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नेपालको संिवधान तथा स्थानीय सरकार सञच्ालन ऐन, २०७४ बमोिजम समृद्ध दोलखा, सखुी 

दोलखालीको नारालाई व्यवहा�रक �पमा कायार्न्वयन गदैर् संघीय शासन प्रणालीको ममर्लाई स्थािपत 

गराउने उदे्धश्य र दाियत्व स्थानीय सरकारको भएकोले सो दाियत्व पुरा गनर् हामी दोलखामा रहेका िजल्ला 

समन्वय सिमित र स्थानीय सरकारका पदािधकारीह�ले छैठौ िजल्ला सभा माफर् त देहाय बमोिजमको 

साझा प्रितवद्धता घोषणा गदैर् कायार्न्वयनमा ल्याउने िनणर्य गरेका छौ । 

१. दोलखाका नौवटै पािलकाह�मा रहकेा महत्वपणुर् पयर्टिकय स्थलह�को िवकास र सम्विृद्धका लािग सबै स्थानीय 

तहह�बाट प्राथिमकतापवूर्क वजेट र कायर्क्रमको व्यवस्था गनेर् ।   

२. दोलखाका सबै स्थानीय तहह�ले िजल्ला तथा आफ्नो पािलका �ेत्र िभत्र पयर्टकको वसाई लम्वाउन पयर्टनलाई 

पयार्पयर्टन र धािमर्क पयर्टनसँग आवद्ध गदैर् स्थानीय धमर्, सस्कृित, परम्परा र िविवधताको उिचत संर�ण र 

प्रवद्धर्नमा जोड िदने । 

३. दोलखा िजल्लाको समिृद्धको लािग महत्वपणूर् मािनने भीमे�र नगरपािलका वडा नं.–९ लाकुरीडा◌डँामा प्रारम्भ 

भएको नेपाल चलिचत्र नगरी (िफल्म िसटी) िनमार्ण कायर्लाई त◌ीब्रता िदन दोलखाका सवै स्थानीय तहह�ले 

आवश्यक समन्वय र सहयोग उपलब्ध गराउने । 

४. सडक तथा ऊजार् िवकास, उद्योग, पयर्टन, वन तथा वातावरण, िश�ा, स्वास्थ्य, खानेपानी, िसंचाई जस्ता साझा 

िवषयमा सबै स्थानीय तहह�ले एक�कृत नीित, कायर्क्रम र योजना तयार गरी कायार्न्वयन गनर् पहल गनेर् र नाग�रक 

सेवालाई प्रभावकारी, सरल  र पह�चँयोग्य बनाउन आवश्यक प्रवन्ध िमलाउने । 

 ५.दोलखा िजल्लालाई अगार्िनक उत्पादन िजल्ला घोषणा गनर् सवै स्थानीय तहह�को तफर् बाट नीित, कायर्क्रम र 

वजेटको व्यवस्था गनेर् । वडास्तरबाट िवशेष उत्पादन पकेट �ेत्र घोषणा गदैर् िवशेष उत्पादनमा आधा�रत 

अगार्िनक स्थानीय तह घोषणा गनर् आवश्यक नीित तथा कायर्योजना तयार गनेर् ।  

६. दोलखा िजल्लाका सबै स्थानीय तहह�मा व्यवसाियक कृिष तथा पशपुालनका लािग य◌वुा जनशि�लाई 

आव्हान एवं उत्पे्र�रत गनेर् र व्यवसायि◌क कृिष उत्पादनमा लाग्ने जनशि�लाई अनदुान सिहत लगानी र 

बजारको सिुनि�तता िदद ैबैदिेशक रोजगार◌ी मािथको िनभर्रतालाई िन�त्सािहत गनेर् । कृिष �ेत्रको जोिखमलाई 

वीमा र सहका�रमाफर् त न्यनूीकरण गनर्का लािग आवश्यक प्रवन्ध िमलाउने । 



७.पेशा, व्यवसाय एवं उद्यमीको �पमा रािष्ट्रय अन्तरार्िष्ट्रय पिहचान बनाउन सफल िजल्ला बािहर रहकेा 

दोलखालीह�लाई मातभृिूममा लगानी गनर्का लािग आव्हान गनेर् । लगानीका लािग सबै स्थानीय तहह�ले 

प्राथिमकता प्रा� �ेत्रह�को सचूी िनमार्ण गदैर् आवश्यक पवूार्धार िनमार्ण, कर तथा शलु्कमा छुट जस्ता 

प्रोत्साहनमलूक कायर्क्रमह� सञ्चालन गदैर् लगािन मैत्री वातावरण श्रजृना गनेर्। 

८.िवकासका साझेदार गैरसरकारी संघसंस्थाह�लाई िजल्ला तथा स्थानीय तहह� सँग सहकायर् गनेर् अनकुुल 

वातावरण श्रजृना गनेर् साथै िजल्लामा संचािलत गैरसरकारी संस्थाको काम, कारवाही र गितिविधको प्रत्य� 

िनदेर्शन, िनयन्त्रण र सपुर◌ीवे�णलाई स्थानीय तहह�ले प्रभावका�र बनाउने । िजल्ला समन्वय सिमितको 

कायार्लयमा िजल्लामा िक्रयाशील सबै गैरसरकारी संस्थाह�को सचूी अद्याविधक गनेर् र यस्ता संस्थाह�का कायर् 

