
जिल्लाको अन्तरस्थानीय तह साझा सरोकार तथा साझेदारीका आयोिना तथा काययक्रम कायायन्वयन कायययोिना, २०७७ 

क्र.स.ं सञ्चालन हुन े
आयोजनाको वििरण 

सरोकार राख्न ेर 
साझदेारी गन े
स्थानीय 
तहहरु/जजल्ला 

कायाान्वयन स्थल 

मुख्य 
जजम्मिेारी 
वनकाय 
  

साझदेार/सहयोगी 
वनकाय 

स्रोत साधन अपजेित उपलब्धी समयािधध 

पिूााधार विकास िते्र     
सडक पलू        

१ 
बालुिा जामाबगर त्रत्रिेणी 
तकसेरा ढोरपाटन सडक 
वनमााण 

तीन िटै स्थानीय 
तह 

भूमे ५ , पुथा उत्तरगंगा 
१४, १२,१३, १० र ११ नं. 
िडा 

लुम्बिनी प्रदेश 
सरकार 

पुथा, भूमे र जससे्न प्रदेश 
सरकार, 

स्थानीय तह 

राङ्सी, कोल, पदमी, विरगुम 
लगायतका वबकट बस्तिहरु 
सडक यातायात पहुुँचमा 
जोडडने, विकासका अन्य 
कामका लावग ढुिानीमा 
सहजता आउनुका साथै 
बजारीकरण हुन े

५ िर्ाधभत्र 

२ 
बालुिा (रुकुमगाड 
खोला) मोटरेबल पुल 
वनमााण 

तीन िटै स्थानीय 
तह जससे्न ६ र भूमे ५ जोड् न े नेपाल सरकार 

पुथा, भूमे र जससे्न नेपाल 
सरकार 

बाहै्र मडहना सिारी साधन 
वनयधमत सञ्चालन  हुने, इन्धन 
र समयको बचत हुने 

३ िर्ाधभत्र 

३ 

मध्यपहाडी (पुष्पलाल) 
लोकमागा ग्रािेजलङ र 
कालोपते्र गने काया 
यथाशीघ्र सम्पन्न गने 

तीन िटै स्थानीय 
तह/ राधिय 
प्राथधमकता प्राप्त 
आयोजना 

मध्यपहाडी 
लोकमागाको 
जजल्लाधभत्र पने खण्ड 
(जससे्न ६, ५, भूमे ४, ३, 
२ र १) 

नेपाल सरकार 

लुम्बिनी प्रदेश 
सरकार, सिम्बन्धत 

स्थानीय तहहरु 

नेपाल 
सरकार 

राधिय गौरिको आयोजना 
समयमा सम्पन्न गना टेिा पुग्ने 
जसबाट रुकुम (पूिा) आधथिक, 
सामाजजक विकासमा टेिा पुग्ने 

३ िर्ाधभत्र 

४ 
शडहद मागाको बाुँकी 
ट्र्याक खोल्ने, िरोन्नवत 
गने 

तीन िटै स्थानीय 
तह/ राधिय 
प्राथधमकता प्राप्त 
आयोजना 

भूमे ७,६,२, पुथा 
१२,११,१०,१३,६,५,२,१ 
नं. िडा हुुँदै डोल्पा 
जोड् ने 

नेपाल सरकार 

लुम्बिनी प्रदेश 
सरकार, सिम्बन्धत 

स्थानीय तहहरु 

नेपाल 
सरकार 

राधिय गौरिको आयोजना 
समयमा सम्पन्न गना टेिा पुग्ने 
जसबाट रुकुम (पूिा) आधथिक, 
सामाजजक विकासमा टेिा पुग्ने 

