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 पाँचौ िज ला सभा इलाम  

१ न दशे नपेाल 
िज ला सभामा पेश ग रएको 

बैठक िमित –२०७८।०७।१० 
िवषय:– िज ला सम वय सिमितबाट आिथक बष २०७७।७८ मा स पादन ग रएको मु य मु य 

कायह को ितवेदन स व धमा । 

१.िवषयको संि  यहोराः– 
थानीय सरकार संचालन ऐन. २०७४ को दफा ९२ को उपदफा (झ) मा आ नो काम कारवाहीको स व धमा 

म ालय र थानीय तह स वि ध िबषय हने दशे सरकारको म ालयलाई येक आिथक बष समा  भएको दईु 
मिहनािभ  ितवेदन िदने उ लेख भएकोमा सो  बमोिजमको ितवेदन पठाई सिकएको छ । यसरी न ै दशेसभा. 

दशे न १ बाट पा रत िज ला सभा संचालन (कायिविध) ऐन. २०७५ को दफा १५ को उपदफा (क) मा िज ला 
सम वय सिमितबाट स पादन ग रएका कायह को बािषक ितवेदन िज ला सभामा तावको पमा पेश गन 
सिकन ेकाननूी यव था ग रएको  छ । 
२. ताव पेश गनु पनाको कारण:– 
मािथ करण (१) मा उ लेिखत िवषय. काननूी ावधान. काम कत य र अिधकार अनसुार िज ला सम वय 
सिमित िमित २०७४।४।३० मा गठन भई आिथक बष २०७७।७८ मा स पादन ग रएका कायह को स व धमा 

ितवेदन पेश गन, सुझाव गन र रेकड गराउन समेत आव यक देिखएकोले िज ला सम वय सिमितको कायालय, 
इलामबाट तयार ग रएको िज ला सम वय सिमित इलामको आिथक बष २०७७।७८ को बािषक ितवेदन नेपाल 
सरकार सघीय मािमला तथा सामा य शासन म ालय र १ न वर दशे सरकार मु यम ी तथा म ीप रषदको 
कायालयमा जानकारीको लािग पठाई सिकएको तथा यस सभाको जानकारीको लािग पेश ग रएको । 
िज ला सम वय सिमित इलामले िज ला सभाको अिधकार योग गन काननूी ावधान बमोिजम िज ला 
सम वय सिमितबाट भएका कायह को अनमुोदन तथा आिथक बष २०७७।७८ को बािषक ितवेदन िज ला 
सभामा पशे गन िज ला सम वय सिमितको िमित २०७८/०७/०८ को बैठकबाट अनमुित ा  भएकोले स ल न 
अनसुिुच -१ बमोिजमको ितवेदन सभाबाट अनमुोदन गन योजनको लािग ताव पेश ग रएको । 
        

तावक :- ी उमाका त िव कमा िजसस सद य 
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 पाँचौ िज ला सभा इलाम  

१ न दशे नपेाल 
बठैक सं या ५ 
बठैक िमित २०७८।०७।१० 

ितवदेन पशे गन िजसस बोड बठैक िनणय भएको िमित २०७८।०७।०८  
िज ला सम वय सिमितको कायालयबाट आ.ब.२०७७।०७८ मा भएका मु य मु य कायह को गित िववरण  

ितवदेन । 

िस.

न.ं 
कामको िववरण 

१ िजससका आ.ब. २०७७।०७८ को बजेट काय म आलेप समते भई सकेको । 

२ िज ला सम वय सिमित इलामको चौथो िज ला सभा िमित २०७७।०६।२८ र वा षक 
सिम ा काय म असोज १२ र १३ गते स प  ग रयो । 

३ 

िज ला सम वय सिमित इलामको नयाँ कायालय भवनमा कोरोना सं िमतका लािग 
आइसोलेसन अ पताल संचालन भईरहकेोमा उ  भवनमा रहकेो यालमा ील नभएकोल े

ील लगाउने काय ग रयो । साथै कायालयको नयाँ भवनमा अ पताल संचालनका लािग 
इलाम अ पतालसंग स झौता ग रयो ।  

४ 
इलाम िज लाको ीवृि का िनिमत िव  भर रहकेा स पूण इलामेलीह लाई Global Zoom 

Meeting माफत सहभागतीका साथ मह व पूण छलफल ग रयो ।  

५ 
इलाम िज लामा िविभ  जोिखम तथा सम यामा परेका मिहला तथा बालबािलकाका 
स व धमा संर ण, आ य तथा पुन थापना गन कामको लािग सेफहाउसको संचालन गन 
थानीय तहह लाई खच व थापन  गन अनुरोध ग रएको । 

६ भूिम सम या समाधानका लािग िज लामा रहन ेिज ला कायालय व थापन िज ला 
सम वय सिमितको कायालयमा ग रयो साथै यस े लाई सहयोग गन काम समेत ग रयो ।  

७ 

िज ला सम वय सिमित तथा ाकृितक ोत िज ला अनगुमन सिमितले रोङ् गाउँपािलका 
अ तगतका सुकेिन दा खोला, दो गे खोला र कुमाल खोलामा भएको नदीज य पदाथ झापा 
तफ चोरी िनकासी भएकोमा संस  अनुगमन िन र णका साथै इलाम तफ थुपा रएको 
नदीज य पदाथ रोङ ५ व वनमा योग गन र झापा तफ थुपा रएको झापा िज ला सम वय 
सिमित, झापा िज ला शासन संग छलफल गरी रोङ ५ म ै फता याइ योग गन गराउने 
भनी िनणय भएको । 

८ िविभ  ित ान तथा िज लामा सचंािलत िविभ  खलेकुद ितयोिगतामा आ थक सहयोग 
ग रएको । 

९ 
इलाम िज ला अदालतलाई कायालयीय भवन िनमाणका लािग आव यक पन ज गा ाि का 
लािग संघीय मािमला तथा सामा य शासन म ालय पठाउन ेकाम ग रयो । 

१० 

इलाम िज लामा COVID-19 सं मणका कारण िति त सामािजक ि वह को िनधन 
भएको ि थितमा याि सनको उपल धताका लािग आव यक पहल कदमी ग रयो । साथै 
५५० थान Antigen Test Kit, Mask सेनीटाइजर ख रद गरी िज ला अ पताल इलामलाई 
ह ता तरण ग रयो ।  

११ DCCMC इलामले कोरोना रोकथामको स व धमा गरेका िनणयह  काया वयन गराउन 
तथा स लाहाकारीय भूिमका िनवाह ग रइएको । 
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िस.

न.ं 
कामको िववरण 

१२ 
इलाम  अ पतापललाई वि थत वनाउन COVID-19  सं िमतको उपचार सहज वनाउन 
िविभ  Equipment को व थापन ग रएको । 

१३ 
थानीय तहह को मता वमु या कन (Lisa) मा व था अनु प स पूण थानीय 

तहह ले सचंालन गन योजना तथा आयोजनाह को थलगत अनुगमन गरी सुझाव ितवदेन 
तयार ग रएको । 

१४ 
िविभ  िवषय गत कायालयह का योजना काया वयनका लािग योजना छनौट तथा  
अनुगमन माफत भावकारी योजना काया वयमा सहयोग ग रएको ।  

१५ इलाम नगरपािलकामा मेिडकल कलेज थापनाका लािग आव यक परामश बैठक तथा ज गा 
उपल धता तफ आव यक पहल कदमी ग रएको । 

१६ इलाम िज ला ि थत िविभ  गैससह ारा संचािलत िविभ  कायह को अनगुमन । 
१७ िजसस महासंघले िविभ  िमितमा आयोजना गरेका बठैक तथा काय ममा सहभािगता  

१८ िज ला ि थत िवषयगत कायालयह  ारा संचालन भएका िविभ  काय मह मा अनुगमन 
साथै आिथ यता दान ग रएको । 

 
तावक :- ी उमाका त िव कमा िजसस सद य 
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 पाँचौ िज ला सभा इलाम  

१ न दशे नपेाल 
बैठक न.ं ५ 

ताव स या १ 

बैठक िमित २०७८।०७।१० 

ताव पेश गन िजसस बोड बैठक िनणय भएको िमित २०७८।०७।०८  
पाँचौ िज ला सभाको आिथक बष २०७८।०७९ को नीित तथा काय मह  । 

