
स्थानीय विकास कोषको परिचय 

संयुक्त िाष्ट्रसंघीय विकास काययक्रम ि निे सिकािको प्राविधिक तथा आधथयक सहयोगमा नेपाल सिकाि 
स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट संचाललत स्थानीय स्िायत्त शासन सहयोग काययक्रम डीएलजीएसपी २०६३ 
साल जेठ महहनादेखि िोल्पा जजल्लामा लागू भएपछि २०६३ सालमा नै जजल्ला विकास सलमछतमा स्थानीय 
विकास कोषको स्थापना भएको हो । स्थानीय स्िायत्त शासन छनयमािली २०५६ को छनयम २७५ को 
अधिकाि प्रयोग गिी जजल्ला विकास सलमछत िोल्पाले १० औ ंजजल्ला परिषद्बाट स्थानीय विकास कोषको 
विछनयमािली पारित गिी स्थानीय विकास कोषको स्थापना गिेको हो । सामाजजक परिचालन मूख्य काम 
भएको स्थानीय विकास कोषको सधचिालयबाट विगतमा गाउँ विकास काययक्रम, शाजन्त्त प्रकृयाका लाधग 
शीघ्र सहयोग काययक्रम ि पजचचम उच्च पहाडी गरििी छनिािण काययक्रममा सामाजजक परिचालन सम्िन्त्िी 
काययहरु सम्पादन गरिसकेको ि । हाल गिीिसंग विचिेचिि काययक्रम ि गरििी छनिािण कोषको सहयोगमा 
ग्रामीण जनसिलीकण काययक्रम संचालनमा िहेका िन ्। स्थानीय विकास कोष कुनै आयोजना तथा 
काययक्रम नभएि जजल्ला विकास सलमछतको एक भधगनी संस्था हो । 

स्थानीय विकास कोषको व्यिस्थापन 

स्थानीय विकास कोषको व्यिस्थापनका लाधग आधथयक तथा प्राविधिक सहयोग स्थापना कालमा पूणय रुपमा 
विकेजन्त्ित स्थानीय स्िायत्त शासन काययक्रमबाट भएको हो । हाल आएि सो काययक्रम नभएकोले गिीिसंग 
विचिेचिि काययक्रम ि ग्रामीण जनसिलीकिण काययक्रमबाट यसको व्यिस्थापन भैिहेको ि । यसलाई दीगो 
रुपमा संचालन गनयका लाधग जजल्ला विकास सलमछतबाट ि अन्त्य काययक्रम लागू भएका गाविसहरुबाट 
सम्झौता अनुसाि समपुिक कोषको व्यिस्था गरिएको ि भने । गिीिसंग विचिेचिि काययक्रम मार्य त 
विउपूजी चालूकोषको लगानी असुलीको व्यिस्था पछन िहेको ि । 

स्थानीय विकास कोषको बोडयको संिचना 

स्थानीय स्िायत्त शासन छनयमािली २०५६ को छनयम २७५ ले हदएको अधिकाि प्रयोग गिी जजल्ला 
विकास सलमछत स्थानीय विकास कोषको विछनयम २०६३ को भाग २ छनयम ४ बमोजजम हाल यस 
जजल्लामा कोषको बोडय संिचना यस प्रकाि िहेको ि । 

जजल्ला विकास सलमछतका सभापछत(हाल स्थानीय विकास अधिकािी) —अध्यक्ष 

कायायलय प्रमुि जजल्ला कृवष विकास कायायलय — सदस्य 

कायायलय प्रमुि कृवष विकास बैंक — सदस्य 



कायायलय प्रमुि महहला तथा बालबाललका कायायलय — सदस्य 

कायायलय प्रमुि घिेलु तथा साना उद्योग विकास सलमछत — सदस्य 

उद्योग िाखणज्य संघ — सदस्य 

गैि सिकािी संस्था महासंघ — सदस्य 

स्थानीय विकास कोषका काययकािी सधचि — सदस्य 

स्थानीय विकास कोषबाट संचाललत काययक्रमहरु 

१ गिीिसंग विचिेचिि काययक्रम 

यो काययक्रम जजल्लाका ललबाङ,जुगाि, बुढागाउँ ि िुमेल गाविसमा संचालनमा िहेको ि । यस काययक्रमका 
लाधग आय आजयन कायय गनय विउपूजी चालूकोषको रुपमा केही ऋण सहयोग हदने गरिएकोमा हाल सबै 
गाविसमा चालूकोष लगानी गरिएको ि । 

२ ग्रामीण जनसिलीकिण काययक्रम 

गिीिी छनिािण कोषको सहयोगमा संचाललत यो काययक्रम जजल्लाका घोडागाउँ, मलसना, जौललपोििी ि 
जेदबाङ गिी ४ गाविसमा संचालनमा िहेको ि । सम्झौता अनुसाि यो काययक्रममा हाल केही भौछतक 
पूिायिाि छनमायणका कामहरु ि आय आजयनका कामहरु भैिहेका िन ्। यस काययक्रमको लाधग कमयचािी 
व्यिस्थापन ि ताललमका काम बाहेक सम्पूणय सहयोग िकम लसिै सामुदाछयक संस्थाको िातामा जम्मा 
हुने व्यिस्था िहेको ि । 