५ िर्ाधभत्र 

५ 
खाबाङबगर महत थबाङ 
उिा सुजलचौर भालुबाङ 
सडक िरोन्नवत र 

रुकुम (पूिा) र 
रोल्पा 

भूमे २, ६, थबाङ, रोल्पा 
हुुँदै भालुबाङ दाङ 

लुम्बिनी प्रदेश 
सरकार 

सिम्बन्धत स्थानीय 
तहहरु 

नेपाल 
सरकार, 

प्रदेश सरकार 

स्थानीय तहका केन्द्रको साथै 
विधभन्न बस्तिहरु जजल्ला र 
प्रदेश सडक सञ्जालमा 

५ िर्ाधभत्र 



कालेपते्र वनयधमत रुपमा जोडडने 

६ 

रुकुमकोट-चुनबाङ र 
खाबाङबगर-चुनबाङ, 
दुईखोली सडहद मागा हुुँदै 
प्रदेश राजधानी जोड् ने 
सडकको बाुँकी ट्र्याक 
खोल्ने, सडकको 
िरोन्नवत तथा कालोपते्र 

जससे्न, भूमे र 
पुथा उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलकाका 
साथै धिमेकी 
जजल्लाहरु 

जससे्न ५ रुकुमकोट भूमे 
९ चुनबाङ हुुँदै रोल्पाको 
दुईखोली 

लुम्बिनी प्रदेश 
सरकार 

सिम्बन्धत स्थानीय 
तहहरु 

प्रदेश सरकार बाहै्र मडहना सडक यातायात 
वनयधमत सञ्चालन  हुने, 
आितजाित र ढुिानी 
लगायतका कायामा समेत 
सहजता हुने 

३ िर्ाधभत्र 

७ 
नायगाड चारगाउुँ अजाल 
मैकोट सडक वनमााण जससे्न र पुथा 

जससे्न २, पुथा 
८,७,९,३,४,,२,१ न.ं िडा 

लुम्बिनी प्रदेश 
सरकार 

सिम्बन्धत स्थानीय 
तहहरु 

प्रदेश सरकार सडक यातायात वनयधमत 
सञ्चालन  हुने, आितजाित र 
ढुिानी लगायतका कायामा 
समेत सहजता हुने 

५ िर्ाधभत्र 

८ 
जजतखोला जसमा 
झुम्लाबाङ राङ्सी त्रत्रिेणी 
सडक वनमााण 

भूमे र पुथा भूमे ३ र पुथा १४ लुम्बिनी प्रदेश 

नेपाल सरकार, 
सिम्बन्धत स्थानीय 

तहहरु 

प्रदेश 
सरकार, 

स्थानीय तह 

सडक यातायात वनयधमत 
सञ्चालन  हुने, आितजाित र 
ढुिानी लगायतका कायामा 
समेत सहजता हुने 

३ िर्ाधभत्र 

९ 
तकसेरा उत्तरगंगा 
(खोला) मोटरेबल पुल 
वनमााण 

तीन िटै स्थानीय 
तह पुथा १० र ११ जोड् ने नेपाल सरकार 

पुथा उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलका 

नेपाल 
सरकार 

बाहै्र मडहना सडक यातायात 
वनयधमत सञ्चालन  हुने, 
आितजाित र ढुिानी 
लगायतका कायामा समेत 
सहजता हुने 

३ िर्ाधभत्र 

१० 
खाबाङ बगर (लुकुम 
खोला) मोटरेबल पुल 
वनमााण 

तीन िटै स्थानीय 
तह भूमे २ रुकुम (पूिा) प्रदेश सरकार 

भूमे गाउुँपाजलका लुम्बिनी 
प्रदेश सरकार 

भूमे र पुथा उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलकाको केन्द्रका साथै 
विधभन्न बस्तिहरु जजल्ला र 
प्रदेश सडक सञ्जालमा 
वनयधमत रुपमा जोडडने 

३ िर्ाधभत्र 

११ दोमही (कोजाा खोला) 
मोटरेबल पुल वनमााण 

जससे्न र भूमे भूमे ६ र ८ रुकुम (पूिा) प्रदेश सरकार 

नेपाल सरकार, भूमे 
गाउुँपाजलका 

लुम्बिनी 
प्रदेश सरकार 

बाहै्र मडहना सडक यातायात 
वनयधमत सञ्चालन  हुने, 
आितजाित र ढुिानी 
लगायतका कायामा समेत 

