तोर्िनक रहेको छ।  

४.२ मसफारिशः 
चाल ुआछथिक र्र्व २०७७/०७८ मा कायावलयको कायवसम्पादन र जिल्लामा तीन तहका सरकार र मातहतका वनकायबाट 
सम्पादन हने कायवलाई प्रभार्कारी बनाउन देहाय बमोजिमको कक्रयाकलापहरुमा िोड हदनपुन ेदेखखन्छ।  

1. जिल्लाछभत्र आछथिक र्र्व २०७७।०७८ मा सञ्चालन हने कायवक्रम तथा योिनाका सम्बन्धमा सरोकारर्ालाहरुबीचमा 
आछथिक र्र्वको सुरुर्ातमै िानकारी आदान प्रदान र्ने कायवक्रम तथा समन्वय समन्वय बिैकको आयोिना र्नुवपने, 

2. र्त आछथिक र्र्व २०७६।०७७ को र्ावर्िक सछमक्षा कायवक्रम समयमा सम्पन्न र्नव आर्श्यक प्रवतरे्दन संकलनका लावर् 
सम्बन्धन्धत वनकायसाँर् पयावप्त समन्वय र्नुवपने, 

3. अनुर्मनका जसलजसलामा देखखएका कमीकमिोरीहरु सुधारका लावर् सुझार् सहहतको प्रवतरे्दन सम्बन्धन्धत वनकायमा 
पिाउने व्यर्स्था र्नुवपने, 

4. राछिय तथा प्रादेजशक नीवत र मापदण्ड बनाउाँदा वनयन्त्रणात्मक नभई सहकायव, समन्वय र सहिीकरण हने र्री 

बनाउनुपने, 
5. जिल्ला समन्वय सछमवतको भूछमका संवर्धान र कानूनको अधीनमा प्रस्ट र्री भूछमका वनर्ावह र्नव आर्श्यक स्रोतको 

व्यर्स्था हनुपने, 
6. संघ तथा प्रदेशबाट जिल्लामा कायावन्वयन हने र्री स्वीकृत कायवक्रममा समारे्श हने स्थानीय तहका योिना तथा 

कायवक्रमहरु स्थानीय तहको सलंग्नतामा छनौट र्ने र्री एकककृत योिना तिुवमा पिवत अर्लम्बन र्ररनुपने, 
7. सरकारका तीनै तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरु, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तर स्थानीय तहबीचको 

अन्तरसम्बन्ध व्यर्स्थस्थत र्ने आधार, तीनै तहले काननू, नीवत तथा योिना तिुवमा र्दाव जलनपुने आधार साझा 

अछधकारको सूचीमा रहेका वर्र्यमा काननू बनाउाँदा अर्लम्बन र्ने मान्यता, नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार तथा 

स्थानीय तहसाँर्को परामशव र समन्वय र्नुवपने, 
8. तीनै तहबीच अन्तरसम्बन्ध व्यर्स्थस्थत र्नव बृहत समन्वय पररर्द् एरं् अन्य आर्श्यक वर्शेर् सछमवत तथा वर्र्यर्त सछमवत 

र क्षेत्राछधकार एरं् कायवप्रणाली ककटान र्री संवर्धानको धारा २३५ अनुसारका संघीय कानूनहरु िारी र्नुवपने, 
9. कायावलयमा कायवरत कमवचारीहरुलाई प्रवर्छधमैत्री जसप र क्षमताको वर्कास र्नव प्रोत्साहहत र्नुवपन े। 
10. आन्तररक वनयन्त्रण प्रणाली र जिन्सी व्यर्स्थापनलाई प्रभार्कारी बनाउनुपने ।  

 

 


