
 
 

 

जिल्ला समन्वय सजमजिको कायाालय 

चरिकोट, दोलखा 

आजथाक वर्ा २०७६/०७७ को वाजर्ाक प्रगजि प्रजिवेदन 
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धन्यवाद ज्ञापन 

संघीय शासन प्रणालीको मटुु भनेका स्थानीय सिकािहरु हुन ्। स्थानीय सिकािहरुको प्रभावकारििामा नै समग्र शासन प्रणालीको 

औजचत्य पषु्टी गना सजकन्छ । संजवधानले छरििो संघ, समन्वयकािी प्रदशे ि काया िथा सेवामलूक स्थानीय िहको परिकल्पना 

गिेको छ । त्यसलाई मिूा रुप जदन ि िीनै िहका सिकािका जियाकलापहरुलाई नागरिकको िहसम्म पयुााउन ि नागरिकका 

आवश्यकिा/माग/अपेक्षाहरुलाई िीनै िहका सिकाि समक्ष पयुााउने सेिकुो भजूमकामा जिल्ला समन्वय सजमजिलाई स्थाजपि 

गिाउने प्रयास गिेको छ । नागरिकहरुले जिल्ला समन्वय सजमजिबाट जहिोको जिल्ला जवकास सजमजिको कायाकािी भजूमकाको 

अपेक्षा गदाछन,् कजिपय पदाजधकािीहरु समिे यस्िै सोचबाट ग्रजसि बनेको अवस्था छ । परिवजिाि सन्दभामा जिल्ला समन्वय 

सजमजिको भजूमकामा आमलू रुपान्ििण गद ैसशक्त समन्वयकािी भजूमकामा आफुलाई स्थाजपि गिाउन ुआिको आवश्यकिाका 

साथै चनुौिी समिे हो ।   

जिल्ला समन्वय सजमजिको कायाालय, दोलखाले आजथाक वर्ा २०७६/७७ मा सम्पादन गिेका काया/जियाकलापहरुलाई समटेेि 

ियाि पािेको वाजर्ाक प्रजिवदेन ससाजिा अध्ययन गिे । जवश्वव्यापी महामािीको प्रजिकूल अवस्थामा समिे जिल्ला समन्वय 

सजमजिका पदाजधकािीहरु िथा कमाचािीहरुबाट भएका कायासम्पादन प्रगजिको अवस्था संिोर्िनक नै मान्न ुपदाछ । प्रथम 

जनवााजचि जिल्ला समन्वय सजमजिले आफ्नो कायाकालका िीन वर्ा व्यजिि गरिसकेको छ । यस अवस्थामा आइपगु्दा आफ्नै 

क्षमिा जवकासदजेख संस्थागि सबलिाका लाजग गरिएका प्रयासहरु प्रशसंनीय नै छन ् । आजथाक वर्ा २०७६/७७ को 

मध्यअवजधमा जवश्वव्यापी रुपमा दखेा पिेको महामािी कोजभड-१९ समेिका कािणबाट जनधाारिि कायायोिना अनसुाि अपेजक्षि 

कायासम्पादन नजििा जदन सजकएन । िैपनी संघीय सिकाि, प्रादजेशक सिकािका मागा जनदशेन, आफ्नै जसकाई ि अनभुवका 

आधािमा काया जसिाना (Job Creation) गद ैजसिानशील कायासम्पादनका लाजग आफुलाई समपाण गरिएको अवस्था हो । 

सकािात्मक सोच ि जनस्वाथा समपाणले अपेजक्षि नजििा हाजसल गना अवश्य सहयोग पगु्ने छ भन्ने आशा गिेको छु ।  विामान 

जिल्ला समन्वय सजमजिले आफ्नो काया अवजधमा जवजध, पद्धजि ि मापदण्ड स्थाजपि गद ैआफ्नो औजचत्य साजवि गना सफल 

हुने जवश्वास समिे जलएको छु ।  

अन्त्यमा, आजथाक वर्ा २०७६/७७ मा कायाालयको कायासम्पादनमा सहयोग गने संघीय िथा प्रादजेशक सिकाि, जिल्लाबाट 

संघीय िथा प्रदशे व्यवस्थाजपकाका प्रजिजनजधत्व गने माननीय सांसदज्यहूरु,  मागा जनदशे गने जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय 

सजमजिका पदाजधकािीज्यहूरु, कायासम्पादनमा खजटएका कायाालयका कमाचािीहरु, कायासम्पादनमा सहयोग पयुााउने जिल्ला 

जस्थि संघीय िथा प्रादजेशक कायाालयहरु, जिल्ला जभत्रका सबै स्थानीय िहहरुप्रजि सहयोगका लाजग हाजदाक आभाि व्यक्त गना 

चाहान्छु ।  

                                                                                                                               डबल पाण्डे 

                                                                                                                 प्रमुख, जिल्ला समन्वय सजमजि 

  



 
 

भूजमका 

संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकािी बनाउनका लाजग िीनिहका सिकािहरुका बीचमा समन्वयकािी अगंको रुपमा जिल्ला 

समन्वय सभालाई संवधैाजनक मान्यिा प्राप्त छ । जिल्ला समन्वय सजमजिलाई सिकािका िीन िहहरुका बीचमा कायागि समन्वय 

कायम गने, जवकासमा के्षत्रीय सन्िलुन कायम िाख्ने ि स्थानीय िहहरुमा सञ्चाजलि जवकास आयोिनाहरुको प्रभावकारििाका 

लाजग अनगुमन गने महत्वपणूा जिम्मवेािी प्रदान गरिएको छ । प्रस्ििु सन्दभामा जिल्ला समन्वय सजमजिले आफ्नो कायाभाि 

सम्हालेको ३ वर्ा व्यजिि भएको छ । यस अवजधमा काननुी आधािहरुको जसिाना, जवगिको जिल्ला जवकास सजमजिको 

कायाकािी सोच ि भजूमकाबाट समन्वयकािी भजूमकामा रुपान्ििण,  जसिानशील जसकाई ि असल अभ्यासहरुको अनसुिण गद ै

आफ्नो ससुपु्त भजूमकालाई उिािगि गने जदशामा अगाजड वढेको अवस्था छ । कामको जसिाना आफै गने हो भन्न ेमान्यिामा 

अजडग िहद ैसंजवधान ि काननुले समु्पेको गहन भजूमका जनवााह गनामा जिल्ला समन्वय सजमजि सक्षम छ भन्ने प्रमाजणि गनुा पन े

चनुौिी िहकेो छ ।  

जिल्ला समन्वय सजमजिको कायाालय दोलखाले आजथाक वर्ा २०७६/७७ मा सम्पादन गिेका काया/जियाकलापहरुलाई समेटेि 

प्रस्ििु वाजर्ाक प्रजिवदेन ियाि गरिएको छ । नयााँ सांगठजनक संिचना, साजवक जिल्ला जवकास सजमजिका कमाचािीहरुको 