३ िर्ाधभत्र 



सहजता हुने 

१२ 
काफलबोट (थबाङ 
खोला) मोटरेबल पुल 
वनमााण 

भूमे र रोल्पा भूमे ६ प्रदेश सरकार  

नेपाल सरकार, भूमे 
गाउुँपाजलका 

प्रदेश सरकार बाहै्र मडहना सडक यातायात 
वनयधमत सञ्चालन  हुने, 
आितजाित र ढुिानी 
लगायतका कायामा समेत 
सहजता हुने 

३ िर्ाधभत्र 

१३ 
त्रत्रिेणी (उत्तरगंगा 
खोला) मोटरेबल पुल पुथा उत्तरगंगा पुथा उत्तरगंगा १३ र १४ प्रदेश सरकार 

नेपाल सरकार, पुथा 
उत्तरगंगा 

गाउुँपाजलका 

प्रदेश सरकार पुथा उत्तरगंगा गाउुँपाजलकाको 
केन्द्रका साथै विधभन्न बस्तिहरु 
जजल्ला र प्रदेश सडक 
सञ्जालमा वनयधमत रुपमा 
जोडडने 

३ िर्ाधभत्र 

१४ लाधि बाहुन े(जससे्न 
खोला) मोटरेबल पुल 

भूमे गाउुँपाजलका जससे्न २ र पुथा ८ प्रदेश सरकार 

नेपाल सरकार, भूमे 
गाउुँपाजलका 

प्रदेश सरकार जससे्न र पुथा उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलकाका विकट 
बस्तिहका नागररकहरु जजल्ला 
सदरमुकाम र गाउुँपाजलका 
केन्द्रसुँगको सहज पहुुँचमा 
पुर्याउने 

३ िर्ाधभत्र 

१५ नायगाड मोटरेबल पुल पुथा र जससे्न जससे्न २ र पुथा १४ नेपाल सरकार  

प्रदेश सरकार, जससे्न 
गाउुँपाजलका  

नेपाल 
सरकार 

जससे्न र पुथा उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलकाको विधभन्न 
बस्तिहरु जजल्ला र प्रदेश सडक 
सञ्जालमा वनयधमत रुपमा 
जोडडने 

३ िर्ाधभत्र 

१६ रुिाबाङ्ग झोलुङे्ग पुल जससे्न र भूमे जससे्न ५ र भूमे ५ प्रदेश सरकार 

स्थानीय तह प्रदेश सरकार जससे्न र पुथा उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलकाका विकट 
बस्तिहका नागररकहरु जजल्ला 
सदरमुकाम र गाउुँपाजलका 
केन्द्रसुँगको सहज पहुुँचमा 
पुर्याउने 

३ िर्ाधभत्र 

१७ हुकाम ररमइुजादेखख 
मैकोट बडपाडाुँडा झोलुङे्ग 

पुथा उत्तरगंगा पुथा १ र ५ जोड् ने प्रदेश सरकार पुथा उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलका 

प्रदेश 
सरकार, पुथा 

गाउुँपाजलकाका विकट 
बस्तिहका नागररकहरु 

२ िर्ाधभत्र 



पुल वनमााण उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलका 

गाउुँपाजलका केन्द्रसुँगको सहज 
पहुुँचमा पुर्याउने 

१८ 
जामाबगर कािारा 
(सानीभेरी खोला) 
मोटरेबल पुल वनमााण 

पुथा पुथा ७ र १४ जोड् ने प्रदेश सरकार 

पुथा उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलका 

प्रदेश 
सरकार, पुथा 

उत्तरगंगा 

प्रदेश सरकारको लगानी र 
स्थानीय सरकारको सहकायामा 
मोटरेबल पुल वनमााण भई 
सडक यातायात वनयधमत 
वनयधमत सञ्चालन  हुने, 
आितजाितमा सहजता हुने 

३ िर्ाधभत्र 

१९ त्रत्रिेणी जाङ मोटरेबल 
पुल वनमााण 

पुथा पुथा १४ र ७ प्रदेश सरकार 

पुथा उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलका 

प्रदेश सरकार गाउुँपाजलकाका विकट 
बस्तिहका नागररकहरु 
गाउुँपाजलका केन्द्रसुँगको 
वनयधमत सडक यातायातको 
सहज पहुुँचमा पुर्याउन े