१. "कृ षमा व ध जीवनयापनमा संवृ " भ े मलु नारालाई आ मसाथ गद कृ षमा अधद  जनशि को 

नमाण, व धमा याि करण गद, उ पा दत कृ ष उपजको मू य ृङखला समेत म यनजर गद 

बजार करण, यवसा यकरण गद मश औधो गकरणमा लैजाने नी त अवल वन ग रएको छ ।  

२. इलाम िज लाका व भ  े मा उ पादन हनुे नगदेवाल  तथा ज डवटु ज य व तहु को उ पादनमा 

वढावा ददै रा य तथा अ तरा य वजारमा गणु तर य व त ु नयात तथा इलामको स पूण प हचान 

हनु े गर  शोधन तथा याकेिजङ गनको ला ग स वि धत प  र े सँग सम वय गर  प हचान 

थापीत गद आ थक स मु त हाँ सल गन नी त अवल वन ग रएको छ । 

३. िज ला भ र कृ षको आधु नक करण स दभमा:- 

 कृ षउपज (खा ा , तरकार बाल , नगदेबाल , फलफूल) को उ पादन वृ  गनको ला ग उवर 

खेतीयो य ज मन प हचान, माटो वातावरण सहुाउदो खेतीबाल  लगाई कृ षमा आ म नभर 

वनाउदै यवसा यकता भ याउन स पूण थानीयतह मा कृ ष व को यव था, संिचत े को 

व तार गन र नबीनतम खे त णाल  साथै संचाई व धको मा यबाट उ त खेती णाल को 

वकास गन आव यक सम वय गर  काय गन नी त अवल वन ग रने छ । 

 गत वषमा ज तै दगो आ दानी हनु े िचया, कफ , सु तला, कागती, क व, एभोकाडो, सिजवन, 

कु रलो, ज ता फलफूल तथा वन तपीह  साथै नगदे बाल ह को वकास व तारमा स पूण 

थानीयतह मा स भा यता प हचान ग र उ त व ध यु  खेती णाल को वकासको  नी त 

अवल वन ग रने छ । 

४. दगो वकास वा ल य तथा सूचकह ले इ गंत गरेको वकास अवधारणालाई साकार पान 
थानीयतह, वषयगत कायालय, गै.स.स. लगायतका स वि धत प / े  लाई आव यक नी त, 

रणनी त, काय म नमाण ग र काया वयन गन नी त अवल वन ग रएको छ । नेपाल सरकारले 
अवल वन गरेको नीित अनु प थानीय तहह ले बालमै ी¸लिगक मै ी¸अपाङ्ग मै ी¸ पणू 
खोपयु ¸पणूसा ारता अिभयान ज ता कृयाकलापह  संचालन गन िजससको तफबाट आव यक 
सम वय र सहजीकरण ग रनेछ । 

५. पयटन वकासको स दभमा यस िज लामा पयटन पूवाधारको नमाण, यावलोकन, साह सक तथा 

खेलपयटनका े को प हचान तथा चार, सामािजक साँ कृ तक तथा धा मक पयटक य ग त य 

े  प हचान तथा व न, व भ  जा त जनजा तका प हचान झ कने वषयको व न गद पूव  
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१ न दशे नपेाल 
नेपालको पयटक य हव नमाण गनको ला ग संघीय सरकार, देश सरकार, थानीय तह, 

पयटनसंग स वि धत संघ सँ थाह , नीिज े  र यवसायीह संग आव यक सम वय गर  

पयटनमै ी वातावरण नमाण गन नी त अवल वन ग रएको छ ।  

६. भौ तक वकासको स व धमा:- 

 िज लािभ का  सवै थानीय तहह का वडा कायालय भवन धेरै िनमाण स प न भईसकेका छन ्। स प न 
हन बाँक लाई यथाश य  चाँडो िनमाण स प न गरी थानीय  जनताले पाउने सेवा सिुवधा चु तदु त 
पमा पाउन थानीय तहह  माफत पहल ग रने छ । साथै आधार भतू वा य के , कृिष, भेटेरीनरी सेवा 

के  समेत िनमाण गरी क तीमा १ वडामा एउटा मा यािमक िश ा र शाि त सरु ाकोलािग एउटा हरी 
चौक  स वि धत िनयकायबाट यव थापन गन पहल ग रने छ ।  

 थानीय तह, िडिभजन कायालय, संघ सं थाह ारा स पािदत िवकास िनमाणका काय तथा सेवा वाह 
स ब धी  कायह  पारदश  बनाई उ रदायी ढङ्गले स चालन गन र  यसको थप भावकारी, अनगुमन. 
िनयमन गन यव था िमलाईनेछ ।  

 संघ¸ दशे¸ थानीय तहह  र िवकासका साझेदारीह बीचमा िजससको सम वयकारी भिूमकालाई थप 
भावकारी सि य, सस  बनाउदै सवै तहह बाट सचंािलत योजना तथा काय मह को गणु तरीयता 

सुिनि त गन अनगुमन तथा िनरी णलाई यवि थत र नतीजामुखी बनाइनेछ । साथै थानीय तहह को 
मता वमु यांकन (LISA) लाई अझ भावकारी बनाइने छ ।  

 योजना तजमूा, काया वयन एवं मू याङ्कन काय सम वया मक र भावकारी ढङ्गबाट स चालन गन 
िज ला सम वय सिमितबाट वािषक कायतािलका बनाई सोही अनु प अनगुमन तथा मू याङ्कन गन 
यव था िमलाईने छ  । 

 पूवाधार िनमाणका लािग बातावरणीय भाव मू याङ्कन गन स ब धमा :- पवूाधार िनमाणका 
कारण भू य. पिहरो ज ता कारणले कितपय थान. उजाड भएको. खानेपानीको मूल सु न गै चरम अभाव 
झे न पन बा यता िसजना हदँै गएको साथै वातावरणमा समेत दीघकालीन असर पा ररहकेो स दभमा 
योजना संचालन गन पवू सो े को वातावरणीय भाव मू याङ्कन गरी गराई सोको आधारमा मा  
भौितक पूवाधार िवकास िनमाणमा योजनाब  अगाडी बढाउने ग र नीित तजमूा गन स बि धत िनकायमा 
िसफा रश ग रनेछ । साथै वेमौसमी वषा भएको स दभलाई समेत याल गद यथास य चाँडो सडक तथा 

ती भएका संरचानाह को िनमाणमा आव यक पहल ग रने छ ।  
७. बालबािलकाह को वाल अिधकार ाि को सिुनि ता गन स पणू थानीय तहह  तथा स वि धत े मा 

बालअिधकारको सिुनि चता एंव बाल संर णका लािग ऐ यव ताका लािग आव यक कदम चािलने छ 
। साथै सं ामक रोग तथा महामारी ज य अव थालाई समेत यान िददै आव यक वा योपचार तथा 
सुर ा मक उपायह  अवल वन ग रन ेछ ।  

८. िज लाको अव थालाई सम  िज लाको िश ाको अव थालाई म यनजर ग र  पहचँ थािपत गन, द  
रोजगारी सजृना हन े गरी ािविधक िश ाका िविभ न े , िवषयह  अ ययन/अ यापन गराउन उ च 



"िवकास र समिृ को आधार: ह रत कृिष. जल ोत. पयटन र पबूाधार " 

 पाँचौ िज ला सभा इलाम  

१ न दशे नपेाल 
िश ालाई सवशुलभ बालमै ी एवम ् िविधमै ी वनाउद ै िशि त एवम् द  नाग रकह  उ पादन गन 
आव यक नीित अवल वन ग रने छ ।  

९. िज ला िभ  नागरीकह को वा य सेवा ाि को पहचँ विृ  गन, भएका वा य सं थालाई भौितक 
तथा ािविधक पमा तरीकरण गद स पणू थानीयतहह मा िशला यास भई िनमाण काय भइरहकेा तथा 
िनमाण स प न भईसकेका अ पतालमा जनशि को य थाको लािग  संघीय तथा दशे सरकार संग 
आव यक सम वय ग रने छ ।  

१०.िज ला अ तपतालको तर विृ  गद थानीयतह सम वय बैठकले िदइएको सुझावलाई आ मसाथ गद र 
भिव यमा इलाममा मेिडकल कलेज थापना गनकोलािग समेत आव यक पवूाधार िनमाण गद हाललाई 
कि तमा ३०० शैयाको अ पताल वीकृत गराउन र ािविधक जनशि को िवकास गन नीित अवल वन 
ग रने छ ।  