समायोिन भई स्थानीय िहहरुमा गएको अवस्थामा संस्थागि स्मिणको अभाव, जवगिका बेरुि ुलगायिका अन्य अजभलेखहरु 

खोज्दाका बखि उपलब्ध नहुने समस्या, जिल्ला समन्वय सजमजिको प्रभावकारििा अजभवजृद्धका लाजग आवश्यक कानुन ि 

कायाजवजधहरुको अभाव, स्थानीय िहहरुसाँग कायाात्मक समन्वय ि सचूना आदान प्रदानमा दजेखएको समस्या ि अन्यौलिा, 

पयााप्त साधन/स्रोिको अभाव, दिवन्दी बमोजिम कमाचािीहरुको अभाव ि आजथाक वर्ाको मध्य अवस्थामा आउदा दखेापिेको 

जवश्वव्यापी महामािी कोजभड-१९ समेिका कािणबाट प्रस्ििु आजथाक वर्ामा अपेक्षा गिे अनुसािको काया सम्पादन हुन सकेन । 

िथापी दोलखा जिल्लाका स्थानीय िहहरुको मध्यावजध समीक्षा गनाका लाजग गरिएको प्रयास, जिल्ला प्रोफाइल जनमााणको 

ियािी, जिल्ला जभत्रका नदीिन्य पदाथाको उत्खनन एव ंसंकलनका लाजग अनुगमन जनदजेशका ियाि गिी गरिएको अनुगमन, 

नेपाल भ्रमण वर्ा २०२० सफल बनाउनका लाजग सञ्चालन गरिएका जवजभन्न प्रचािात्मक िथा प्रवद्धानात्मक कायािमहरु, 

दोलखा जिल्लामा कोजभड जनयन्त्रण िथा िोकथाममा गरिएको सकािात्मक प्रयास ि त्यसको संिोर्िनक नजििा, जिल्ला जभत्र 

सञ्चाजलि जवकास आयोिनाहरुको स्थलगि अनगुमन आजद कायाहरुलाई उपलब्धीको रुपमा जलन सजकन्छ ।  

प्रस्ििु  सन्दभामा आजथाक वर्ा २०७६/७७ मा कायाालयको कायासम्पादनमा मागा जनदशे गने जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय 

सजमजिका पदाजधकािीज्यहूरु, कायासम्पादनमा प्रजिवद्ध कायाालयका कमाचािीहरु, सहयोग ि समन्वयका लाजग ियाि जिल्ला 

जस्थि संघीय िथा प्रादजेशक कायाालयहरु, जिल्ला जभत्रका सबै स्थानीय िहहरुप्रजि हाजदाक आभाि व्यक्त गना चाहान्छु ि 

भजवष्यमा समिे सकािात्मक सहयोग ि सहकायाको अपेक्षा गदाछु ।  

                                                                                                                            टंक प्रसाद पाण्डेय 

                                                                                                                       जिल्ला समन्वय अजधकारी 
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१. जिल्लाको संजिप्त पररचय 

१.१ ऐजिहाजसक पृष्ठभूजम 

नेपालको वागमिी प्रदशे अन्िगाि पने एक जहमाली जिल्लाको रुपमा परिजचि दोलखाले प्राचीनकालदजेख नै आफ्नो 

छुटै्ट आजथाक, सामाजिक, धाजमाक ि िािनैजिक पजहचान कायम िाख्द ैआएको पाइन्छ । “दोलखाको इजिहास नलेजखकन 

नेपालको इजिहास लेखन पिुा हुाँदनै” भन्ने इजिहास जशिोमजण स्व. श्री बाबिुाम आचायाको कथन िहकेो छ । दोलखालाई 

पजहला अभयपिुको नामबाट जचजनन््यो । 

दोलखा अन्िगाि िहकेो जवग ु हुद ै कुिी, खासा हुद ै भोट िाने बाटो, लामाबगि, िजच (लजचच) भई भोट िाने बाटो 

मल्लकालको उत्तिाद्धासम्म पजन कायम भएको हुनाले जलच्छजवकालको उत्तिाद्धामा नै दोलखा भई भोट िाने बाटो 

खलेुको अनुमान हुन्छ भनी धनबज्र बज्राचाया ि टेक बहादिु श्रेष्ठद्वािा जलजखि दोलखाको ऐजिहाजसक रुप िेखामा उल्लेख 

गिेको दजेखन्छ । त्यस समयदजेख नै िामाकोशीको जकनािै जकनाि भएि भोटसंग व्यापाि मागा खलेुकोले व्यापाि गना 

आउंदा िााँदा हालको दोलखामा कुनै डि त्रास नभई सिुजक्षि स्थान भएकोले नै उक्त स्थानलाई पजहला अभयपिु भनेि 

जचजनन््यो भन्ने भनाइ िहकेो छ भने कसैको भनाई अनुसाि दोलखा िाज्यको शासन व्यवस्थामा साि सिुक्षा घिेा भएको 

कािणले नै दोलखालाई अभयपिु महापिन भजनन््यो भन्ने िहकेो छ । 

दोलखाको नामाकिण सम्बन्धमा जवजभन्न जकम्बदन्िीहरु पाइन्छन ्। कुनै समयमा एउटा योगी मसुलमानको आिमणबाट 

भागी गौिीशकंि जहमालको एउटा गफुामा गई िपस्या गदाा जशविी प्रसन्न भई बिदान जदएकोले योगी खसुीले गदगद भई 

अब म एक पटक सवजैिि घमुिे आउछु भनी जहड्दा िजि घमु ेपजन उही ठाउाँमा आइपगु्दो िहछे । यसिी दईु लाख पटक 

घमु्न जनस्कंदा पजन पनु त्यजह स्थानमा आइपुग्दा योगी थजकि भएि आफ्नै आश्रममा फकेछन ्। यसिी दईु लाखपटक 

घमु्दा पजन त्यजह स्थानमा आएकोले सो स्थानलाई दो + लाख बाट अपभ्रस हुाँद ैदोलखा (जहन्दीमा दो भनेको दईु ि लख 

भनेको लाख) नामाकिण भएको भन्ने भनाइ िहकेो पाइन्छ । त्यस्िै अको भनाइ अनसुाि जिब्बिी भार्ामा दो को अथा 

ढुङ्गा ल को अथा मजन्दि ि खा को अथा घि भएकोले दोलखामा प्रशस्ि मात्रामा ढुङ्गा माटोबाट बनाइएको मजन्दि ि 

घिहरु िहकेो हुनाले यसलाई दोलखा नामाकिण गरिएको हो । 

दोलखाको नामाकिणमा ि ेिस्िा जकम्बदन्िी िह ेिापजन यसलाई ज्याद ैपिुानो नगिको रुपमा जचन्न सजकन्छ । िब 