३ िर्ाधभत्र 

२० 
जसमलबोट खोला 
(बञ्चरे) मोटरेबल पुल 
वनमााण 

भूमे र जससे्न 
गाउुँपाजलका 

भूमे ९ रुकुम (पूिा) प्रदेश सरकार 

पुथा उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलका 

प्रदेश सरकार गाउुँपाजलकाका विकट 
बस्तिहका नागररकहरु 
गाउुँपाजलका केन्द्रसुँगको 
वनयधमत सडक यातायातको 
सहज पहुुँचमा पुर्याउन े

३ िर्ाधभत्र 

सञ्चार        

१ 
नेपाल टेजलकमको िमता 
वििार र प्रभािकाररता 
अधभिृधि 

तीन िटै स्थानीय 
तह 

जजल्लाभर 
नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार, 

नेपाल टेजलकम 

तीन िटै स्थानीय तह नेपाल 
सरकार, 

प्रदेश 
सरकार, 

नेपाल 
टेजलकम 

जजल्लास्थस्थत सरकारी 
कायाालयहरुबाट प्रविधधमैत्री 
सेिा प्रिाह गना सहज हुने, 
जजल्ला बासीहरु वनयधमत र 
प्रभािकारी सञ्चारमा पहुुँच 
अधभिृधि हुन े

३ िर्ाधभत्र 

२ 

तीन िटै स्थानीय तहको 
साझा लगानीमा 
सञ्चाजलत रेडडयोलाई 
समयसापेि अनुसारको 
प्रविधध र दि 

तीन िटै स्थानीय 
तह जजल्लाभर 

तीन िटै 
स्थानीय तहहरु 

तीन िटै स्थानीय तह नेपाल 
सरकार, 

प्रदेश सरकार 

आधथिक उपाजानको डहसाबले 
सानो िेत्र भएकोले वनजी 
िेत्रको आकर्ाण कम हुन ेहाम्रो 
जजल्लाको पररप्रेक्ष्यमा आम 
नागररकलाई सुसूधचत गना 

वनरन्तर 



जनशविको व्यिस्थापन 
गरी डदगो र प्रभािकारी 
सञ्चालन गने 

हाल साझा लगानीमा 
सञ्चाजलत रेडडयोलाई समय 
सापेि प्रविधध र दि 
जनशविको व्यिस्थापन भई 
रेडडयो प्रभािकारी रुपमा 
सञ्चालन हुनुका साथै आम 
नागररकहरुको सुचनामा पहुुँच 
िृधि हुन े

३ 

समय विकासक्रम 
अनुसार विधभन्न सञ्चार 
माध्यमहरुलाई तीनिटै 
स्थानीय तहको 
साझेदारीमा सञ्चालन 
गने 

तीन िटै स्थानीय 
तह 

जजल्लािर तीन िटै 
स्थानीय तहहरु 

नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार, 

NGO/INGOs  

तीन िटै 
स्थानीय तह,  

तीन िटै स्थानीय तहहरुको 
साझेदारीमा जजल्लािरीय 
पत्रपत्रत्रका प्रकाशन तथा 
अनलाइन धमडडया प्रसारण 
लगायतका सञ्चार माध्यम 
सञ्चालन भई सूचना र 
प्रविधधको उपयोगबाट आम 
नागररकमा सचेतना अधभिृधि 
हुने 

आगामी 
आधथिक 

िर्ाबाट सुरु 
गरी वनरन्तर 

आधथिक विकास िते्र      
पयाटन िते्र        

१ 
मगरहरुको मौजलक कला 
सुँसृ्कवतको संरिण र 
पुिान्तरण 

तीन िटै स्थानीय 
तह पुथा, भूमे र जससे्न २ 

तीन िटै 
स्थानीय तह 

प्रदेश सरकार, 
स्थानीय बाजसन्दाहरु 

तीन िटै 
स्थानीय तह 

मौजलक कला सुँसृ्कवतलाई 
संरिण र पुिान्तरण भई 
साुँसृ्कवतक पयाटन तथा 
पडहचान प्रिर्द्ान हुने 

