जिल्ला बिकास समितिको कार्ाालर् खोटाङ, दिक्िेल
आ.व. २०७२।७३ आर्ोिना प्राथमिकककरण र छनौटका आधारहरु
1. संघीय माममला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा विषयगत मन्त्रालयहरुबाट
प्राप्त बजेट मसमलङ तथा मागगदर्गन

2. त्ररिवषगय अन्त्तररम योजना
3. स्थानीय स्िायत्त र्ासन ऐन, २०५५ तथा ननयमािली, २०५६
4. प्रथम आिधिक ष्ट्जल्ला विकास योजना,२०६७
5. खोटाङ ष्ट्जल्लाको गररबमख
ु ी नीनत
6. विषयगत गरु
ु योजनाहरु (ष्ट्जल्ला यातायात गरु
ु योजना, िन क्षेरको गरु
ु योजना)
7. सहश्राव्दी विकास लक्ष्य
8. नेपाल पक्ष रारि भएका अन्त्तराष्ट्रिय महासन्त्िी, अमभसन्त्िी तथा सम्झौताहरु
9. कम लागत तथा बढी जनसहभाधगता तथा लक्षक्षत समूहहरुलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने
10. िातािरणीय संरक्षण तथा सम्बद्र्िन गनग सघाउ पय
ु ागउने ।
11. स्थानीय सािन, स्रोत तथा र्ीपबाट संचालन हुने ।
12. गाउँ का जनताको जीिनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढाउने तथा प्रत्यक्ष लाभ हुने र गरीिी ननिारणमा
सहयोग पुयागउने ।

13. उत्पादनमल
ू क तथा निटो प्रनतफल प्राप्त गनग सककने ।
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