केन्रमा जकिााँिहरुको शासन चल्यो त्यसबेलादजेख नै जकिााँिहरु दोलखामा उपजनवेश कायम गना आई हालको 

जकिााँिीछापमा बसेको ि पजछ १४ औ ंशिाब्दीमा भाििका मगुल सम्राट समसजुद्धनको आिमणबाट उक्त बस्िी ध्वस्ि 

भई हालको दोलखा वस्िी बसेको हुन सक्ने अनमुान गरिएको छ । 

यस जिल्लाका आदीवासीहरुमा नागवंशीहरु िहकेो अनुमान गरिएको छ । िब नेपाल ि भोट वीचको व्यापािको लाजग 

लामाबगि हुाँद ैजिब्बि िाने व्यापािी मागा खलु्यो, त्यसबेलादजेख नै भक्तपिुबाट नेवािहरु दोलखामा आई व्यापाि गना 

थालेको अनमुान गना सजकन्छ । जव.सं.को १६ औ ंशिाब्दीको उत्तिाद्धादजेख १७ औ ंशिाब्दीको उत्तिाद्धासम्म करिव एक 

शिाब्दी िजि दोलखा एक स्विन्त्र िाज्यको रुपमा िहकेो कुिा इजिहासले प्रष्ट पािेको छ । केन्रमा यक्ष मल्लले िाज्य गिे 

िापजन दोलखामा कीजिाजसंह सामन्िी शासकको रुपमा जथए ि उनको मतृ्य ु पजछ उनका १४ वर्ीय छोिा उद्धवदवे 
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दोलखाका िािा भए । त्यस बेला उद्धवदवेले आफ्नो नामको अगाजड “दोलखाजधपजि”लेख्ने गिेका जथए । िसबाट 

पजन दोलखा स्विन्त्र िाज्यको रुपमा स्थाजपि जथयो भन्ने पजुष्ट हुन्छ । त्यसै गिी स्विन्त्र रुपमा िहकेो दोलखा िाज्यमा 

उद्धवदवे, नन्ददवे, उिोिदेव, गोजबन्ददवे, इन्रजसंहदवे, ियनािायणदवे, जििदवे, रुपनािायणदवे आजदले िाज्य गिेका 

जथए । एक शिाब्दी िजि स्विन्त्र िाज्यको रुपमा िहको दोलखालाई काजन्िपिुका िािा जशवजसंहले जव.सं. १६५५ मा 

जभष्मदवेलाई यदु्धमा पिाष्ि गिी ठकुिाईमा िाि प्रशासन चलाए । 

दोलखा िाज्यको मध्यकालीन सीमानामा पवूामा दधूकोशी, पजिममा दोलालघाट, उत्तिमा जिब्बिको सीमाना ि 

दजक्षणमा जििहुि िाज्यको सीमाना िहकेो कुिा इजिहासबाट िान्न सजकन्छ । दोलखाको िाज्य व्यवस्था कजहले स्विन्त्र 

ि कजहले अजधनस्थ भई चजलिहकेो जथयो । त्यसै समयमा गोिखाका िािा पृ् वीनािायण शाहले नेपालको एकीकिणको 

अजभयान शरुु गिेका जथए । त्यसबाट दोलखा पजन अलग िहन सकेन । पजहला दोलखा भक्तपिुका िािा िणिीि मल्लको 

िेखदखेमा छोडेको ि जव.सं. १८११ मा दोलखाली देशावि प्रधानहरुलाई “नालादमु पूवा मिेो अम्बल भयो, जिमी 

प्रिापात्र हौ, मिेो हििुमा आउ, जिम्रो िक्षा गरुलााँ” भनेि पत्र पठाएपजछ दोलखाका दशेावि प्रधानहरुले सो कुिा मञ्ििु 

गिी जवना संघार् दोलखा बहृि नेपालको एक भागको रुपमा िहन गयो । 

आजथाक रुपमा पजन छुटै्ट पजहचान िाख्ने दोलखाका िािा इन्रजसंहले नै नेपालमा चााँदीका स्विन्त्र मोहि प्रचलनमा 

ल्याएका जथए । भन्न ि महने्र मल्लले सवभैन्दा पजहला चााँदीका जसक्का प्रचलनमा ल्याएका भन्ने गरिन्छ िि सो भन्दा 

पजहला नै इन्रजसंहले स्विन्त्र मोहि प्रचलनमा ल्याएको कुिा अजभलेखहरुबाट पजुष्ट हुन्छ । महने्र मल्लले जव.सं. १६१७ 

दजेख १६३१ सालको वीचमा आफ्नो जसक्का प्रचलनमा ल्याएको दजेखन्छ भने इन्र जसंहदवेले जव.सं. १६०५ अगाजड 

नै जसक्का प्रचलनमा ल्याएको कुिा पजुष्ट हुन आउाँछ । अझसम्म पजन दोलखामा टक्साि घिको नामले जसक्का काट्ने घि 

दखे्न सजकन्छ । यसिी जसक्का प्रचलनमा ल्याई व्यापाि व्यवसायलाई अगाजड बढाइएको ि खानीहरु संचालन समिे 

गिेको दजेखन्छ । 

यसिी िािनैजिक, धाजमाक, आजथाक िथा सामाजिक रुपमा छुटै्ट पजहचान भएको दोलखा जिल्ला विामान स्वरुप भने 

२०१८ सालमा भएको िािनैजिक जवभािनले कायम गिेको हो । त्यस भन्दा पजहले िामछेाप ि दोलखाको एउटै 

प्रशासजनक इकाईबाट समिे काम कािवाही हुने गिेको जथयो । 

१.२ वस्िुगि जववरण 

दोलखा नेपालको वागमिी प्रदशे अन्िगािको एक जहमाली जिल्ला हो । प्राकृजिक स्रोि िथा सनु्दििाले भरिपणूा यस 

जिल्लाको उत्तिी क्षेत्रको सीमाना चीनको स्वशाजसि के्षत्र जिव्विसंग िोजडएको छ । धाजमाक, ऐजिहाजसक, सांस्कृजिक, 

िाििाजि एवम ् जवजवधिाले भरिएको दोलखा जिल्ला िलसम्पदाको दृजष्टले पजन महत्वपणूा माजनन्छ । नेपालको 

िािधानी काठमाण्डौबाट १३२ जकलोजमटि पवूा उत्तिको दिूीमा िहकेो यो जिल्ला आन्िरिक एवम ्वाह्य पयाटकको 

गन्िव्य स्थानको रुपमा जवकजसि हुद ैगइिहकेो छ । यस जिल्लाको न्यनूिम उचाई समरुी सिहबाट ७३२ जमटि (जसिली) 

िथा अजधकिम उचाई ७१३४ जमटि (गौिीशकंि) िहकेो छ । जिल्लाको सदिमकुाम चरिकोट १९७० जमटिको उचाईमा 

अवजस्थि छ । 
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१.२.१ भौगोजलक अवजस्िजि ििा जसमाना 