आगामी 
आधथिक 
िर्ाबाट सुरु 
गरी वनरन्तर 

२ 

रुकुमकोटको कोट दरबार 
चौकी कब्जालाई चुनबाङ 
भेररडाुँडालाई जनयुि 
संग्रहालय, महत युि 
त्रफचर जनसरकारर्द्ारा 
सञ्चाजलत क्याङ्सीको 
जनिादी विद्यालय 

तीन िटै स्थानीय 
तह 

जससे्न ५, भूमे ३, ६ र ९ जससे्न र भूमे 
गाउुँपाजलका 

नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार, नेपाल 
पयाटन बोडा 

नेपाल 
सरकार, 
प्रदेश 
सरकार, 
स्थानीय तह 

युिसुँग सिम्बन्धत 
जजल्लास्थस्थत सबै स्थलहरुलाई 
समेटी एउटै पयाटन रुटको 
रुपमा पूिााधार विकास भई 
युि पयाटनका माध्यमबाट 
जजल्लाको पयाटन प्रििानमा 
टेिा पुग्न े

५ िर्ाधभत्र 



संग्रहालयलाई एउटै 
पयाटन रुटको रुपमा 
पूिााधार विकास गन े

३ 

चौरी खका , िैबाङ, धार 
खका , नोगोपोमा टे्रत्रकङ 
टे्रल तथा भू्य टािर 
वनमााण 

रुकुम (पूिा) र 
बाग्लुङ जजल्ला 

भूमे १, पुथा उत्तरगंगा 
१० र बाग्लुङ जजल्ला 

नेपाल सरकार 
र प्रदेश सरकार 

स्थानीय तहहरु नेपाल 
सरकार र 
प्रदेश सरकार 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको 
साझेदारीमा लगानी गरी 
पूिााधार विकास भई पयाटन 
प्रिर्द्ानमा टेिा पुग्ने 

५ िर्ाधभत्र 

४ 

चारगाउुँ, लालपाटन, 
गुप्तादह, रुकुम (पश्चिम) 
जससे्न डहमाल राउण्ड 
पदमागा विकास 

जससे्न र पुथा 
उत्तरगंगा 

जससे्न १, २ र पुथा 
उत्तरगंगा ८ 

प्रदेश सरकार 

स्थानीय तहहरु प्रदेश सरकार 
र स्थानीय 
तहहरु 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको 
साझेदारीमा लगानी गरी 
पूिााधार विकास भई 
जजल्लाको पयाटन प्रिर्द्ानमा 
टेिा पुग्न े

३ िर्ाधभत्र 

५ 

जेलिाङ्ग, जलजला, 
थिाङ, तकसेरा, 
ढोरपाटन, जलजला 
(म्याग्दी) पदमागा 
पूिााधार विकास गरी 
गुररल्ला पदमागा मगर 
साुँसृ्कवतक पयाटनसुँग 
जोड् ने 

तीन िटै स्थानीय 
तह पुथा उत्तरगंगा रोल्पा 

नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार 

स्थानीय तहहरु नेपाल 
सरकार, 
प्रदेश सरकार 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको 
साझेदारीमा लगानी गरी 
पूिााधार विकास भई पयाटन 
प्रिर्द्ानमा टेिा पुग्ने 

५ िर्ाधभत्र 

६ 

काुँक्री जनजावत 
संग्रहालयलाई व्यिस्थस्थत 
र नयाुँ ढङ्गले विकास गना 
डडवपआर तयार गरी 
सोडहबमोजजम भौवतक 
संरचना वनमााण 

तीन िटै स्थानीय 
तह 

भूमे २ 

नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
भूमे 
गाउुँपाजलका 

जससे्न र पुथा 
उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलका र 
आडदिासी जनजावत 
महासंघ 

नेपाल 
सरकार, 
प्रदेश 
सरकार, भूमे 
गाउुँपाजलका 

जजल्लाका सम्पूणा आडदिासी 
जनजावतहरुको सुँसृ्कवत, 
संस्कार र जीिनशैली झल्किने 
गरी विकास गना संघ प्रदेश र 
स्थानीय तहको साझेदारीमा 
योजना वनमााण र कायाान्वयन 
भई साुँसृ्कवतक पयाटन तथा 
पडहचान प्रििानमा टेिा पुग्ने 