११. िव यापी महामारी ज य रोग COVID-19 को रोकथाम तथा भावकारी िनय णको स व धमा र 
भिव यमा आइपन िविभ न रोगह  पिहचान तथा रोकथामका लािग आव यक वा य चेतना विृ  गन, 
वा यकम  तथा ियनका व य के लाई थप मजवतु र िविधयु  वनाउन तरीकरणका लािग संघ 

तथा देशसंग िवगत वष झै िनर तर  आव यक सम वय ग रने छ ।  
१२. भ ाचार मु  सशुासन, पारदिशता, िम ययी आिथक शासन, जवाफदहेी शासन सु यव था बनाउन 

सघंीय सरकार, दशे सरकार थानीय सरकार लगायतका सरोकारवाला प संग सम वया मक भिूमका 
िनवाह गन नीित अवल वन ग रने छ । 

१३. िज लाको स तिुलत एवं सम  िवकासका लािग िवप न मिहला, बालबािलका, दिलत, 
आिदवासी,जनजाित, िपछडा वग लगायत लि त समुदायको माग एवं सम यालाई यथोिचत स वोधन गन 
िकिसमका काय म संचालन गन थािलएको छ । यस कायलाई िनर तरता िदइ अगामी वष  अझ सस  
वनाइने छ ।  

१४. िज लाको उपयु  ठाउँह  छनोट ग र एक कृत व ती िवकासको लािग अवधारणा स ब धमा: 
भ-ूबनोटको वा ता नगरी बसोवास गन पर पराबाट एकाितर रा यबाट उपल ध गराउने यूनतम 
आव यकता ब ी¸ पानी¸ बाटो घरघरै पयुाउन स भव नहन ेसम या एकाितर छ भने अक ितर भकू प. 
बाढीपिहरो. आगजनी ज ता ाकृितक कोपबाट पिन पीिडत भैरहन ु परेको स दभमा स भा यता 
अ ययन र भ–ूिव को सुझावमा एक कृत ब ती िवकासको अवधारणा अिघ सान स बि धत 
िनकायह मा िवगत वष झै काया वयनका लािग  िसफा रस ग रनेछ । 

१५. पयावरणीय ि ले उपयु  बनजगंल सरं ण गन स ब धमा :-  

 ाकृितक र पयावरणीय ि ले उपयू  दिेखएका बनजंगल जोगाउन त काल आव यक कृया अगािड 
बढाउन ुपन भएकोले सरकारी सामदुाियक वन, कविुलयती वन र नीिज वन जंगल जोगाई सोको संर ण 
गन आव यक नीित योजना तजमुा गन गराउन तथा बृ ारोपण एंव रोिपएका िव वाह लाई संर ण गन  
साथै रोपण गन िव वाह मा फलफूलज य¸ जडीबटुीज य लगायत र बाँसज य  िव वाह लाई िवशष 

ाथिमकता िदई स बि धत िनकायमा िसफा रस ग रनेछ । 
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१६.  िव मा लोपो मखु अव थामा रहकेो रेडपा डाको संर ण गन शु भएको कायलाई वढो री साथै 

थापना भएको Breeding Center लाई पयटक य े को पमा िवकास गन िवशेष ाथिमकताका 
साथ पहल ग रनेछ । 

१७. IEE गन बाँक  थानीय तहह लाई नदीज य पदाथ िग ी¸ढुङ्गा¸बालुवा¸रोडा ज ता िनमाण 
साम ीह को उ खनन ्संकलन¸िब  िवतरण र यव थानमा थानीय तहह लाई आव यक सम वय र 
सहजीकरण गरी IEE गराई िवकास िनमाण कायमा सहजता याइनेछ । तर गैरकाननूी पमा हने 

ाकृितक ोतको दोहन¸उ खनन्¸संकलन र वसारपसार ज ता कायह को िनय ण गन आव यक व ध 
िमलाइनेछ ।  
िज लािभ  स पूण पािलकाह मा खेलकुद े को   िवकासका लािग आव यक पहल ग रनेछ ।  

१८. संघीय सरकार, दशे सरकार र थानीय तहह  वीच सम वया मक भिूमकालाई थप वाभकारी र 
नितजामुखी  बनाइनेछ । अ य दशेको तलुनामा दशे १ सरकारबाट िजससलाई कुनै आिथक सहयोग 
नभएको हदँा सम वयलाई थप भावकारी वनाउँद ैलिगने छ  

१९. िज ला सम वय सिमितको भावकारीता विृ  गन थप अिधकार र मता अिभविृ  गन संघीय 
मािमला तथा सामा य शासन म ालयलाई आव यक अिधकार दान गन भावकारी सम वय ग रन े
छ ।  

२०. िवगतमा भएका नीितगत यव थालाई समेत काया वयन गद अिघ वढने नीित अवल वन ग रन े
छ ।  
 

तावक:- उप मखु ी िच कला बराईली  
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बैठक न.ं ५ 

बैठक िमित २०७८।०७।१० 

ताव पशे गन िजसस बोड बठैक िनणय भएको िमित २०७८।०७।०८  

पाँचौ िज ला सभा (२०७८।०७।०८ वोड बैठक बाट) पेश भएका िवशेष तावह   

!=  िव यापी पमा फैिलएको कोरोना महामारीबाट (COVId-19) हा ो दशे र यस िज लालाई समते 
भाव पारी जनिजिवका, आिथक, सामािजक, सा कृितक गितिविधह मा समेत ठूलो असर पा ररहकेो छ 

। यसले िज लाको िश ा, वा य तथा िवकास िनमाणमा समेत असर पा र अिहले पिन जिटल 
प रि थितबाट गु न ुपरेको छ । यस अव थामा िज ला िभ को कृिष उ पादन, बजारीकरणका कायह  
आव यक वा य मापद ड अवल वन गद होिशयारीका साथ िनयिमत गितिविधह मा अिघ वढद ै
िश ा, वा य लगायत अ य िवकास िनमाणका  कायह  सचुा  गद लैजानको लािग सबैमा यो सभा 
हािदक आ हान गदछ । 

@.  िज ला सम वय सिमतका पदािधकारी तथा कमचारी सिहतको टोिलबाट अ तर दशे तथा अ तर 
िज ला अ ययन तथा अवलोकन मणका गन साथै इलाम िज लामा रिह समाजका िविभ न े मा  
िविश  सेवा पयुाई योगदान गनु हन े जन ितिनिध, कमचारी, उधमी तथा कृिष यवसायी र नागरीक 
समाजका ल ध िति त यि वह लाई स मान गनका लािग ला न ेखच कायालयको आ त रक कोष 
(ख.६ खाता) बाट खच गन गरी दहेायका िशषकमा आव यक रकम िविनयोजका लािग  िज ला सम वय 
सिमितको वोडलाई अि तयारी दान गन काय वीकृितको लािग  यो सभा िबषेश ताव पेस गदछ ।  

    देहाय  

१. अ तर देश तथा अ तर िज ला अ ययन तथा अवलोकन मण काय म  

२. व श ठ यि त / यि त व स मान काय म  

 

#= इलाम नगरपािलकाको पहलमा इलाम अ पताललाई आधार मानी यसको १० िक.िम आसपासको 
े मा मेिडकल कलेज यव थापनको काम शु  भएकोले यसलाई थप यव थापन गद इलाम 

अ पताललाई तरो नती गराई ३०० शैयाको अ पताल संचालनलाई वीकृती दान  ग रयोस भनी 
नेपाल सरकार सम  िज ला सभा माग गदछ ।   

$. इलाम िज लाको कृिष यवसाय (फलफूल,तरकारी, नगदबेाली, खा न पशुपालन,) पयटन यवसाय 
( यावलोकन, खेल, सहािसक पयटन, धािमक पयटन) धािमक,सां कृितक तथा परुाताि वक, 
स पदाह को संर ण, स व न र  वातावरण तथा वातावरणीय त वह को सरं ण, स व न र ियनको 
िदगोपनका लािग  िवकासमा सरोकारवालाह को अथपणू सहभािगताबाट भौितक तथा ाकृितक 
सौ दयताको िवकास गद उ पादनमा विृ  र आ मिनभरता उ मखु गराउँद ैपयटन मै ी वातावरण िनमाण 
गन सरोकारवाला िनिज े , लगानीकता र इलाम बािहर रहन ुभएका इलामेलीह  संग समेत आ ह गद 
यस अिघ लगानी मै ी िविभ न  पािलकाह ले गरेको कायको  शंसा सिहत अवका िदनमा समते 
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िदघकािलन िवकासको बिलयो स व धको लािग  समृ  स मु नत िज ला िनमाण गन यो सभा स पणू 