दोलखा जिल्ला २७ जडजग्र २८ जमनेट उत्तिी अक्षांश दजेख २८ जडजग्र ० जमनेट उत्तिी अक्षांससम्म िथा ८५ जडजग्र ५० 

जमनेट पवूी दशेान्िि दजेख ८६ जडजग्र ३२ जमनेट पवूी देशान्ििसम्म फैजलएको छ । यस जिल्लाको क्षेत्रफल २,१४,२८७ 

हके्टि (२१९१ वगा जक.जम.) िहकेो छ । जिल्लाको सवभैन्दा उच्च स्थान गौिीशकंि जहमाल ७,१३४ जमटि  िहकेो छ 

भने जिल्लाको सवैभन्दा होचो स्थान मलेङु गााँउपाजलकाको को जसिली ७३२ जमटि िहकेो छ । यस जिल्लाको उत्तिमा 

चीनको स्वशाजसि क्षेत्र िीब्वि पदाछ भन े दजक्षणमा िामछेाप ि काभ्रपेलाञ्चोक पदाछ । त्यस्िै पवूामा िामछेाप ि 

सोलखुमु्ब ुिथा पजिममा जसन्धपुाल्चोक जिल्लाहरु पदाछन ्। 

१.२.२ प्रशासजनक जवभािन 

दोलखा जिल्ला अन्िगाि २ वटा नगिपाजलका,७ वटा गााँउपाजलका, संघीय संसदीय के्षत्र १, प्रदशे संसदीय के्षत्र २ िहकेा 

छन ्। यस जिल्लाको सदिमकुाम चरिकोटमा िहकेो छ । दोलखा जिल्ला अन्िगाि पने स्थानीय िहहरु दहेाय बमोजिम 

िहकेा छन:् 

१      जभमशे्वि नगिपाजलका 

२      जििी नगिपाजलका 

३      िामाकोशी गााँउपाजलका 

४     मलेङ्ुग गााँउपाजलका 

५      काजलञ्चोक गााँउपाजलका 

६     जबग ुगााँउपाजलका 

७     गौरिशकंि गााँउपाजलका 

८      बैिेश्वि गााँउपाजलका 

९      शलैुङ्ग गााँउपाजलका 

१.२.३ भौगोजलक बनावट ििा हावापानी 

दोलखा जिल्लाको वाजर्ाक औसि िापिम ८ जडजग्र दजेख १९ जडजग्र सेजल्सयस िहकेो छ । साथै वाजर्ाक औसि वर्ाा 

२०४३.५ जमजलजमटि हुने गिेको दजेखन्छ । जिल्लामा उच्च जहमाल ७५००० हके्टि (३५ प्रजिशि), उच्च पहाड 

८५,७१४ हके्टि ( ४० प्रजिशि ) िथा मध्य पहाड ५३,५७३. हके्टि (२५ प्रजिशि) िहकेो छ । 

१.२.४ भू -उपयोगको अबस्िा 

यस जिल्ला अन्िगाि िहकेा भजूमको उपयोगको अवस्था दहेाय बमोजिमको िहकेो छः 
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 कृजर् के्षत्र: २६.४५ प्रजिशि 

 वनिगंलले ढाकेको क्षेत्र : ४७.३७ प्रजिशि 

 चिण भजूम–घााँसे मदैान : १३.७७ प्रजिशि 

 जहउाँले ढाकेको क्षेत्र : २.६४ प्रजिशि 

 पिी िग्गा : ६.४१ प्रजिशि 

 पानीले ढाकेको क्षेत्र : ३.३० प्रजिशि 

 अन्य: ०.०६ प्रजिशि 

 १.२.५ प्रमुख धाजमिक एवं ऐजिहाजसक पयिटकीय सम्पदाहरु 

दोलखा जिल्लामा काजलञ्चोक भगविी मजन्दि, दोलखा भीमशे्वि मजन्दि, जत्रपिुासनु्दिी, जििेश्वि महादवे मजन्दि, 

दउेलाङ्गशे्वि महादेव िथा महांकालिस्िा मजन्दिका साथै चरिघ्याङगमु्बा, मञ्िशु्री, टासीगमु्बाहरु प्रमखु धाजमाक 

पयाटकीय सम्पदाहरुमा रुपमा प्रख्याि िहकेा छन ्भने अन्य ऐजिहाजसक पयाटकीय सम्पदाहरुमा चनााविी ( जत्रवोणी), 

दोलखा बिाि, टक्सािघि, शलैुङ्गडााँडा, गौिीशकंि जहमाल, बेजदङ्गाउाँ, लामावगि, च्छो–िोल्पाजहमिाल, जििी विाि, 

िामाकोशी नदी, खिीढुङ्गा क्षेत्र, गौिीशकंि संिक्षण क्षेत्र िस्िा महत्वपूणा स्थलहरु िहकेा छन।् 

१.२.६ िनसांजययक जववरण 

२०६८ को िनगणना अनसुाि दोलखा जिल्लामा ४५,६८८ घिपरिवाि संख्या िहकेो छ भने दोलखा जिल्लाको कूल 

िनसंख्या १,८७,५५६ िहकेो छ । जवस्ििृ िनसांजख्यक जवविण अनसुचूी१ मा िहकेो छ । 
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२. जिल्ला समन्वय सजमजिको संजिप्त पररचय 

 

नेपाल सिकािले स्थानीय िह जनवााचन ऐन, २०७३ ि जनयमावली, २०७३ िािी गरि स्थानीय िह 

(गाउाँपाजलका ि नगिपाजलका) पनुसंिचना पारिि भई िािपत्रमा प्रकाशन भएसाँग ै साजवक जिल्ला जवकास 

सजमजिहरूलाई स्थानीय िहको समन्वय गना  जिल्ला समन्वय सजमजि गठन गने व्यवस्था गिेको छ,। जिल्ला जवकास 

सजमजिले गद ैआएको कायाकारिणी कायाहरू अब स्थानीय िहले गने िथा जिल्ला समन्वय सजमजिले समन्वय िथा 

अनगुमनको काम गने व्यवस्था छ,। जिल्ला समन्वय सजमजिमा प्रमखु ि उपप्रमखु सजहि ९ सदस्य जनवााजचि हनु े

व्यवस्था छ । सजमजिमा िीन िना मजहला अजनवाया हुन ुपने व्यवस्था गरिएको छ ।  

नेपालको संजवधानको भाग १७ धािा २२० मा जिल्ला सभा ि जिल्ला समन्वय सजमजि सम्बन्धी व्यवस्था िहकेो छ । 

िसअनसुाि जिल्ला जभत्रका गाउाँ कायापाजलका अध्यक्ष ि उपाध्यक्ष िथा नगि कायापाजलका प्रमखु ि उपप्रमखु सदस्य 

िहने गिी गाउाँपाजलका ि नगिपाजलकाहरू बीच समन्वय गना एक जिल्ला सभा िहने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला 