५ िर्ाधभत्र 

७ भूम्या नाच, नचारु नाच, 
झाुँक्री नाच, झोलेनी 

तीन िटै स्थानीय 
तह 

तीन िटै स्थानीय तहका 
सिम्बन्धत िडा र 

तीन िटै 
स्थानीय तह 

नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार 

तीन िटै 
स्थानीय तह 

लोपोन्मुख नाचहरुको आ-
आफ्नो स्थानीय तहबाट संरिण 

आगामी 
आधथिक 



नाच, फाुँक नाच, पैसेरू 
नाच लगायत लोपोन्मुख 
नाचहरुको संरिण र 
पुिान्तरण 

बस्तिहरु र पुिान्तरण भई साुँसृ्कवतक 
पयाटन तथा पडहचान प्रििानमा 
टेिा पुग्न े

िर्ाबाट सुरु 
गरी वनरन्तर 

८ 
खराङ खाुँरा शडहद पाका  
वनमााण पुथा उत्तरगंगा पुथा उत्तरगंगा ८ 

पुथा उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलका 

प्रदेश सरकार पुथा उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलका 
र प्रदेश 
सरकार 

युि पयाटनको विकासका 
माध्यमबाट पयाटन विकास 
तथा आयआजान 
जजविकोपाजानमा सुधार हुने  

३ िर्ाधभत्र 

९ 
तातोपानी जुनाङ क्यूुँजा 
दोगाडी पुथा डहमालय 
पदमागा वनमााण 

पुथा उत्तरगंगा  पुथा उत्तरगंगा २ 
पुथा उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलका 

प्रदेश सरकार पुथा उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलका 
र प्रदेश 
सरकार 

पयाटनको विकासका 
माध्यमबाट पयाटन विकास 
तथा आयआजान 
जजविकोपाजानमा सुधार हुने 

३ िर्ाधभत्र 

कृवर्        

१ 

माटो, हािा, पानी 
सहाउुँदो प्राङ्गाररक कृवर् 
अनुसन्धान केन्द्र स्थापना 
गने 

तीन िटै स्थानीय 
तह भूमे ७ माररङ 

भूमे 
गाउुँपाजलका, 
प्रदेश सरकार 

जससे्न र पुथा 
उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलका र प्रदेश 
सरकार 

भूमे 
गाउुँपाजलका 
र प्रदेश 
सरकार 

जजल्लाको हािा पानी माटो 
अनुकूल प्राङ्गागररक कृवर् 
व्यिसायको विकास र 
प्रिर्द्ानमा टेिा पुग्ने 

३ िर्ाधभत्र 

२ 
जजल्लािरमा 
कोल्डरुम/पोटेबल कोल्ड 
च्यािर वनमााण 

तीन िटै स्थानीय 
तह जससे्न ५  

लुम्बिनी प्रदेश 
सरकार र संघ 

जससे्न, भूमे र पुथा 
उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलका 

लुम्बिनी 
प्रदेश सरकार 
र संघ 

जजल्लामा उत्पाडदत खाद्यििु 
तथा फलफुलको डदगो 
भण्डारण भई कृर्कको आय 
िृधिमा टेिा पुग्ने, 
बजारीकरणलाई समेत मद्दत 
पुग् ने 

३ िर्ाधभत्र 

विद्युत        

१ मेगा प्रोजेक्टको हाइड्रो 
पािर सञ्चालन गने  

तीन िटै स्थानीय 
तह 

सम्भाव्यता अध्ययनको 
आधारमा 

नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार 

तीन िटै स्थानीय 
तहहरु 

तीन िटै 
स्थानीय तह, 
शेयरधनीहरु 

तीन िटै स्थानीय तहको साझा 
लगानी र व्यविगत शेयर 
लगानीमा मेगाप्रोजेक्टको 
हाइड्रोपािर सञ्चालनमा आई 
जजल्लामा विद्युत सुविधा 
वििारका साथै आय आजान र 

