
            िजल्ला समन्वय सिमित दोलखाको आिथर्क वषर् २०७८/०७९ का लािग िजल्ला सभामा प्रस्तुत योजना तथा कायर्क्रम 

क्र स ं कायर्क्रम अविध कायार्न्वय गनेर् िनकाय नितजा 

१ िनयिमत �पमा िजल्ला समन्वय सिमितको बैठक गनेर् । मिहनामा कम्तीमा एक पटक िजल्ला समन्वय सिमितका पदािधकारी र 

िजससको कायार्लय 

समन्वय र अनगुमनलाई प्रभावकारी गराउन सहयोग 

पगु्ने । 

२ वािषर्क समी�ा बैठक आयोजना गनेर् प्रथम चौमािसक िजल्ला समन्वय सिमित, स्थानीय तहह�, 

संघ प्रदशे अन्तरगतका कायार्लयह� तथा 

िवकासका साझेदार िनकायह�। 

संघ, प्रदशे तथा स्थानीय तह र िवकासका साझेदार 

िनकाय अन्तगर्तका कायार्लयह�को प्रगित समी�ा 

गदैर्  आगािम वािषर्क कायर्क्रम तथा सम्पािदत 

कायर्क्रमह�को बारेमा जानकारी ह�ने। 

३ स्थानीय तहका प्रमखु/उपप्रमखुह�सँग अन्तरपािलका 

स्त�रय अनभुव आदान प्रदान बैठक आयोजना गनेर् 

मािसक िजल्ला समन्वय सिमित र सबै स्थानीय 

तहह� 

अन्तरपािलकाह�  िबच असल अभ्यास/अनभुव 

आदान- प्रदान ह�ने, किम कमजो�रह� सच्याउद ैअिघ 

बढ्ने। 

 

४ संघ, प्रदशे तथा िवकासका साझेदारह�संग अनभुव 

आदान-प्रदान बैठक आयोजना गनेर् 

त्रैमािसक िजल्ला समन्वय सिमित र अन्य सम्वद्ध 

कायार्लयह� 

सम्बिन्धत कायार्लयह� िबच असल 

अभ्यास/अनभुव आदान-प्रदान भई सन्तिुलत 

िवकासमा सहयोग पगु्ने। 

५ गैरसरकारी संघ संस्थाह�सँग अन्तरिक्रया तथा  

गै.स.स.ह�को अिभलेखीकरण गनेर् । 

प्रथम चौमािसक िजल्ला समन्वय सिमितको कायार्लय र 

अन्य सम्वद्ध िनकायह� 

िजल्लामा सक्र�य रहकेा गैरसरकारी संघसंस्थाह�को 

िववरण अद्याविधक भएको ह�ने जसले गदार् 

अनगुमनमा सहज ह�ने । 

६ िवपद ्जोिखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 

कायर्ह� गनेर् । 

िनरन्तर िजल्ला िवपद व्यवस्थापन सिमितको 

सहयोगमा िजल्ला समन्वय सिमित र 

सरोकारवाला िनकायह�। 

िजल्ला िभत्र ह�ने प्राकृितक तथा मानवीय िवपद ्

जोिखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन गनर् सहयोग 

पगुेको ह�ने । 



७ प्रदशे पवूार्धार साझेदारी कायर्क्रमका लािग आयोजना 

छनोटमा सहजीकरण गनेर् । 

प्रथम चौमािसक िजल्ला समन्वय सिमित, िनदेर्शक सिमित 

र कायार्न्वयन सिमित 

आवश्यकता तथा  औिचत्यताका आधारमा कायर्क्रम 

छनोट गनर्  मद्दत पगु्ने । 

८ िजल्लामा संघ, प्रदशे र स्थानीय तह तथा िवकासका 

साझेदार कायार्लयह�बाट सञ्चािलत पवूार्धार िनमार्ण 

तथा अन्य कायर्क्रमह�को अनगुमन गनेर् । 

आवश्यकतानसुार िजल्ला समन्वय सिमितका पदािधकारी, 

कमर्चारी, सरोकारवाला िनकाय र िव� 

समहू 

िवकास िनमार्णमा गणुस्तरीयता र सशुासन कायम गनर् 

सहयोग पगुेको ह�ने । 

९ िजल्लाका पयर्टक�य �ेत्रह�को प्रवद्धर्नका लािग प्रचार 

प्रसार अिभयान सञ्चालन गनेर् । 

िनरन्तर िजल्ला समन्वय सिमित र अन्य 

सरोकारवाला िनकायह� 

पयर्टन प्रवद्धर्नमा सहयोग पगुेको ह�ने 

१० िजल्लामा रहकेा संघीय तथा प्रादिेशक कायार्लयह� र 

स्थानीय तहह� र नाग�रक संस्थाह�का बीचमा 

आवश्यक समन्वय गनेर् ।   

आवश्यकतानसुार िजल्ला समन्वय सिमित र अन्य सम्वद्ध 

कायार्लयह� 

पयार्� समन्वय भएको ह�ने । सेवा प्रवाह प्रभावकारी 

ह�ने सशुासन कायम गनर् सहयोग पगु्ने। 

११ िजल्ला समन्वय सिमितले आफुले सम्पादन गरेका कायर् 

तथा गितिविधह� समेटेर त्रैमािसक  ई-बलेुिटन प्रकाशन 

गनेर् । 

काितर्क, माघ, बैशाख र 

श्रावण मिहना । 

िजल्ला समन्वय सिमितको कायार्लय िजल्ला समन्वय सिमितबाट िजल्लामा सञ्चािलत 

गितिविध तथा िक्रयाकलापह� का बारेमा 

सरोकारवालाका िबच  जानकारी ह�ने । 

१२ िजल्ला प्रोफाइल र डकुमेिन्ट्र तयार गनेर् दोस्रो चौमािसक िजल्ला समन्वय सिमितको कायार्लय र 