सभाले एक िना प्रमखु, एक िना उपप्रमखु, कम्िीमा िीन िना मजहला ि कम्िीमा एक िना दजलि वा अल्पसंख्यक 

सजहि बढीमा नौ िना सदस्य िहकेो जिल्ला समन्वय सजमजिको जनवााचन गनेछ । जिल्ला समन्वय सजमजिले जिल्ला 

सभाको िफा बाट गनुा पने सम्पणूा काया सम्पादन गनेछ  सम्बजन्धि जिल्ला जभत्रको गाउाँ सभा वा नगि सभाको सदस्य 

जिल्ला समन्वय सजमजिको प्रमखु, उपप्रमखु वा सदस्य पदको उम्मदेवाि हुन योग्य हुने व्यवस्था िहकेो छ ।  

नेपालको संजवधान बमोजिम जिल्ला सभाको काम, किाव्य ि अजधकाि अन्िगाि जिल्लाजभत्रका गाउाँपाजलका ि 

नगिपाजलका बीच समन्वय गने, जवकास िथा जनमााण सम्बन्धी कायामा सन्िलुन कायम गना सोको अनगुमन गने, 

जिल्लामा िहने संघीय ि प्रदशे सिकािी कायाालय ि गाउाँपाजलका ि नगिपाजलका बीच समन्वय गने िथा  प्रदशे काननू 

बमोजिमका अन्य कायाहरू गने िहकेा छन ्। 

साथै, स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ बमोजिम संजवधानको धािा २२० को उपधािा (७) मा 

उजल्लजखि काम, किाव्य ि अजधकािका अजिरिक्त जिल्ला सभाको अन्य काम, किाव्य ि अजधकाि दहेाय बमोजिम हुने 

व्यवस्था गिेको छः 

(क) जिल्ला जभत्रका गाउाँपाजलका वा नगिपाजलका बीचको जवकास जनमााणका जवर्य पजहचान गना िथा 

व्यवस्थापन गना आवश्यक समन्वय गने, 

(ख) जिल्ला जभत्र सिकािी िथा गिैसिकािी क्षेत्रबाट सञ्चाजलि जवकास जनमााण सम्बन्धी कायािमको जवविण 

ियाि गिी त्यस्िा कायािमको प्रभावकारििा िथा व्यवस्थापनका जवजभन्न चिणमा अनगुमन गने, त्यस्िा 

कायािमको प्रजिफलका सम्बन्धमा के्षत्र वा समदुायगि, जवर्य के्षत्रगि ि पयााविणीय सन्िुलन कायम गना 

आवश्यक सझुाव वा मागादशान जदने ि त्यसिी जदएका सझुाव वा मागादशानलाई सावािजनक गने, 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8_%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF&action=edit&redlink=1
https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8_%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF&action=edit&redlink=1
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%A4%E0%A4%B9
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(ग) जिल्ला जभत्रका गाउाँपाजलका िथा नगिपाजलकाको क्षमिा जवकासको लाजग प्रदशे िथा सङ्घसाँग समन्वय 

गन,े 

(घ) जिल्लामा िहने सङ्घीय वा प्रदशे सिकािी कायाालय ि गाउाँपाजलका िथा नगिपाजलका बीच समन्वय गने, 

(ङ) जिल्लाजभत्रका गाउाँपाजलका ि नगिपाजलकजबच कुनै जववाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लाजग समन्वय 

िथा सहिीकिण गने, 

(च) जिल्ला जभत्रको प्राकृजिक प्रकोप िथा जवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी योिना ि कायाको समन्वय गने, 

(छ) जिल्ला जभत्रको जवकास िथा जनमााण सम्बन्धी कायामा सन्िलुन कायम गना गिैसिकािी सङ्घ संस्था िथा 

जनिी क्षेत्रसाँग समन्वय गने, 

(ि) जिल्लाजभत्रको जवकास िथा जनमााण सम्बन्धी कायामा सन्िलुन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनसुन्धान 

िथा अनगुमन गिी जवकास जनमााण सम्बन्धी कायामा सन्िुलन कायम गनाको लाजग मन्त्रालय, स्थानीय िह 

सम्बन्धी जवर्य हनेे प्रदशे सिकािको मन्त्रालय िथा आवश्यकिा अनसुाि सम्बजन्धि गाउाँपाजलका िथा 

नगिपजलकालाई समिे सझुाव जदने, 

(झ) आफ्नो काम कािबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय ि स्थानीय िह सम्बन्धी जवर्य हनेे प्रदशे सिकािको 

मन्त्रालयलाई प्रत्येक आजथाक वर्ा समाप्त भएको दईु मजहनाजभत्र प्रजिवदेन जदने, 

(ञ) जिल्लाजभत्रको जवकास िथा जनमााणलाई प्रभावकािी बनाउनको लाजग वर्ाको कम्िीमा एक पटक वाजर्ाक 

समीक्षाको कायािम आयोिना गिी सो जिल्लाबाट संघीय संसद ि प्रदशे सभामा प्रजिजनजधत्व गने संसद–

सदस्यलाई आमन्त्रण गिी सझुाव जलने, 

(ट) नेपाल सिकाि वा प्रदशे सिकािले िोकेका अन्य काया गने, 

स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम जिल्ला सभाले गने काम जिल्ला समन्वय सजमजिको नाममा हुने ि 

जिल्ला सभाले आफ्नो अजधकाि के्षत्रका जवर्यमा वाजर्ाक कायािम िथा बिटे बनाई जिल्ला सभाबाट पारिि गिी लाग ू

गनुा पने व्यवस्था िहकेो छ । जिल्ला सभालाई आवश्यक पने बिटे नेपाल सिकाि िथा प्रदशे सिकािले उपलब्ध गिाउने 

िथा यसिी प्राप्त िकम ि अन्य स्रोिबाट प्राप्त िकम जिल्ला सभाको कोर्मा िम्मा गरिने व्यवस्था समिे ऐनले गिेको छ। 

जिल्ला सभाको प्रशासकीय प्रमखुको रूपमा काम गना एक जिल्ला समन्वय अजधकािी िहने व्यवस्था िहकेो छ । 
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३. आजििक वर्ि २०७६/७७ मा सम्पादन भएका मुयय जियाकलाप ििा कायिहरु 

क. दोलखा जिल्लालाई २०७६  भार १२ गिे नेपाल सिकािको खानेपानी िथा सिसफाई मन्त्री माननीय जबना 

मगिज्यकूो प्रमखु आजि्यिामा  खलु्ला जदशामकु्त घोर्णा गरिएको जथयो । खलु्ला जदशामकु्त दोलखा जिल्ला 

बासीको सान, दोलखा जिल्लालाई पणुा सिसफाई यकु्त बनाउने हाम्रो अजभयान भन्ने नािाका साथ आयोिना 