३ िर्ाधभत्र 



जजविकोपाजानमा टेिा पुग्ने  
उद्योग        

१ 
१/१ िटा कृवर् िनमा 
आधाररत उद्योग 
सञ्चालन गने 

तीन िटै स्थानीय 
तह 

प्रत्येक स्थानीय तहमा नेपाल सरकार 

प्रदेश सरकार, 
स्थानीय तहहरु 

प्रदेश 
सरकार, 
स्थानीय 

तहहरु 

सम्भािनाको पडहचान गरी तीन 
िटै स्थानीय तहमा १/१ िटा 
कृवर् िनमा आधाररत उद्योग 

सञ्चालन भई आधथिक 
विकासमा टेिा पुग्ने  

५ िर्ाधभत्र 

४         
सामाजजक विकास िते्र ०     

जशिा        

१ जससे्न जशिा क्याम्पस 
तीन िटै स्थानीय 
तह जससे्न ५ संघ, प्रदेश 

स्थानीय तह प्रदेश 
सरकार, 
स्थानीय तह 

क्याम्पसको भौवतक तथा 
व्यिस्थापकीय विकासका 
माध्यमबाट जजल्लामै 
गुणिरीय उच्चजशिाको 
अिसर प्राप्त हुन े

वनरन्तर 

२ 
पुथा डहमालय मावि 
प्राविधधक धार स्थापना 

पुथा पुथा उत्तरगंगा प्रदेश सरकार 

स्थानीय तह, 
CTEVT  

प्रदेश 
सरकार, 
स्थानीय तह 

विद्यालयको भौवतक तथा 
व्यिस्थापकीय विकास भई 
गाउुँपाजलकामै प्राविधधक 
जशिाको अिसर प्राप्त हुने 

 

३         
स्वास्थ्य        

१ 
जजल्ला अस्पताललाई 
प्रविधध र जनशवि 
व्यिस्थापन 

तीन िटै स्थानीय 
तह जससे्न ५ प्रदेश सरकार 

स्थानीय तह प्रदेश सरकार जजल्ला अस्पतालको भौवतक 
तथा व्यिस्थापकीय सिमता 
िृधि भई जजल्लामै गुणिरीय 
स्वास्थ्य सेिा प्राप्त हुने 

आगामी 
आधथिक 
िर्ाबाट सुरु 
गरी वनरन्तर 

२ 
प्राथधमक स्वास्थ्य केन्द्र 
कोल िरोन्नवत 

पुथा पुथा  प्रदेश सरकार 

स्थानीय तह प्रदेश सरकार प्राथधमक स्वास्थ्य केन्द्रको 
भौवतक तथा व्यिस्थापकीय 
सिमता िृधि भई 
गाउुँपाजलकामै गुणिरीय 
स्वास्थ्य सेिा प्राप्त हुने 

२ िर्ाधभत्र 



जजल्लािरबाट सिेा प्रिाह तथा कायासञ्चालनका विर्यहरु      
साझा सिेा िते्रहरु तथा साझा लगानी      

१ 

अल्पकालीन सुरजित 
आिास गृह (सेफ 
हाउस) सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन 

तीन िटै स्थानीय 
तह 

जससे्न ५ जससे्न 
गाउुँपाजलका 

भूमे र पुथा उत्तरगंगा 
गाउुँपाजलका, 
रुकुमकोट मडहला 
बहुउदे्दश्यीय सहकारी 
संस्था 

स्थानीय 
तहहरु 

अल्पकालीन सुरजित आिास 
गृहको भौवतक तथा 
व्यिस्थापकीय सिमता िृधि 
भई जजल्लामा डहिं सा वपडडत 
मडहला र आश्चित 
बालबाजलकालाई गुणिरीय 
संरिण सेिा प्राप्त हुने 

आगामी 
आधथिक 
िर्ाबाट सुरु 
गरी वनरन्तर 

स्थानीय तथ्याङ्क सकंलन तथा अधभलखे व्यिस्थापन      

१ 

जजल्ला प्रशासन 
कायाालय रुकुम 
पश्चिमबाट रुकुम (पूिा) 
जजल्लासुँग सिम्बन्धत 
नेपाली नागररकताका 
पुराना अधभलेखहरु  
जजल्लामा ल्याउन े

