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परिच्छेद एकः पषृ्ठभूमी 

१.१ जिल्लाको संक्षिप्त परििय 

रुकुम (पूर्व) जिल्ला नेपालको संवर्धानको अनुसूची ४ बमोजिम कायम भएका जिल्ला हो । नेपालको ५ नं. प्रदेश 
पन े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 सदरमुकाम 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 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 
भछूमका वनर्ावह र्रररहेको छ ।   
 
चालु आछथिक र्र्वमा पवन सोहहबमोजिम सम्पादन र्रररहेको वनयछमत कामकािका साथै अनुर्मन र समन्वयकारी 
भूछमकालाई प्रभार्कारी बनाउन आर्श्यक काम र्रररहेको छ । चालु आछथिक र्र्व २०७७/०७८ को श्रार्ण महहनामा 
सम्पादन र्रेका कामहरुको प्रर्वतको िानकारी र्राउने उद्देश्यले यो माजसक प्रर्वत प्रवतरे्दन तयार र्ररएको छ । 
  
 

सिल्लाको स्थानीय िहअनुिारको िथ्याङ्कीय सववरण )२०६८ को िनगणना अनुिार( 

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

जसस्न े ८६०७ ७८९० १६४९७ ३५०६ ८ ३२७.१२ 
भमू े १०१४६ ८४४३ १८५८९ ३८६५ ९ २७३.६७ 

 २८१७३ २४८४५ ५३०१८ ११२०२ ३१ ११६१.१३ 
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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 र्ने, 

(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 र्न,े 

(घ) प्रदेश कानुनबमोजिम कायवहरु र्ने । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ को उपदफा (१) र जिल्ला सभा तथा ५ न.ं 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 र्न,े 

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

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

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 सन्तुलन कायम र्नव र्ैरसरकारी संघ, संस्था तथा वनिी 
के्षत्रसाँर् समन्वय र्ने, 

ि) 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, 
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झ) आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेने मन्त्रालयमा प्रते्यक चार चार महहना र 
आछथिक र्र्व समाप्त भएको दुई महहनाछभत्र प्रवतरे्दन पेश र्न,े 

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 र्न,े 

ि) 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 प्रवतरे्दन 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 प्रवतरे्दन हदने, 

द) प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कायव र्ने । 

(२) सभाले र्ने काम जिल्ला समन्वय सछमवतको नाममा हनेछ । 
ध)  
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१.३ जिल्ला समन्िय सममततको दिबन्दी तथा संगठन संििना 
नेपाल सरकार (द्मर्रिपररर्)  को र्मर्ि २०७५/०९/०९ को र्नणियबाट स्वीकृि र्िल्ला समरवय सर्मर्िको कायािलयको दरबरदी सरंचना बमोर्िम 

र्नम्नअनुसारको प्रशासर्नक संरचना रिेको 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 

सर् 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.सु. 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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परिच्छेद दईुः िालु आचथयक िषयको श्रािण महिनाको समग्र प्रततिेदन 

२.१ तनयममत काययसम्पादन 

 

आछथिक र्र्व २०७७।०७८ को श्रार्ण महहनाभरर कायावलयबाट सम्पादन भएका वनयछमत कायवहरु देहायबमोजिम छन: 
• आछथिक र्र्व २०७६।०७७ को जिन्सी वनरीक्षण कायव सम्पन्न र्ररएको, 
• आछथिक र्र्व २०७६।०७७ को आन्तररक लेखापररक्षण कायव सम्पन्न र्राइएको, 
• कायावलयबाट अछघल्लो आछथिक र्र्वमा सम्पन्न वर्छभन्न प्रवतरे्दनहरु सम्बन्धन्धत वनकायमा पिाइएको, 

२.२ समन्िय सम्बन्धी काययिरु 

जिल्ला समन्वय सछमवतको कायावलय, रुकुम (परू्व) बाट आछथिक र्र्व २०७७।०७८ श्रार्ण महहनामा सम्पाहदत समन्वय 
सम्बन्धी कायवहरु देहायबमोजिम छन: 

• जिल्लाका स्थानीय तहहरु, संघ र प्रदेश मातहतका कायावलयहरु र र्ैरसरकारी संस्थाहरुले चालु आछथिक 
२०७७।०७८ मा सञ्चालन हने र्री स्वीकृत र्ावर्िक वर्कास कायवक्रम उपलब्ध र्राउन पत्राचार र्री कायवक्रम 
संकलन सुरुर्ात र्ररएको, 

• समन्वय 

२.३ अनुगमनसम्बन्धी काययिरु 

जिल्ला समन्वय सछमवतको कायावलय, रुकुम (परू्व) बाट आछथिक र्र्व २०७७।०७८ श्रार्ण महहनामा सम्पाहदत अनरु्मन 
सम्बन्धी कायवहरु देहायबमोजिम छन: 

• जिल्लामा कोछभड-१९ रोकथाम तथा वनयन्त्रणका लावर् स्थानीय तहहरुबाट सञ्चाजलत र्वतवर्छधहरुको अनुर्मन, 

• जिल्लामा र्र्ावतका कारण प्रभावर्त सडकहरुको अनुर्मन, 

२.४  ििनात्मक तथा सिृनशील काययिरु  

• यौन हहिं सा वपहडत बाजलकालाई संरक्षणका लावर् माइवत नेपाल केन्द्रन्द्रय कायावलय कािमाडौं पिाउन आर्श्यक 
बैिक तथा समन्वय र्ररएको,
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२.५ काययसम्पादनमा देखिएका समस्यािरुः 
नेपालको संर्वधान िथा प्रचर्लि कानूनबमोर्िम िोर्कएको क्षिेार्धकार कायिसम्पादन गदाि देिायका समस्यािरु देर्िएका 