गरिएको उक्त कायािम जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखाका प्रमखु एव ं जिल्ला स्ििीय खानेपानी सिसफाई 

िथा स्वच्छिा समन्वय सजमजि दोलखाका संयोिक डवल पाण्डेज्यकूो अध्यक्षिामा सम्पन्न भएको जथयो । 

  

 

 

ख. जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखाको िेश्रो जिल्ला सभा जमजि २०७६।०५।१३ गिे नेपाल सिकािका माननीय 

श्रम, िोिगाि िथा सामाजिक सिुक्षा मन्त्री गोकणा जवष्टको प्रमखु आजि्यिामा सम्पन्न गरिएको । दोलखामा 

जनमााण हुने िामाकोशी िेस्रो िलजवद्यिु आयोिना सिकािले उत्पादन क्षमिा घटाएि कम क्षमिामा उत्पादन 

गना लागकेो भन्द ैस्थानीय स्ििमा चको जविोध भई िहकेो वेला श्रम, िोिगाि िथा सामाजिक सिुक्षा मन्त्री 

गोकणा जवष्टले क्षमिा अनसुाि नै जनमााण गने जवर्यमा सिकािको िफा बाट प्रजिवद्धिा व्यक्त गनुा भएको जथयो । 
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त्यस्िै, जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखाका प्रमखु श्री डवल पाण्डेले िेश्रो जिल्ला सभामा वाजर्ाक नीजि, 

कायािम िथा बिटे प्रस्ििु गद ैस्थानीय िह बीचको समन्वय ि सहिीकिणको सवालमा जिल्ला समन्वय 

सजमजिले आवश्यक समन्वय गिेि जिल्लालाई समदृ्ध जदशािफा  अजघ बढाउने बिाउन ुभएको जथयो । सभामा 

जिल्ला सभाका सदस्य एवम गौिीशकंि गााँउपाजलकाका उपाध्यक्ष उमीला थामीले दोलखाका स्थानीय 

सिकािहरुको िफा बाट २९ बुंद ेसाझा प्रजिबद्धिा सावािजनक गनुा भएको जथयो ।कायािममा दोलखा प्रजिजनजध 

सभा सदस्य माननीय पावाि गरुुङले दशेले हिेक वर्ा व्यापाि घाटा व्यहोिी िहकेो अवस्थामा स्थानीय िहहरु 

आत्मजनभाि वन्नका लाजग संभाव्यिा अध्ययन गिी हिेक गााँउपाजलका िथा नगिपाजलकाले आन्िरिक 

उत्पादनमा िोड जदन ुपने बिाउन ुभयो ।  

 

समदृ्ध दोलखाको आधाि, िलस्रोि, पयाटन, व्यवसाजयक कृजर् ि पवुाधाि भन्ने नािा सजहि जिल्ला समन्वय 

सजमजि दोलखाले आयोिना गिेको िेस्रो जिल्ला सभामा नेपाल सिकािका पवूामन्त्री आनन्द पोखिेलले हिेक 

क्षेत्रमा प्रचिु संभावना बोकेको दोलखा जिल्लाको जवकासको यात्रामा अजघ बजढिहकेो ि सवैले साथ सहयोग 

गिेि िानपुने वलेा आएको बिाउन ुभयो ।  

 

ग. जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखाका प्रमखु डबल पाण्डेको अध्यक्षिामा, प्रजिजनजध सभाका सांसद माननीय 

पावाि गरुुङको प्रमखु आजि्यिा, शलैुङ गााँउपाजलकाका अध्यक्ष भिि दलुाल, मलेुङ्ग गााँउपाजलकाका 

अध्यक्ष नि बहादिु श्रेष्ठ, गौरिशकंि गााँउपाजलकाका अध्यक्ष सोयम बहादिु खड्का, काजलन्चोक 

गााँउपाजलकाको उपाध्यक्ष काजलका पाठकको आजि्यिामा ि जिल्लाजस्थि संघ ि प्रदशे कायाालय िथा यस 

जिल्लालाई कायाक्षत्र बनाई िामछेाप ि जसन्धपुाल्चोक जिल्लाका प्रदशे सिकािका कायाालयका प्रमखुहरुबाट 

आजथाक वर्ा २०७५/०७६ मा सञ्चाजलि कायािमहरुको प्रस्ििुीकिण िथा समीक्षाका साथै  आजथाक वर्ा 

२०७६/०७७ को योिना िथा कायािमहरुको जवर्यमा छलफल गरिएको जथयो । 
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उक्त कायािममा संघ िथा प्रदशे सिकािबाट स्थापना गरिएका कायाालयहरुबाट प्रदान गने सेवा प्रवाहमा सबै 

पाजलकाहरुको समन्वयमा एकरुपिा कायम गरि सन्चालन गने, सेवा चसु्ि दरुुस्ि ि जछटो छरििो िथा पािदशी 

रुपमा प्रदान गना कुनै जढला ससु्िी नगना सबै कायाालय प्रमखुहरुलाई कायािमका प्रमखु आजि्यिा िथा 

प्रजिजनजध सभाका सांसद माननीय पावाि गरुुङ ि जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखाका प्रमखु डबल पाण्डेबाट  

सझुाव प्राप्त भएको जथयो । 

 

घ. जमजि २०७६/०५/२५ मा जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखाको आयोिना ि जिल्ला संवाद समहूको समन्वयमा 

सिकािले लाग ुगिेका व्यजक्तगि स्थायी लेखा नं को जवर्यमा सिोकािवाला जनकायसंग छलफल कायािम 

आयोिना गरिएको जथयो । जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखाका प्रमखु डबल पाण्डेको अध्यक्षिामा भएको 

कायािममा जिल्ला प्रशासन, कोर् िथा लेखा जनयन्त्रण, दोलखा उद्योग वाजणज्य संघका पदाजधकािी, 

सिुक्षाकमी, पत्रकाि, सहकािीकमी लगायिको सहभाजगिा िहकेो जथयो ।  

 

 

 

जिल्लाजस्थि प्रशासन, कोर् िथा लेखा जनयन्त्रण कायालय, दोलखा उद्योग वाजणज्य संघ, सहकािीकमी, 

पत्रकाि लगायि सिोकािवाला जनकायले आन्िरिक िािस्व कायालयको शाखा जिल्लामा स्थापना गना अथा 

मन्त्रालयमा पहल गने, शाखा स्थापना नहुञ्िले कोर् िथा लेखा जनयन्त्रण कायालय ि दोलखा उद्योग वाजणज्य 

संघमाफा ि सेवा प्रवाह गना जमल्ने गिी वािाविण बनाइ जदन सम्बजन्धि मन्त्रालयमा पहल गने लगायिका 

जनणायहरु समेि भएका जथए । 

 

ङ. २०७६ काजिाक २२ गिे नेपाल भ्रमण वर्ा २०२० लाई दोलखा जिल्लामा भव्यरुपमा सफल पानाको लाजग 