सबै स्थानीय तहह� 

िजल्लाको एक�कृत िजल्ला प्रोफाइल र डकुमेिन्ट्र 

तयार भएको ह�ने 

१३ स्थानीय तहह� र िजल्ला समन्वय सिमितका 

पदािधकारी र कमर्चारीह�को �मता िवकास 

कायर्क्रमह� सञ्चालन गनेर् । 

दोस्रो र तेस्रो चौमािसक िजल्ला समन्वय सिमित र अन्य सहयोगी 

िनकायह� 

स्थानीय तहका पदािधकारी तथा कमर्चारीह�को 

�मता अिभविृद्ध भएको ह�ने । 

१४ निद तथा खानीजन्य पदाथर्ह�को उत्खनन तथा संकलन 

कायर्को अनगुमन तथा िनयमन गनेर् । 

सचूनाको आधारमा  वा 

आवश्यकतानसुार 

अनगुमन सिमित, िजल्ला समन्वय 

सिमित 

राजस्व संकलन तथा वातावरण संर�णमा सहयोग 

पगुेको ह�ने । 



१५ िजल्ला समन्वय सिमित दोलखाका पदािधकारी तथा 

कमर्चा�रह�को अन्तर िजल्ला अनभुव आदान प्रदान 

कायर्क्रम आयोजना गनेर् 

दोस्रो चौमािसक िजल्ला समन्वय सिमितका पदािधकारी 

तथा कमर्चा�रह� 

िजल्ला समन्वय सिमितह� िबच असल अभ्यास 

आदान प्रदान गदैर् कायर् सम्पादनमा सहज ह�ने। 

१६ िजल्लास्तरीय (अन्तर स्थानीय तह) खलेकुद, मेला, 

प्रदशर्नी लगायत िविभन्न रचनात्मक तथा श्रजनात्मक 

प्रितयोिगताह� आयोजना गनेर् । 

दोस्रो चौमािसक संघीय तथा प्रादिेशक सरकार, िजल्ला 

िस्थत कायार्लयह�, िजल्ला समन्वय 

सिमित र स्थानीय तहह� 

िवषय/�ेत्रगत िवकासमा टेवा  पगु्ने । 

१७ दोलखा िजल्लालाई सडक मानवम�ु, पणूर् 

सरसफाईय�ु, बालमैत्री, अपाङै्मत्री, बातावरणमैत्री, पणूर् 

खोपय�ु, पणूर् सा�र तथा बाविववाह म�ु िजल्ला 

घोषणा गनर् आवश्यक सहजीकरण गनेर् । 

आवश्यकतानसुार स्थानीय तहह� तथा सरोकारवाला सबै 

िनकायह� 
दोलखा िजल्ला पणूर् सरसफाईय�ु, बालमैत्री, 

अपाङै्मत्री, बातावरणमैत्री, पणूर् खोपय�ु, पणूर् सा�र, 

बाविववाह तथा सडक मानवम�ु िजल्ला भएको ह�ने 

। 

१८ िजल्ला सचूना तथा अिभलेख केन्द्र सञ्चालन र 

व्यवस्थापन गनेर् । 

िनरन्तर िजल्ला समन्वय सिमितको कायार्लय र 

अन्य सरोकारवाला िनकाय तथा तहह� 

दोलखा िजल्लासँग सम्बिन्धत एक�कृत सचूना तथा 

तथ्यांकह�को आधार तयार भएको ह�ने । । 

१९ संघ, प्रदशे , स्थानीय तह र िवकासका साझेदारह�सँग 

समन्वय र सहकायर् गनेर् 

िनरन्तर िज.स.स र अन्य सम्वद्ध कायार्लयह� पयार्� समन्वय ह�ने, सेवा प्रवाह पारदशीर् र प्रभावकारी 

ह�ने, जवाफदिेह र सशुासन कायम गनर् सहयोग पगु्ने। 

२० कोिभड १९ व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरोकारवालाह�सँग 

छलफल आयोजना गनेर् 

आवश्यकतानसुार िज.स.स र अन्य सरोकारवाला 

कायार्लयह� 

कोिभड १९ व्यवस्थापन गनर् सहयोग पगु्ने। 

२१ बह��ेित्रय पोषण कायर्क्रमको समी�ा र अनगुमन गनेर् त्रैमािसक िज.स.स र अन्य सम्वद्ध कायार्लयह� पोषण कायर्क्रम लि�त समदुाय सम्म पगुे नपगुेको 

समी�ा तथा अनगुमन माफर् त जानकारी ह�ने। 

 