छन्- 

• कायावलयमा दरबन्दी अनुरुपको िनशवक्त नहाँदा व्यर्स्थस्थत र प्रभार्कारी िंर्ले कायवसम्पादन र्नव करिन भएको, 

• कायावलय स्थापनाकाल देखख अछभलेख व्यर्स्थापन र प्रवतरे्दन कायव व्यर्स्थस्थत नभएका कारण जिन्सी वनरीक्षण 
र र्ावर्िक प्रवतरे्दनमा समेत समस्या परेको, 

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

२.५ समस्या समाधानका प्रयासिरु       

 

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

• जलखखत अछभलेख र प्रवतरे्दन कायावलयमा फेला नपरेपछछ पुराना कामका सम्बन्धमा सम्बन्धन्धत पक्षसाँर् बारम्बार 
मौखखक तथा जलखखत रुपमा सोधपुछ र्ररएको यद्यपी स्पष्ट प्रवतकक्रया प्राप्त नभएको कारण वर्द्यमान अर्स्थाको 
आधारमा अछभलेख तथा प्रवतरे्दन तयार र्ररएको, 

• सर्ारी साधन नभएको अर्स्थामा पवन सिर् हने िाउाँमा पैदल हहडेर र सिर् नहने िाउाँमा भाडामा सर्ारी साधन 
प्रयोर् र्री समेत आर्तिार्त र्ररएको। 

परिच्छेद तीनः समस्या तथा िुनौतत ि अिसििरु 

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 पूर्वको वतब्र वर्कासका वनम्ति समेत संवर्धान तथा 
प्रचजलत कानूनबमोजिम तोककएको के्षत्राछधकारको अधीनमा सकक्रय र प्रभार्कारी भूछमका वनर्ावह र्ने अर्सर समेत 
जिल्ला समन्वय सछमवत रुकुम पूर्वसमक्ष रहेको छ । कायवसम्पानको सन्दभवमा देखखएका सबल र कमिोर पक्ष तथा 
जिल्ला समन्वय सछमवतले सामना र्नुव परेका वर्द्यमान चुनौवत र अर्सरहरुलाई संके्षपमा प्रस्तुत र्ररएको छ ।  
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३.१ सबल पि 

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

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

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

• तीन र्टै स्थानीय तहहरुले एकीकृत रु्रुयोिना तयार र्रेको ।  
• जिल्लामा भावर्क, सांसृ्कवतक, सामुदाछयक वर्जशष्टता र एकता । 
• कानूनमा िनप्रवतवनछध र कमवचारीबीच के्षत्राछधकार स्पष्ट रुपमा तोककएको ।  
• 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 रहन,ु 
• 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,  
• 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 

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

३.३ अिसि 

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

सम्पाहदत कामका सम्बन्धमा आम चासो हनुका साथै सुचना सहि रुपमा प्राप्त हनु ।  
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• 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 सककन े।  

• 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 िुनौतत 

• 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, प्रवतरे्दन र सोको अछभलेख कायवलाई व्यर्स्थस्थत बनाउन पदाछधकारी र कमवचारीहरुको क्षमता 

अछभरृ्छि र्नुव। 

परिच्छेद िािः तनश्कषय ि सुझाि 

४.१ तनश्कषयः 
चालु आछथिक र्र्व २०७७/०७८ को पहहलो महहना भएको कारण श्रार्ण महहनामा पुरानो कामकािको प्रवतरे्दन र 
अछभलेखमा केन्द्रन्द्रत हनुपने भएकोले खासै नयााँ र रचनात्मक कायवसम्पादन हने सकेको छैन । श्रार्ण महहनामा 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 
चालु आछथिक र्र्व २०७७/०७८ मा कायावलयको कायवसम्पादनलाई प्रभार्कारी बनाउन देहाय बमोजिमको 
कक्रयाकलापहरुमा िोड हदनपुन ेदेखखन्छ।  

1. चालु आछथिक र्र्वमा जिल्लामा वर्छभन्न वनकायबाट सञ्चालन हने आयोिनाहरुको सम्बन्धमा िानकारी आदान प्रदान 
र्राउन भदौ मसान्तछभत्र कायवक्रम आयोिना र्नुवपने। 

2. र्त आछथिक र्र्व २०७६।०७७ को र्ावर्िक सछमक्षा कायवक्रमको लावर् आर्श्यक प्रवतर्ेदन संकलनका लावर् सम्बन्धन्धत 
वनकायसाँर् पयावप्त समन्वय र्नुवपने । 
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3. र्त आछथिक र्र्वमा अनुर्मनका जसलजसलामा देखखएका कमीकमिोरीहरु सुधारका लावर् सुझार् सहहतको प्रवतर्ेदन 
सम्बन्धन्धत वनकायमा पिाउने व्यर्स्था र्ने। 

4. समन्वय र अनुर्मन कायवलाई प्रभार्कारी बनाउन जिल्लामा कक्रयाजशल र्ैरसरकारी संस्थाहरुको वर्र्रण तयार र्नव तत्काल 
कायावरि र्नुवपने । 

5. आन्तररक वनयन्त्रण प्रणाली र जिन्सी व्यर्स्थापनलाई प्रभार्कारी बनाउनुपने ।  
 