जिल्ला समन्वय सजमजिका प्रमखु श्री डबल पाण्डेको अध्यक्षिामा बसकेो बैठकले जिल्ला समन्वय सजमजिको 

प्रमखु अध्यक्ष, जिल्ला जभत्रका नगिपाजलका िथा गााँउपाजलकाका प्रमखु/अध्यक्ष, प्रमखु जिल्ला अजधकािी 
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लगायि जिल्लामा िहकेा सिकािी कायाालयका प्रमखुहरु सदस्य िहने गिी ९१ सदस्यीय जिल्ला स्ििीय 

सहिीकिण िथा आयोिक सजमजि गठन गने जनणाय गिेको जथयो । 

 

 

 

भ्रमण वर्ाका लाजग दोलखा जिल्लाको पयाटकीय संभावनाहरुको व्यापक प्रचाि प्रसाि गने गिाउने गिी भ्रमण 

वर्ाको लोगो सजहिको क्याप, जटसटा, ब्रोसि, व्याच लगायिका सामाग्रीहरु उत्पादन/ खरिद गिी जवििण 

थाजलएको जथयो । 

 

च. जिल्ला समन्वय सजमजि, दोलखा समेिको सह-आयोिनामा नेपाल भ्रमण वर्ा २०२० को अवसि पािेि  जमजि 

२०७६।०९।१६ दजेख २०७६।०९।२२ सम्म दोलखा जिल्लाको ९ वटै स्थानीय िहहरुको सहभाजगिामा 

सप्ताहव्यापी दोलखा जकवी महोत्सव चरिकोट दोलखामा भव्यिाका साथ सम्पन्न गरिएको जथयो । 

नेपाल भ्रमण वर्ा २०२०को अवसि पािेि आयोिना गरिएको उक्त महोत्सवको उदघाटन वागमिी प्रदशेका 

कृजर्, भजूम व्यवस्था िथा सहकािी मन्त्री धावा दोि ेलामाले उद्घाटन गनुाभएको जथयो । उक्त कायािममा 

दोलखा जिल्लाको जवकासमा उल्लेख्य योगदान पयुााउन ुहुने महानभुावहरुलाई सम्मान िथा पिुस्काि जवििण 

समिे गरिएको जथयो । 
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छ. २५ मजंसि २०७६ मा यस कायाालयको आयोिनामा स्थानीय सिकािको नीजि जनमााण ि कायाान्वयनको 

अवस्था जवर्यक गोष्ठी सम्पन्न भएको जथयो ।  

 

 

जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखाका प्रमखु डबल पाण्डेको अध्यक्षिामा भएको उक्त कायािममा जिल्लाका ९ 

वटै थानीय िहका प्रमखु, उपप्रमखु, प्रमखु प्रशासकीय अजधकृि, जिल्लामा कायािि संघ संस्थाहरु, पत्रकािहरु 

लगायिको सहभाजगिा िहकेो जथयो । गोष्ठीमा दोलखा जिल्लाका ९ वटै स्थानीय िहहरुको मध्यावधी समीक्षा 

गने ि सबै स्थानीय िहहरुले गिेका असल अभ्यासहरुको अनसुिण गने िथा मध्यावधी समीक्षा िीन मजहना 

जभत्र सम्पन्न गने जनणाय भएको जथयो । 

 

ि. जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखा समिेको आयोिनामा २०७६ पौर् १० गिे स्थानीय िहमा मजदिा 

ब्यवस्थापन नीजिको आवश्यकिा सम्वन्धी दोलखाको सदिमकुाम चरिकोटमा भएको दईु जदने कायाशाला 

गोष्ठीले मजदिा जकन्ने, बेच्ने ि उपभोग गने उमिे समहू २१वर्ा भन्दा माजथ िोक्ने लगायिका १५ वुाँद ेस्थानीय 
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िहमा मजदिा व्यवस्थापन नीजि सम्वन्धी साझा दोलखा प्रजिवद्धिा पत्र, २०७६ िािी भएको जथयो ।यस 

कायािमबाट स्थानीय िहहरुले मजदिा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीजि जनमााण गना ि सोको प्रभावकािी कायाान्वयन 

गना सहयोग पगु्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  

 

उक्त गोष्ठीमा प्रदशे सांसद माननीय पशपुजि चौलागाई, जभमशे्वि नगिपाजलका, जवग ु ि काजलञ्चोक 

गाउाँपाजलकाका  प्रमखु, उपप्रमखु िथा प्रमखु प्रशासकीय अजधकृि ि जिनवटै स्थानीय िहका कायापाजलकाका 

सदस्यहरुको सहभाजगिामा १५ बुाँद ेप्रजिवद्धिा पत्र िािी गरिएको जथयो । 

 

झ. जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखाको आयोिनामा जमजि २०७६।०९।२८ गिे जिल्ला जस्थि सिकािी 

कायाालयहरुको व्यवस्थापन िथा सिुजक्षि आवास जनमााणको सम्बन्धमा सम्वाद कायािम सम्पन्न भएको 

जथयो। 

 

जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखाका प्रमखु श्रीमान डबल पाण्डेको अध्यक्षिा, जभमशे्वि नगिपाजलकाका प्रमखु 

िथा उपप्रमखु, प्रमखु जिल्ला अजधकािी, जिल्ला जस्थि सिकािी कायालयका प्रमखु िथा प्रजिजनजधहरु लगायि 

जिल्लाका पत्रकािहरुको उपजस्थजिमा सिुजक्षि आवास गहृ जनमााणका लाजग भवन िथा िग्गाको व्यवस्थापन, 

घिेल ु िथा साना उद्योग जवकास सजमजिलाई भवनमा व्यवस्थापन लगायिका जवजभन्न जवर्यहरुमा जनणाय 

गरिएको जथयो । 
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ञ. जमजि २०७६।०९।२९ मा जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखाका प्रमखु श्री डबल पाण्डेको अध्यक्षिामा स्थानीय 

सिकािको मध्यावधी समीक्षाको लाजग अन्ििजिया कायािम सम्पन्न भएको जथयो । 

 

उक्त कायािममा यस जिल्लाका ९ वटै स्थानीय िहका प्रमखु, उपप्रमखु/अध्यक्ष, उपाध्यक्ष िथा प्रमखु 

प्रशासकीय अजधकृिहरुको सहभाजगिा िहकेो जथयो । स्थानीय िहहरुमा पजहलो जनवााजचि सिकाि गठन 

भएपिािको करिव आधा अवजध व्यजिि भसैकेको अवस्थामा स्थानीय िहहरुको प्रभावकारििा अध्ययन, 

जसकाईका अनभुजूि, सबल िथा दबुाल पक्षहरुको जवशे्लर्ण सजहि भाजव कायायोिना जनमााणका लाजग 

कायाकालको समीक्षा सजहिको प्रजिवदेन ियाि गने उद्दशे्य िहकेो जथयो ।  

  