तीन िटै स्थानीय 
तह 

जजल्लािर 

जजल्ला 
प्रशासन 
कायाालय, 
जजल्ला 
समन्वय 
सधमवतको 
कायाालय 

तीन िटै स्थानीय 
तहहरु 

तीन िटै 
स्थानीय 
तहहरु 

जजल्ला स्थापना हुनुपूिा 
साविक रुकुम जजल्ला प्रशासन 
कायाालयबाट जारी भएका 
हाल रुकुम (पूिा) जजल्लामा 
स्थायी बसोबास भएका 
नागररकहरुको नेपाली 
नागररकता प्रमाणपत्र सिन्धी 
अधभलेख जजल्ला प्रशासन 
कायाालयमा ल्याई 
नागररकताको प्रवतजलपी जारी 
तथा अधभलेख धभडाउन सहज 
हुने 

चालु 
आधथिक 
िर्ामा 
सुरुिात 
गरी १ 
िर्ाधभत्र  

स्थानीय तहको िमता विकास सिन्धी विर्यहरु      
पञ्जञ्जकरण व्यिस्थापन        

१ 

साविक गाविस 
अनुसारका पञ्जञ्जकरण 
सिन्धी अधभलेख 
व्यिस्थापन तथा 
हिान्तरण 

तीन िटै स्थानीय 
तह 

सिम्बन्धत िडा 
कायाालय/स्थानीय तह 

स्थानीय तहहरु 

िडा कायाालयहरु स्थानीय 
तहहरु 

व्यविगत घटना दताासिन्धी 
घटनाको वििरण संशोधन तथा 
प्रवतजलपी जारी गने क्रममा 
अधभलेख नहुुँदा देखा परेका 
करिनाई हट् न े

चालु 
आधथिक 
िर्ामा 
सुरुिात 
गरी १ 
िर्ाधभत्र 



ताजलम तथा गोष्ठी        

१ 

स्थानीय तहको बजेट 
तथा योजना तजुामा 
सिन्धमा जनप्रवतवनधध 
तथा कमाचारीहरुका 
लावग अधभमुखीकरण 

तीन िटै स्थानीय 
तह 

जजल्लािर स्थानीय तहहरु 

जजसस, प्रदेश 
योजना आयोग 

स्थानीय 
तहहरु 

स्थानीय तहको बजेट तथा 
योजना तजुामाको कानूनी तथा 
व्यिहाररक पिको जानकारी 
भई बजेट तथा योजना तजुामा र 
कायाान्वयनमा प्रभािकाररता 
अधभिृधि हुन े

चालु 
आधथिक 
िर्ाबाट सुरु 
गरी वनरन्तर 

२ 

स्थानीय तहको कानून 
तजुामा सिन्धी ताजलम 
तथा अधभमुखीकरण 

तीन िटै स्थानीय 
तह 

जजल्लािर स्थानीय तहहरु 

जजसस, प्रदेश 
सरकार 

स्थानीय 
तहहरु 

स्थानीय तहको कानून 
वनमााणको कानूनी तथा 
व्यिहाररक पिको जानकारी 
भई स्थानीयत आिश्यकता र 
संिैधानमा आधाररत कानून 
तजुामा र कायाान्वयनमा 
प्रभािकाररता अधभिधृि हुने 

आगामी 
आधथिक 
िर्ाबाट सुरु 
गरी वनरन्तर 

३ 

स्थानीय तहबाट सम्पादन 
हुने सेिा प्रिाह तथा 
कायाक्रम सिन्धमा 
अनुभि आदानप्रदान तथा 
अधभमुखीकरण 

तीन िटै 
स्थानीय तह 

जजल्लािर स्थानीय तहहरु 

जजसस, जजल्ला 
प्रशासन 

स्थानीय 
तहहरु 

स्थानीय तहहरुले सेिा प्रिाह 
तथा कायाक्रमका सिन्धमा 
अिलिन गरेका असल 
अभ्यासहरुको जानकारी 
आदान प्रदानका साथै सिेा 
प्रिाहका जसलजसलामा देखा 
परेका करिनाइहरुको 
समाधानका उपायहरुको 
जानकारी प्राप्त भई सेिा 
प्रिाहमा प्रभािकाररता 
अधभिृधि हुन े

चालु 
आधथिक 
िर्ाबाट सुरु 
गरी वनरन्तर 

 