े मा आ हान गदछ  । 
 
५. यस िज लामा भौितक िवकासका अलवा माग र अिधकारमा आधा रत िविभ न गितिविध गद िवकासको 

मलू वाहमा सबै नागरीकह लाई समावेश गन र रा यले यव था गरेका बालबािलका, दिलत अपाङग, 
िपछडा वग, अ पसं यक सीमा तकृत यि  तथा समदुायको समावेशी तथा समतामूलक िवकास गनको 
लािग संघीय सरकार, दशे सरकार, थािनय सरकार, िवषयगत कायालयह  र स वि धत गैरसरकारी संघ, 
सं थाह लाई आ ह गद स वि धत े मा आव यक योजना िनमाण तथा बजेट िविनयोजन गन गराउने 
कायको लािग यो सभा िबशेष ताव पेस गदछ ।  

 

६. आ मिनभर िज ला िनमाण गनका लािग खा या न मासुज य ,दू धज य,फलफूलज य,नगदबेालीज य र 
तरकारीज य े  तो नकोलािग माटो परी ण गरी सबै थानीय तहह लाई उ लेिखत कृिषज य ब तकुो  
पकेट े  वनाउने काय गन र  नगद े बाली तथा तरकारीज य उ पादनह  िज ला बािहर िनकासी गद 
यवसाियक कृिष तफ उ मुख गनका लािग  यो सभा िबषेश ताव पेस गदछ । 

 
७ .दईु वा दईु भ दा बढी जोिडएका पािलकाह  बीच सहयोग पु नगे र पवूाधार िबकासका 

काय मह ,लि त बगका काय मह  र आव यकताका आधारमा पािलकाह लाई िहत हन े
काय मह  स बि धत पािलकाह , दशे सरकार िजसस र स वि धत सरोकारवाला िनकायह ले 
सम वय गरी योजना छनौट गनका लािग अनरुोध गद यो सभामा िबशेष ताव पसे गदछ ।  

 
८. िज ला सम वय सिमित इलामको आ त रक आय तथा आ त रक कोष तफ ज मा हन आएको 

रकमलाई यस िज ला िभ का पछाडी परेका े को मता िवकास, स-साना संरचनागत िवकास िनमाण 
र लि त वगमा टेवा पु ने काय म संचालन गन, अ याव क कायमा ािविधक मु याङ्कनका 
आधारमा काय गन  तथा  आव यक शासिनक खच गन िज ला सम वय सिमितको मौ दात कोषबाट 
खच गन आव यक कायिविध वनाई काय गन िज ला सम वय सिमितको वोडलाई वीकृित िदन र  
बैठकको िनणायानसुार थानीय तह संग सम वय ग र  उपरो  वमोिजमका काय मह  गनका लािग यो 
सभा िवशेष ताव पसे गदछ ।  

 
९. इलाम अ पताललाई साधन ोत स प न बनाउन आव यक पहल गन  र सबै पािलकाह मा रहकेा 

अ पतालमा आव यक जनशि  पिूत गन र  उिचत यव थापन सिहत अ पतालह  संचालन गन 
गराउने तफ थप आव यक पहलकदमीका लािग यो सभा िवशेष ताब पेश गदछ । 

 
१०. िज लामा िशपमलुक तािलम िलईरहकेा र िलइसकेका नागरीकह लाई अध द  र द   पमा काय 

गन  अवसर सजृना गन साथै सीपमलुक  तािलमह को विृ  ग र नागरीकह लाई पेशा केि त गन गरी 
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द  वनाउन साथै आव यक काय मह  तयार गरी संचालन गन स वि धत सबैमा  यो सभा िवशेष 

ताव पसे गदछ ।  
 
११. बैदिेशक रोजगारबाट फिक इलाममा बसोवास भएका नाग रकह को लािग िज ला िभ  रोजगारीको 

अवसर जृना गन आव यक पन कृिष, पयटन लगायतका िविभ न े  स वि धत  िविभ न िसपमलूक 
तािलमको व ध ग र काम गन अवसर सजृना गराई नीजह लाई पुन: िवदेश जान ुपन अव था व न 
निदने ग र   योजनाह  िनमाण गन स वि धत सबैमा यो सभा िवशेष ताव पेस गदछ । 

  
१२. ाकृितक ोतको अवैधािनक उ खनन ् गरी झापा ितर ओसार पसार ग ररहेको िवषयलाई रो न,  

आव यक सुर ाको व ध गन र आव यक ठाउँमा थानीय तहह ले IEE ग र / गराई ाकृितक 
ोतबाट आ त रक आ दानी वढाउने तफ सो न यो सभा िवशेष ताव पेस गदछ ।  

 
१३. लागत सहभािगतामा आधा रत योजना तथा काय मलाई ाथिमकता िदने गरी थानीय तह तथा 

िवषय गत कायालयह ले काय म वनाउन हन यो सभा िवशेष ताव पेस गदछ ।  
 

१४.  िवगत वषह  दिेखनै िज ला सम वय सिमित इलामले उठाई रहेको  मेची राजमाग अ तगत इलाम- 
राजदवुाली सडक ख डको १ िक.िम. सडक े  भौगोिलक पले थायी हन नसक  िविभ न ठाउँमा 
झन, भािसने र व ने कृया रिहरहकेो हदँा जनुसकैु वखत उ  सडक ख डमा अक पनीय दघुटना भई 
ठूलो धनजनको ित हन े स भावन भएकोले त काल उ  ख डको िवक प खोजी गरी वैक पीक 
राजमागको पमा पवूाधार िनमाण गराई यातायत संचालन तथा यव थापन गन नेपाल सरकार संग 
पटक पटक अनरुोध गरी पठाइरहकेोमा हालस म पिन कुनै कारवािह भएको जानकारी ा  नभएको र 
उ  थानको अव था थप जिटल व द ैगिहरहकोले यसकालािग आव यक यव थापन यथािश  
गराई चाँडो ममत वा बैकि पक सडक यव थापनको लािग नेपाल सरकार संग पनु: माग गन यो सभा 
िवशेष ताव पेस गदछ।  

 
१५. जनतासंग य  सरोकार रहकेो संघ अ तगतका मालपोत, नापी र िव तु कायालयह बाट ा  गन 

सेवा सिुवधा गाउँ तर स म वाह हन आव यक देिखएको र थानीय सरकार संचालन ऐन, र 
िवके ीकरणको िस ा त अनु प उ  सेवा सिुवधा तत,तत् थानीय तहह बाट उपल ध गराउनको 
लािग थानीय तहगत पमा उ लेिखत कायालयह  थापना गरी जनतालाई सहज सेवा सुिवधा 
पयुाउन आव यक कायालयह  थापना गन भिन नेपाल सरकार संग माग गन यो सभा िवशेष ताव 
पेस गदछ । 
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१६. नेपाली नागरीकताको माण-प  जारी तथा मदाता प रचय प  तयारीका लािग मतदाताको िववरण 

संकलन समेतको सवेा उपल धताको लािग येक आिथक वषमा क तीमा १ पटक घु ती िशिवर 
संचालन गन काय हन भिन स वि धत िनकायमा अनरुोध गन यो सभा िवशेष ताव पेस गदछ । 

 
१७. िज ला सम वय सिमितको कायालय इलाममा  ा  भएको दरब दी अनुसार पया  कमचारी नभएको 

साथै िज ला सम वय सिमितले गन ुपन सचूना िविधसंग स वि धत कायह  गन, वतमान समयमा 
सूचना तथा िविधको वढ्दो योग संगै रा यले अंिगकार गरेका इ-गभन सका नीितह लाई 
सफिलभतू वनाई चु त सेवा दान गन र सचूना संकलन, ततुीकरण र स पणू नागरीकमा सचूनाको 
पहचँ थािपत गन साथै कायालयको Website/webserver/Internet लगायतका काय गन िविध 
स ब  कमचारीको दैिनक आव यकता रहकेो सो काय शासिनक कमचारीह बाट मा  गन स भव 
नरहकेो हदँा सूचना िविधको े मा काय गन क यूटर अपरेटरको करार दरव दी १ र का.स. करार 
दरव दी १ थप गन ु पन दिेख छ । िज ला सम वय सिमितको कायालय इलाममा मािथ उ लेिखत 
पदह को दरव दी थप  सवेा करारबाट पद पिूत हनसाथै िवषय संग स वि धत िवशेष  कमचार 
लगायत सब-इि जनयर पदको यव था हन आव यक बजेट समेतको यव थापनका लािग यो 
िज ला सभा माफत सङघीय मािमला तथा सामा य शासन म ालयमा पेस गन यो  सभा िवशेष 