र िक्रयाकलापह�को चौमािसक समी�ा गनेर् प्रवन्ध िमलाउने ।  

९. दोलखा िजल्लाका स्थानीय तहह�मा रहकेा ७४ वडाको केन्द्र तथा प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रमा हिेलप्याड 

िनमार्ण कायर्लाई उच्च प्राथिमकता िदद ैयसै आ.व. िभत्रमा िनमार्ण सम्पन्न हिेलप्याड  भएको सिुनि�तता ग�रने  

 १०.स्वच्छ, सफा र हराभरा शहर तथा वस्ती िनमार्णका लािग फोह◌ोर मैला व्यवस्थापन अिनवायर् प्रमखु सतर्  

मािनन्छ । आफ्नो �ेत्र िभत्रको फोहोरको उिचत व्यवस्था गनेर् स्थानीय सरकारको दाियत्व र िजम्मेवारीलाई 

आत्मासाथ गदैर् यसका लािग आवश्यकता अनसुार प्रत्येक स्थानीय तहह�ले एकल तथा साझा सरसफाई केन्द्र 

िनमार्णका लािग पहल गनेर् । 

११.प्राकृितक प्रकोप र िवपदको बेलामा िजल्लाको कुनै पिन भागमा बाढी पिहरो, आगलागी, भ◌ूः�य आदीबाट 

धन, जनको �ित भएमा सवै स्थानीय तहह�ले सहकायर् र समन्वयको िसद्धान्त अनसुार समन्वयात्मक पहल र 

प्रयासबाट तत्काल राहत, उद्धार र पनुरस््र्थापनामा सघाउ प◌ुरय्ाउने । त्यसका लािग च�रकोट अस्पतालमा 

स्थािपत साझा िवपद ्व्यवस्थापन कोषमा सबैको सहभािगतालाई िनरन्तरता  िदने ।  

१२.दोलखा िजल्लाको मखु्य प्रवेश मागर् भीमे�र नगर पािलका वडा नं.–९ िस्थत िनगालेमा पयर्टन सचूना केन्द्र 

सिहतको स्वागतद्वार िनमार्णधि◌न अवस्थामा रहकेो  र तामाकोशी गाउँपािलकाको िकनेर्टार र िजरी 

नगरपािलकाको िखम्ती खोला पलु िशउरानी(गोकुलगंगाको िसमानामा) पिन स्वागतद्वार िनमार्ण गनर् सम्विन्धत 

स्थानीय तहह�ले प्राथमि◌कताका साथ योजना िनमार्ण गरी कायार्न्यनमा लैजाने ।  

१३. स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन र प्रवद्धर्न गनर् दोलखाका नौ वटै स्थानीय तहह�मा संकलन केन्द्र तथा 

िबक्र�क� (कोशेली घर) स्थापना र संचालन गनर् सहकायर् गर◌ी "एक पािलका - एक औद्योिगक ग्राम" को 

अवधारणालाई जोड िदई कायार्न्वयनमा लैजान पहल गनेर् ।  

१४.िव�व्यापी �पमा दिेखएको कोरोना भाईरस (कोिभड–१९) को संक्रमण िनयन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लािग 

दोलखा िजल्लाका स्थानीय तहह� बीच आवश्यक समन्वय, सहकायर् र सहयोगलाई जीवन्त राख्द ैएक�कृत र 

समन्वयात्मक कायर्क्रमह� सञ्चालन गदैर् थप प्रभावकारी बनाउन पहल गनेर् ।   



१५."सम्वदृ्ध दोलखा-सिुख दोलखाली" िनमार्ण गनेर् महान अिभयानमा दोलखाका स्थानीय तहह� िक्रयािशल 

भैरहकेोले यस कायर्मा आ-आफ्नो तफर् बाट मन, बचन र कमर्ले सहयोग पयुार्उन संघ, प्रदशे तथा िजल्ला स्तरका 

सरकारी एवं गैरसरकारी संघ संस्था, िनकाय, राजनैितक दल, नाग�रक समाज, पत्रकार, बिुद्धिजवी, काननु 

व्यवसायी, िश�क, िकसान,  मजदरु, उद्योगी व्यवसायी लगायत सम्पणुर् दोलखाबासी दाजभुाई तथा 

िददीबिहनीह�लाई हािदर्क आव्हान गनेर्। 

१६.मिहला जनप्रितिनधीह� तथा लि�त मिहला समहुको नेततृ्व �मता िवकास गनर्, िहसंा िपिडत मिहलाह�को 

आपतकािलन व्यवस्थापनको लािग स्थानीय स्तरमा कोषको व्यवस्थापन गनेर् नीित बनाई बजेट व्यवस्थापन गनेर् 

तथा दवेानी र फौजदारी संिहता सम्बन्धमा मिहला अगवुा/ अिधकारकमीर्ह�लाई अिभमिुखकरण कायर्क्रम 

संचालन गनेर्। 

१७.सबै स्थानीय तहह�ले यसै आ.व.  िभत्र बालमैत्री, सडकमानवम�ु र  बालिबवाहम�ु स्थानीय तह घोषणा गनेर् 

कायर्योजना िनमार्ण गरी कायार्न्वन गनेर्। 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