ताव पेस गदछ ।  
१८. िज ला सम वय सिमितका सद यह को हाल स म उपल ध गराईएको अनगुमन खचको सेवा 

सुिवधा याद ै यनू रहेको हदँा िनजह लाई िनजह को थायी बसोवास भएको पािलका बाहके अ य 
पािलकामा १ पटकमा २ िदन भ दा बढी अनगुमनमा खटाउन ुपरेमा सो भ दा माथी थप ५ िदन स म 

चिलत काननूले यव था गरेको िनयमानसुार दिैनक भ ण भ ा उपल धता गराउने गरी दशे 
कानूनमा सशंोधन गरी समावेश गन दशे सरकार दशे नं. १ लाई अनरुोध गन यो सभा िवशेष ताव 
पेस गदछ । 

 
१९. िव तु महशलु भु ानी गन िज ला सदरमुकाम आउन ुपन झ झटबाट नाग रकह लाई मु  गराउन 

पािलकाको के मानै िव तु महशलु ितन र िलने यव था हनका लािग आव यक काय गन नेपाल 
िव तु ािधकरणलाई अनरुोध गन यो सभा िवशेष ताव पेस गदछ ।  

 
२०.स पणू नागरीकह लाई वा य िवमा सवशुलभ  र सहज पले उपल ध गराउन िज लाका सबै 

अ पतालह मा आव यक यनूतम जनशि  सिहतको योगशाला र मेिडकल अिधकृत सिहतको 
जनशि  रािख सबै नागरीकह को सहज पहच पु ने गरी सवशलुभ वा य िवमा काय म 
संचालनका लािग स वि धत सबै तह र त काह बाट आव यक पहल कदमी िलन यो सभा िवशेष 

ताव पेश गदछ ।     तावक:– ी पूण बहादुर व नेत,  
        सद य,िज.स.स. इलाम   
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बैठक नं. ५ 

ताव स या १ 

बठैक िमित २०७८।०७।१० 

ताव पशे गन िजसस बोड बठैक िनणय भएको िमित २०७८।०७।०८  

सशुासन ताव  

इलाम िज ला एउटा भौगोिलक ऐितहािसक र शैि क िहसाबले रा ो िज ला हनका साथै दशेको 
राजनैितक े मा मह वपणू योगदान िदने यस िज लाका नाग रकह  सचेत हनकुा साथै सचेत भएर िज लाको 
िवकास र आफूले पाउने सेवा सिुवधामा िनयािलरहकेा छन ्। नाग रकह लाई निजकबाट सेवा सिुवधा वाह गन 
थानीय तहको साथै िवकास र सेवा वाह गन िवषय गत कायालयह  तथा सामुदायीक संघ सं थाह  पिन 

यहाँको िवकास गन र नाग रकह लाई सेवा वाह गन नै थािपत भएका छन ्। य पी नाग रकह लाई िवकास र 
सेवा सिुवधाको अनभुिूत िदलाउने यी िनकायह को एक आपसमा सम वय अ तर स व ध नभएकोले नाग रकह  
अलमलमा प ररहकेा छन् । एक थानीय तह र अक  थानीय बीच अ तर स व ध कायम गद असल अ यास 
आदन दान गन थानीय तह र िवषयगत कायालय तथा सघं स था वीच सम वय र अ तर स व ध कायम हने 
थलो भनेको िजससले वािषक पमा आयोजना गन वािषक समी ा बैठक नै हन स छ । नागरीकह लाई यस 
वािषक समी ा बैठकमा उपि थत भएर आ नो गित कामको िववरण र क जोरी एक आपसमा छलफल गदा 
भोलीका िदनमा अझ सधुारेर रा ो काम गद नागरीकको पहचँमा पुगी सवेा वाह गन र नागरीकह लाई सेवा 

वाह चु त दु त गणु तरीय ढंगले िदनपुन सबै सेवा दायक तह तथा िनकायले गन पछ । सशुासनलाई 
यवि थत गद यसका अवयवह  जवाफदेिहता पारदिशता िनणय ि यामा सहभािगता गद सेवा वाह 

काननूको अिधनमा  रिह यवि थत हन ुअझै पिन सिकरहकेो छैन । यसैले आगामी समी ा बैठकमा िवकाससँग 
साझेदार रहकेो सबै कायालय तथा सेवा वाह गन कायालयह  अिनवाय उपि थत भई जानकारी गराउने, 
आफूले वाह गन सेवाह को सावजानीक करण गन, देिखएका तथा औ याईएका सम याह लाई सामिुहक 
ढंगले हल गन र नाग रकह  वा सरोकारवालाह  ससुिुचत हन े खालको काय म गन, काय मको दोहोरोपना 
हटाउन,े जवाफदहेी तथा पारदिशतालाई अवल वन गद सकेस म िनणय ि या, काया वयन र अनुगमनमा 
सहभािग मक ढंगले यवि थत गन यो सभा नागरीकह मा सशुासनको याभिुत िदलाउनको लािग सशुासन 
स व धको िवशेष ताव यस िज ला सभामा पेश ग रएको छ ।   

 

तावक 

ी न माया राई िजसस सद य  
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बैठक नं. ५ 

ताव स या १ 
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िवषय:– आ.ब. २०७८/०७९ िज ला सभाको वािम वको स पितको उपयोग बापत शु क िलने स व धमा 
। 
      िवगत ते ो िज ला सभाबाट पा रत दर अनसुार हालस म आ त रक ोत बाट  शु क िलने 

ग रएकोमा हालको रा यको पनुः संरचना बमोिजम थानीय सरकार संचालनका स व धमा यव था गन 
बनेको ऐन. २०७४ को (२) मा अ य ोतबाट ा  रकम िज ला सभाको कोषमा ज मा ग रने छ भ न े

ावधान रहकेो छ साथै उपदफा (३) मा िज ला सभाले आ नो अिधकार े का िवषयमा वािषक काय म 
तथा बजेटलाई िज ला सभाबाट पा रत गरी लाग ू गनपुनछ भ ने उ लेख छ । िज ला सम वय सिमितको 
वािम वमा रहकेा स पितह को उपयोग गरेबापत आजन हने शु क अ य ोत अ तगत िज ला सभाको 

कोषमा रहने काननूी यव था छ ।  
उपरो  पृ भिूममा िज ला सम वय सिमितको वािम वमा रहकेो भवन तथा हल भाडामा लगाउन र 
उपयोगका लािग तल उ लेिखत िविवध सेवा शु क/ द तरुह  कायम ग रएका दरमा िलन उपयु  नै देिख छ 
। 

२. ताव पेश गनु पनाको कारण :– 
िज ला सम वय सिमितलाई या  बजेट ा  नभएको अव थामा िज ला सम वय सिमितको आ न ै

वािम वमा रहकेो भवनह  सरु ा र संर णका लािग भवन र हलह  यूनतम भाडामा उपल ध गराई सोबाट 
ा  आ दानी सोही भवनह को सरसफाई¸ संर ण¸ ममत तथा संभार र सुधार कायको लािग खच गनका 

साथै अ य िसफा रश द तरुह  सोही काय योजनका लािग टेशनरी¸ मसल द एंव शासिनकमा खच हने 
हदँा सोको वीकृित सिहत दहेाय बमोिजम शु क िनधारण गन ुपन दिेख छ:- 

तपशील 
क) भवन भाडा:– िनयमानसुार  
ख) समी ाहल भाडा :– . ३¸०००।– ितिदन  

ग) सभाहल भाडा . ३¸०००।– ितिदन  
घ) यि गत िसफा रस . १५०।– ित याि   
ङ) सं थागत िसफा रस . ५००।– ितस था 
च) संघ सं था. उपभो ा सिमितको खाता व द िसफा रस शु क . ३००।– ितस था 
छ) िज ला दररेट ितिलिप उतार िकतावको द तरु . ८००।– ितगोटा 
ज) िज ला पा विच  ित पु तक . ५००।– ितगोटा 
झ) स पूण कोष मािणत ितिलिप शु क . १००।– ित िनवेदन 
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१ न दशे नपेाल 
ञ) चिलत काननूमा तोिकएकोमा¸ सोही बमोिजम । 
ट) मािथ उ लेख भए बाहके अ यको हकमा . १००।–  

मािथ करण (१) मा उ लेिखत आधार र कारण बमोिजम चाल ुआिथक वष २०७८/०७९ दिेख 
िज ला सम वय सिमितको वािम वमा रहेको भवन तथा हल भाडामा लगाउन र उपयोगका अ य 
िविवध सवेा शु क द तुरह  िलन र खच गनको लािग िमित २०७८।०७।०८ को िज.स.स बोड बैठकबाट 

वीकृितका लािग सभामा पेश गन िनणय भए अनुसारको ताव वीकृितको लािग सभामा पेश ग रएको 
। 

तावक :- ी िहमकला व नेत िजसस सद य  
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आ.ब.२०७८/७९ को व नयोिज बजेट तथा बाँड फाँड 

बजटे उपशीषक न.ं ३६५००१०५३ 

बजेट उपशीषकको नाम: िज ला सम वय स म तको कायालय  इलाम 

खच 
संकेत 

शषक 
व नयोिजत 

बजटे 

खच बाकँ  बजेट   

यो 
म हनाको 

गत 

म हना 
स मको 

यो 
म हना 
स मको 

बजटे 
 

कमचार  र पदा धकार ह को तलब पार मक तथा व भ न भ ा 
२११११ पार मक कमचार  ५०९६४००.००       ५०९६४००.००   

२११२१ kf]iffs १३००००.००       १३००००.००   

२११३१ भ ा कमचार  ५००००.००       ५००००.००   

२११३२ महं ग भ ा १६८०००.००       १६८०००.००   

२१११९ अ य भ ा १५००००.००       १५००००.००   

२११४१ पदा धकार  बठैक भ ा ४३२०००.००       ४३२०००.००   

२११४२ पदा धकार  अ य सु वधा २९७७०००.००       २९७७०००.००   

२११४९ पदा धकार  अ य भ ा ९००००.००       ९००००.००   

२१२१३ 
कमचार को योगदानमा 
आधा रत वीमा कोष खच 

३३६००.००       ३३६००.००   

  ज मा ९१२७०००.००       ९१२७०००.००   

२२४१३ 
करार सेवा शु क निज 
स चवालय 

४२६०००.००       ४२६०००.००   

अ नवाय दा य व स हतका कायालय सचंालन खच 
२२१११ पानी तथा बजलु  ५८०००.००       ५८०००.००   

२२११२ स चार महशलु ७००००.००       ७००००.००   

२२२१२ ई धन कायालय योजन ४०००००.००       ४०००००.००   

२२२१३ सवार  साधन ममत खच ६०००००.००       ६०००००.००   

२२२१४ वीमा तथा न वकरण खच ५००००.००       ५००००.००   

२२२२१ 
मे शनर  तथा औजार ममत 
स भार तथा स चालन खच 

५००००.००       ५००००.००   

२२२३१ 

न मत सारेवज नक 
स प तको ममत स भार 
खच 

५००००.००       ५००००.००   

२२३११ 
मसल द तथा कायालय 
सामा  

६०००००.००       ६०००००.००   

२२३१४ ई धन अ य योजन ५००००.००       ५००००.००   

२२३१५ 
प प का छपाई तथा 
सूचना कासन 

५००००.००       ५००००.००   
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१ न दशे नपेाल 
२२७११ व वध खच २५००००.००       २५००००.००   

२८१४२ घर भाडा १२००००.००       १२००००.००   

अ नवाय दा य वको ज मा २३४८०००.००       २३४८०००.००   

२२५२२ काय म खच ४५००००.००       ४५००००.००   

२२६११ अनगुमन मू याँकन खच ७८००००.००       ७८००००.००   

  कूल ज मा १३१३१०००.००       १३१३१०००.००   

गत आ.ब.२०७७/०७८ को यथाथ खच 

खच 
संकेत 

शषक 
व नयोिजत 

बजटे 

खच बाँक  बजेट   

यो 
म हनाको 

गत म हना 
स मको 

यो म हना 
स मको 

बजटे  

कमचार  र पदा धकार ह को तलब पार मक तथा व भ न भ ा 
२११११ कमचार  पार मक ४५६२०००.०० २४९४७१.८० ३७०७९२७.५० ३९५७३९९.३० ६०४६००.७०   

२१११३ महं ग भ ा ३४००००.०० २००००.०० २२८०००.०० २४८०००.०० ९२०००.००   

२१११९ अ य भ ा ३६०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ३६०००.००   

२११२१ कमचार  पोषाक १४००००.०० ०.०० १०००००.०० १०००००.०० ४००००.००   

२११४१ पदा धकार  बठैक भ ा ६१००००.०० ०.०० १६०००.०० १६०००.०० ५९४०००.००   

२११४२ पदा धकार  पोषाक ९००००.०० ०.०० ९००००.०० ९००००.०० ०.००   

२११४९ पदा धकार  अ य भ ा ३१४००००.०० ७२५.०० २९७६२७५.०० २९७७०००.०० १६३०००.००   

  ज मा ८९१८०००.०० २७०१९६.८० ७११८२०२.५० ७३८८३९९.३० १५२९६००.७०   

२२४११ 
करार शु क निज 
स चवालय 

४२६०००.०० ३०२००.०० ३७०४००.०० ४००६००.०० २५४००.००   

अ नवाय दा य व स हतका कायालय सचंालन खच 

२२१११ पानी तथा िवजलुी ७००००.०० ०.०० ७००००.०० ७००००.०० ०.००   
२२११२ संचार महशुल ६९०००.०० ०.०० ६८९४९.०० ६८९४९.०० ५१.००   

२२१२१ घर भाडा १०५६००.०० ०.०० १०५६००.०० १०५६००.०० ०.००   
२२२११ इ धन ४५००००.०० ०.०० ४४९८३२.०० ४४९८३२.०० १६८.००   
२२२१२ संचालन तथा ममत सभार ६४२०००.०० १९९५६.०० ६२१८३५.१५ ६४१७९१.१५ २०८.८५   
२२३११ कायालय स व धी खच ६६६५००.०० १५३३७२.०० ५१२७२५.०० ६६६०९७.०० ४०३.००   
२२३१३ पु तक तथा सामा ी खच ९१०००.०० १२०००.०० ७८५७५.०० ९०५७५.०० ४२५.००   
२२३१४ इ धन तथा अ य योजन ४७५००.०० ७२००.०० ३९८२५.०० ४७०२५.०० ४७५.००   

२२२३१ 
िनिमत सावजािनक 
स पितको ममत सभार खच 

०.०० -२५०००.०० २५०००.०० ०.०० ०.००   

२२७११ िविवध खच २०६४००.०० -४४१८०.०० २५०५७५.०० २०६३९५.०० ५.००   

अिनवाय दािय वको ज मा २३४८०००.०० १२३३४८.०० २२२२९१६.१५ २३४६२६४.१५ १७३५.८५   

२२५२२ काय म खच ४५००००.०० -३००.०० ३८४०५०.०० ३८३७५०.०० ६६२५०.००   
२२६११ अनगुमन तथा मण खच ७८००००.०० २३२८५०.०० ४८३५९०.०० ७१६४४०.०० ६३५६०.००   

ज मा १२९२२०००.०० ६५६२९४.८० १०५७९१५८.६५ ११२३५४५३.४५ १६८६५४६.   
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१ न दशे नपेाल 
५५ 

सेवा िनवृ  कमचारी सिुवधा रकम 

२७३१२ उपदान ५१६२४४३.०० ०.०० ५१६२४४३.०० ५१६२४४३.०० ०.००   
२७३१३ सेवा िनवृ  संिचत िबदा १४०९२८५.०० ०.०० १४०९२८५.०० १४०९२८५.०० ०.००   

२७३१४ सेवा िनवृ  ओषधोपचार १३७१६७८.०० ०.०० १३७१६७८.०० १३७१६७८.०० ०.००   

सेवा िनवृ  कमचारी सिुवधा रकम ज मा ७९४३४०६.०० ०.०० ७९४३४०६.०० ७९४३४०६.०० ०.००   

  कूल ज मा २०८६५४०६.०० ६५६२९४.८० १८५२२५६४.६५ १९१७८८५९.४५ १६८६५४६.५५   

 
गत आ.ब.२०७७/०७८ को यथाथ खच 

खच 
संकेत 

शषक व नयोिजत बजेट 

खच 
बाँक  
बजटे 

  

यो 
म हनाको 

गत म हना 
स मको 

यो म हना 
स मको 

बजटे 
 

ग रबसगं ब वे वर काय म-३३६००१०२३ 

२११२१  पोषाक १००००.०० ०.०० १००००.०० १००००.०० ०.००   

२२३११ मसल द तथा कायालय 
सामाि  १५०००.०० ७५००.०० ७५००.०० १५०००.०० ०.००   

२२४१३ करार सेवा शु क २९९०००.०० २३०००.०० २७६०००.०० २९९०००.०० ०.००   
२२५२२ काय म खच २००००.०० ०.०० ०.०० ०.०० २००००.०

०   
२२६११ मण खच ३५०००.०० ०.०० ३५०००.०० ३५०००.०० ०.००   

  ज मा ३७९०००.०० ३०५००.०० ३२८५००.०० ३५९०००.०० २००००.०
०   

थानीय पवूाधार वकास साझेदार  काय म-३६५००१०४३ 
२२१११ पानी तथा िवजलुी ८४१२१.०० ०.०० ८४१२१.०० ८४१२१.०० ०.००   
२२११२ संचार महशलु १५०००.०० ०.०० १५०००.०० १५०००.०० ०.००   

२२२१३ सवारी साधन ममत खच २६०२५५.०० 
१०६५०९.

०० 
१५३७४६.०० २६०२५५.०० ०.००   

२२२२१ मेिशनरी औजार ममत संभार तथा 
संचालन खच ३६५००.०० ०.०० ३६५००.०० ३६५००.०० ०.००   

२२३११ कायालय स व धी खच ११७१२४.०० ०.०० ११७१२४.०० ११७१२४.०० ०.००   
२२५२२ काय म खच ७०००.०० ०.०० ७०००.०० ७०००.०० ०.००  

२२६११ अनगुमन मु याँकन र भ ण खच ६७०००.०० 
६७०००.०

० 
०.०० ६७०००.०० ०.००  

२२७११ िविवध खच १३३०००.०० १३३०००. ०.०० १३३०००.०० ०.००  



"िवकास र समिृ को आधार: ह रत कृिष. जल ोत. पयटन र पबूाधार " 

 पाँचौ िज ला सभा इलाम  

१ न दशे नपेाल 
०० 

ज मा ७२००००.०० 
३०६५०९.

०० 
४१३४९१.०० ७२००००.०० ०.००   

आ त रक ोत ख.६ व वध खाता 
२२२१२ इ धन कायालय योजन ७६२४८.०० ७६२४८.०० ० ७६२४८.०० ०.००   
२२२१४ वीमा तथा निवकरण खच ६९०३५.०० ६९०३५.०० ० ६९०३५.०० ०.००   

२२२३१ िनिमत सावजिनक स पितको ममत 
संभार खच १४५१२५.०० १४५१२५.०० ० १४५१२५.०० ०.००   

२२३११ कायालय स व धी खच ५१०६०.०० ५१०६०.०० ०.०० ५१०६०.०० ०.००   
२२४१९ अ य सेवा शु क १००००.०० १००००.०० ०.०० १००००.०० ०.००   

२२५२२ काय म खच ३९८१५१९.०० ०.०० 
३९८१५१९.

०० 
३९८१५१९.०० ०.००   

२५१११ गैर िवि य सं थालाइ चाल ुअनदुान 
सहायता १००००.०० १००००.०० ०.०० १००००.०० ०.००   

३११७१ पुिजगत सुधार खच ९९३७७५.७५ ०.०० 
९९३७७५.७

५ 
९९३७७५.७५ ०.००   

   ज मा ५३३६७६२.७५ ३६१४६८.०० 
४९७५२९४.

७५ 
५३३६७६२.७५ ०.००   

माथी उ ले खत थानीय पूवाधार वकास साझदेार  काय म तथा आ त रक ोत ख.६. खाताबाट भएको खच समथनका ला ग पेश गदछु  

 
 
 
 

आ.ब.२०७७/०७८ 

स.नं. ववरण रकम  कैफ यत 

१ िज ला दर रेट १२८००.००   

२ हल भाडा ७२०००.००   

३ घर भाडा ८३३४०१.००   

४ सफार स १५०.००   

५ अ य २२३८३५९.००   

  ज मा ३१५६७१०.००   
 
 
 



"िवकास र समिृ को आधार: ह रत कृिष. जल ोत. पयटन र पबूाधार " 

 पाँचौ िज ला सभा इलाम  

१ न दशे नपेाल 

आ.ब.२०७८/०७९ आ तर क कोष (ख ६) बाट कायालय यव थापन तफ खचका ला ग वा वत बजेट  

खच 
संकेत 

शषक 
व नयोिजत 
बजटे 

खच बाँक  बजेट   

यो 
म हनाको 

गत 

म हना 
स मको 

यो 
म हना 
स मको 

बजटे 
 

२२२१२ ई धन कायालय योजन २५००००.००       २५००००.००   

२२२१३ सवार  साधन ममत खच ४०००००.००       ४०००००.००   

२२२२१ 
मे शनर  औजार ममत स भार तथा 
संचालन खच 

१५००००.००       १५००००.००   

२२२३१ 
न मत सावज नक स प तको ममत 
स भार खच 

१०००००.००       १०००००.००   

२२३११ मसल द तथा कायालय सामा  १५००००.००       १५००००.००   

२२७११ व वध खच ५००००.००       ५००००.००   

३११२३ फ नचर तथा फ चस १०००००.००       १०००००.००   

  ज मा १२०००००.००       १२०००००.००   

        माथी उ ले खत कायालय यव थापन खच बाहेक आवासीय भवन नमाण/ 
ख रद(३११११),गैर आवासीय भवन नमाण/ख रद(३१११२),पूँिजगत सुधार खच सावज नक नमाण(३११७१) 
तथा आव यकता अनुसार बजेटको प र ध भ  र ह अ य  नमाण तथा पँूिजगत सधुार ज ता काय म  
लागत अनुमान तयार गर  काय गन स कने छ । 

 

बे ज ुस बि ध ववरणको ि थ त 

स.नं. 
ववरण 

   
आ.ब.२०७५/०७६ स मको 

बे जु 

आ.ब.२०७६/०७७ को  
बे जु 

ज मा बे ज ु कैफ यत 
   

१ ८६६०८४६३.०४ ८३०६४८.०० ८७४३९१११.०४      



"िवकास र समिृ को आधार: ह रत कृिष. जल ोत. पयटन र पबूाधार " 

 पाँचौ िज ला सभा इलाम  

१ न दशे नपेाल 
बैठक न.ं ५ 

ताव स या १ 

बैठक िमित २०७८।०७।१० 

ताव पशे गन िजसस बोड बठैक िनणय भएको िमित २०७८।०७।०८  
िवषय:-  िवषय गत सिमितको गठन स व धमा । 

१.िवषयको संि  यहोराः– 
नेपालको सिबधान जारी भएपिछ त कािलन िज ला िबकास सिमितको भिुमका प रवतन भई 

िज लाि थत गाँउपािलका र नगरपािलकाह बीच सम वय कायम गन. िज लाका सघीय कायालयह  एवम दशे 
सरकारका कायालयह िबच सम वय कायम गन. िज लामा सचािलत िबकास िनमाण कायह मा एक पता याई 
स तिुलत िबकास कायम गन र दशे सरकारले तोके बमोिजमका अ य कायह  गन भिुमका तोिकएको छ ।  

१ न दशे यव थािपकाबाट पा रत िज ला सभा सचालन कायिबिध ऐन २०७५ को दफा २६ ल े
िज ला सभाले आ नो काय े को कामलाई यवि थत गरी िज लासभालाई आव यक सझुाव िदनेगरी यके 
सिमितमा बढीमा ५ जना सद य रहनेगरी बढीमा ३ वटा स म सिमित गठन गन स नेछ र य तो सिमितको नाम र 

े ािधकार सभाले तोके बमोिजम हनेछ भ ने उ लेख भएकोले िज ला सभामा देहायका सिमित गठन गरी 
काय े  तो न पन दिेख छ ।  
िस.न. सिमितको नाम काय े  

क= पुवाधार िबकास सिमित िज ला सभा ऐन २०७५ को दफा ३.क र च. तोके अनुसार 
िबकास कायमा सम वय र ाकतक कोप र िबपद ्
यव थापन स वि ध काय । 

ख= आ थक िबकास सिमित िज ला सभा ऐन २०७५ को दफा ३.ख. ग र ङ ल े   तोके 
अनुसार अनुगमन काय. सूचना त याक तथा अिभलेख 
यव थापन काय र यव थापन काय । 

ग= सामािजक िबकास 
सिमित 

िज ला सभा ऐन २०७५ को दफा ३.घ र छ. तोके अनुसार 
मता िबकास काय र भाषा कला र स कृितको सर ण तथा 
व न स वि ध काय । 

मािथ करण (१) मा उ लेख भए बमोिजम िज ला िभ को कामलाई यवि थत गन.  िज लाका सवै थानीय 
तहमा एकै िकिसमका नीितह  िनमाण गरी एक पता याउन र िबकास िनमाण कायमा स तलुन कायम गन 
आव यक दिेखएकोले िज ला सभा सचालन कायिबिध ऐन २०७५ बमोिजम देहाय बमोिजम िज ला सभाका 
सिमित गठन. सिमितका काय े  िज ला सभा ऐन २०७५ बमोिजम हने गरी गन  िमित २०७५।६।७ को िज.स.स 
बोड बैठकबाट वीकृितका लािग िज ला सभामा पेश गन िनणय भए अनसुारको ताव सभामा पेश ग रएको । 
 
 
 
 



"िवकास र समिृ को आधार: ह रत कृिष. जल ोत. पयटन र पबूाधार " 

 पाँचौ िज ला सभा इलाम  

१ न दशे नपेाल 
िस.न. सिमितको नाम काय े  सद यह  

क. पुवाधार िबकास 
सिमित 

िज ला सभा ऐन २०७५ को दफा ३.क र 
च. तोके अनसुार िबकास कायमा सम वय 
र ाकतक कोप र िबपद ् यव थापन 
स वि ध काय । 

सयोजक ी रण बहादरु राई 
सद य ी पणु बहादरु ब नेत 
सद य ी िदपच द राई 
सद य ी राम कुमार े  
सद य ी शोभा पराजलुी 

ख आिथक िबकास 
सिमित 

िज ला सभा ऐन २०७५ को दफा ३.ख.. 
ग र ङ ले   तोके अनसुार अनगुमन काय. 
सूचना त याक तथा अिभलेख 
यव थापन काय र यव थापन काय । 

सयोजक ी महशे ब नेत 
सद य ी सयु साद पोखरेल 
सद य ी र न बहादरु अिधकारी 
सद य ी दगुादवेी भ राई 
सद य ी शमसेर राई 

ग. सामािजक िबकास 
सिमित 

िज ला सभा ऐन २०७५ को दफा ३.घ र 
छ. तोके अनसुार मता िबकास काय र 
भाषा कला र स कृितको सर ण तथा 

व न स वि ध काय । 

सयोजक ी िच कला वराइली 
सद य ी च  बहादरु मगर 
सद य ी िब णमुाया आचाय 
सद य ी िजत बहादरु राई 
सद य ी सिुनता सु वा 

   
तावक:- ी  िहम कला व नेत िजसस सद य  



"िवकास र समिृ को आधार: ह रत कृिष. जल ोत. पयटन र पबूाधार " 

 पाँचौ िज ला सभा इलाम  

१ न दशे नपेाल 
बैठक न.ं ५ 

ताव स या १ 

बैठक िमित २०७८।०७।१० 

ताव पशे गन िजसस बोड बठैक िनणय भएको िमित २०७८।०७।०८  
िवषय:-  शोक ताव स व धमा । 
२०७८ काितक १ गतेबाट परेको अिभरल वषाका कारण इलाम िज लामा िविभ न थानमा ठूलो 

धनजनको ित भएको छ । इलाम िज ला १४ जनाको मृ य ुर २ जना वेप ा भएको ि थित छ । धेरै घरह मा 

ित पुगेको छ। पश ुचौपाया तथा कृिष बाली न  भएको छ । बाटो घाटो बाढी पिहरोका कारण अव  भएका छ 

। पलुपुलेसामा ित पगुेको छ । य तो िवषम ाकृितक कोपको ि थितमा अव  वाटो सुचा  गराउन तथा 

िपिडतलाई रहात िबतरण गन थानीय तहलाई अनुरोध गद िदवंगत यि  ित जली अपण गद शोक स त  

पीिडत प रवार जन ित हािदक समवेदना अपण गदछ  । य तै िज ला सम वय सिमितका सद य च  वहादरु 

मगरको उपचारको ममा िमित २०७८।०५।२६ गते  असामिहक िनधन िज ला सम वय सिमित सद य ी 

उमका त िव कमाका सपुु  तथा िज ला बाल संगठनका सभापित नवराज शंकर िज ला सम वय सिमित सद य 

िन माया राईका सहोदर भाई दशरथ राई तथा अ य स पणू यि ह को  असमािहक िनधन ित हािदक 

ा ा जली य  गद शोक स त  स पणू प रवारजनमा हािदक समवेदना अपण गद शोक ताव पेश गदछु ।  

       तावक:- ी यािजमा तामाङ िजसस सद य  

  



"िवकास र समिृ को आधार: ह रत कृिष. जल ोत. पयटन र पबूाधार " 

 पाँचौ िज ला सभा इलाम  

१ न दशे नपेाल 
  िज ला सम वय सिमितको गठन भए प ात हा ो यस िज ला सम वय सिमित इलामको पाँचौ िज ला 
सभामा उपि थत भइरहदँा हामीले यस पाँचौ िज ला सभा स म आइपु दा थु ै आरोह अवरोहह  पार गरेर 
आइपुगेको अव था छ ।  

 िज ला सभाको प पमा सिंवधानले िनिद  ग र अिधकार उ लेख नगरेता पिन कामको 
दौरानमा यवहा रकता बाट थु ै कामह  रहकेो देिखएको छ र ती कामह  गरी सम यका समधानह  खो न े

यास िज ला सभा माफत भएको छ ।  
 यस िज ला सम वय सिमित इलामको पाँचौ िज ला सभामा हामीले पवू धानम ी तथा इलाम 

िज ला ितिनध सभा िनवाचन े  न.ं १ का सांसद माननीय ी झलनाथ खनाल यलूाई साथै संिवधान सभा 
अ य  तथा इलाम िज ला ितिनिध सभा िनवाचन े  नं. २ का सांसद माननीय ी सुवास च  ने वाङ य ू
साथै इलाम िज लाबाट ितिनिध सभामा ितिनिध व गनहुन ेमाननी य ू ी सजुाता प रयारलाई समेत आम ण 
ग रएकोमा उहाँह को काय य तताले गदा आउन ुनस न ुभई माननीय ी झलनाथ खनाल यबूाट िलिखत पमा 
पठाउन ु भएको यस पाँचौ िज ला सभा सफलताको शभुकामना ित म यस सभाको अ य  तथा िज ला 
सम वय सिमितको मुखको नाताले हािदक ध यवाद य  गदछु । साथै हा ो िनम णालाई वीकार गरेर 
आउनभुएका यस सभाको मुख अितिथ ी सवुास च  ने वाङ य ूिवशेष अितिथ राि य सभा सद य माननीय 

ी अगम साद वा तवा तथा  अितिथह  दशे सभा सांसद माननीय  ी राम बहादरु राना, माननीय ी िधरे  
शमा, माननीय िखन ुलङ्वा िल बु र माननीय ीकाजीमान कागते यलूाई पिन हािदक ध यवाद य  गदछु । 

 यस पाँचौ िज ला सभाको सभा सद यका पमा आउनभुएको नगर मुख य,ू गाउँपािलका 
अ य यहू , नगरउप मुख तथा गाउँपािलका उपा य यहू  साथै .िज.अ. य ू कोष िनय क यू सरु ा 
िनकायका मुख यलूाई समेत ध यवाद िदनुको साथै यस िज ला सभाको तयारी स प न गन गराउन अहोरा  
खटेर सहयोग गनहुने मेरा सहकम ह  िजससका उप मुख य ू तथा स पणू सद य यहू  र िज ला सम वय 
सिमितको कायालय इलामका स पणू कमचारी वगमा पिन म हािदक ध यवाद य  गदछु ।    

 

        गणेश साद बराल 

         मुख  

       िज ला सम वय स म त, इलाम  