ट. जिल्ला समन्वय सजमजिका उपप्रमखु श्री मनमाया जििेलको संयोिकत्वमा प्रदशे सिकाि, आन्िरिक माजमला 

िथा काननु मन्त्रालयका प्रजिजनजध समिेको सहभाजगिामा जमजि २०७६।११।२९ दजेख २०७६।१२।०१ सम्म 

दोलखा जिल्लाका सबै स्थानीय िहहरुमा नागरिकलाई सहि रुपमा काननूी सहायिा उपलब्ध गिाउन िथा 

स्थानीय िहका िनप्रजिजनजधहरुलाई न्याजयक अजधकािको प्रयोगमा सहिीकिण गने उद्दशे्यले स्थानीय िहमा 

काननूी सहिकिाा जनयजुक्त सम्बन्धी कायाजवजध, २०७६ बमोजिम जनयकु्त भएका यस जिल्ला अन्िगािका सबै 

स्थानीय िहका काननूी सहिकिााहरुको कायास्थलगि अनुगमन सम्पन्न गरिएको जथयो ।  
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सो अनगुमन कायािम पिाि सबै स्थानीय िहका उपप्रमखु/उपाध्यक्ष िथा काननुी सहिकिााहरुको 

सहभाजगिामा जिल्ला समन्वय सजमजिको सभाहल चरिकोटमा जमजि २०७६।१२।०२ मा समीक्षा गोष्ठी िथा 

अन्िजिा या कायािम सम्पन्न गरिएको जथयो ।  

 

 

 

ठ. जवकासका बहु सिोकाियकु्त जनकायहरुको समन्वय ि सहकायामा जवकासको गजिलाई अझ सशक्त बनाउन, 

जवकासको प्रजिफल लजक्षि समदुायसम्म पयुााउन ि िनजनवााजचि प्रजिजनजध ि नागरिकहरुका बीचमा 

जवकासात्मक सम्बन्ध कायम िाख्नका लाजग िाज्यले स्थानीय ि प्रदशे पवुााधाि जवकास साझदेािी कायािम 

सञ्चालन गिेको छ । उक्त कायािम िथा आयोिनाहरुको प्रभावकारििाका लाजग जिल्ला समन्वय सजमजिका 

प्रमखुको अध्यक्षिामा अनुगमन टोली गठन गरि उक्त अनगुमन टोलीबाट केही आयोिना िथा कायािमहरुको 

स्थलगि अनगुमन गरिएको । 

 

 

 

गौरिशकंि गाउपाजलका वडा नं ७ मा जनमााणाधीन छम्बा गुम्बा 
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उक्त अनगुमन टोलीमा जिल्ला समन्वय सजमजिका उपप्रमखु, सदस्यहरु, सम्बजन्धि स्थानीय िहका प्रमखु, 

उपप्रमखु, प्रमखु प्रशासकीय अजधकृि, प्राजवजधक, पत्रकािहरु, सम्बजन्धि वडाका वडाध्यक्षहरु, जिल्ला 

समन्वय सजमजि दोलखाका कमाचािीहरु लगायिको सहभाजगिा िहकेो जथयो ।  

 

शैलङु गाउपाजलकामा जनमााण भएको रिचािा पोखिी 

अनगुमनको िममा सम्बजन्धि योिनाहरुको उपभोक्ता सजमजिका अध्यक्ष िथा जिम्मवेाि प्रजिजनजधहरुसंग 

कायािमको प्राजवजधक जवविण ि लागि जवविणका जवर्यमा समिे छलफल गरिएको जथयो । 

 

ड. दोलखा जिल्लाको शलैुङ ि मेलङु गााँउपाजलका ि िामछेाप जिल्लाको दोिम्बा गााँउपाजलकाको जसमानामा पने 

पयाटकीय के्षत्र शैलङुको जसमा जववाद सन्दभामा जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखाको पहलकदमीमा वागमिी 

प्रदशे सिकाि उद्योग, पयाटन, वन िथा वािाविण मन्त्रालय हटेौडामा सिोकािवालाहरुको बैठक आयोिना 

गिी जसमा जववाद हल गना सहिीकिण गरिएको छ। 

 

ढ. जवश्वव्यापी महामािी कोजभड-१९ व्यवस्थापनका लाजग जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखाले जवजभन्न जमजिमा 

जवजवध जनणायहरु गिी अग्रसििा जलएको जथयो । जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्र ि जिल्ला जवपद ्व्यवस्थापन 

सजमजिमा जिल्ला समन्वय सजमजिका प्रमखु िथा जिल्ला समन्वय अजधकािी िहकेो सन्दभामा जवपद ्सम्बद्ध 

योिना, कायािम, उद्धाि िथा िाहि लगायिका व्यवस्थापनका कायामा उल्लेखनीय भजूमका जनवााह गरिएको 

जथयो । जिल्ला समन्वय सजमजिको हललाई जिल्ला होजल्डङ सेन्टिका रुपमा स्थापना गरिएको साथै जिल्ला 

जभत्रका सिोकािवाला जनकाय, संघसंस्थाहरुसंग कोजभड व्यवस्थापनका सवालमा जिल्ला समन्वय सजमजिको 

अगवुाईमा जवजभन्न जमजिमा छलफल िथा अन्िजिा या सम्पन्न गरिएको जथयो । जिल्ला समन्वय सजमजिको 

पहलमा चरिकोट प्राथजमक स्वास््य केन्रमा कोर् खडा गिी दोलखा जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय िहबाट 

पजहलो चिणमा दईु-दईु लाख गिी अठाि लाख िम्मा गरिएको छ । सो िकम जवपद ्व्यवस्थापन, उपचाि, िाहि, 

उद्धािमा खचा गने गरि कायाजवजध जनमााण गरिएको छ । 
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ण. जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखाको आ.व.०७६/७७ मा सम्पन्न भएक बैठकहरुको जवविण दहेाय बमोजिम 

प्रस्ििु गरिएको छ: 

 

ि.स.ं जमजि बैठक सयंया महत्वपूणि जनणियहरुको सजंिप्त व्यहोरा 

१ २०७६/०४/०२ २९ १. नजदिन्य पदाथा उत्खननको IEE प्रजिवेदन स्वीकृि । 

२. जिल्ला समन्वय सजमजिको प्रवक्ता िोजकएको । 

३. जनिी सजचवालयमा नायब सबु्बा सिहको कमाचािी किािमा जनयकु्त गने । 

२ २०७६/०४/२९ ३० १. जनिी सजचवालयमा कमाचािी किािमा जनयकु्त गिेको सदि गने सम्बन्धमा । 

२. िेस्रो जिल्ला सभाको जमजि िोक्ने सम्बन्धमा । 

३ २०७६/०५/२० ३१ १. माननीय सांसदज्यहुरुको उपजस्थजिमा समीक्षा कायािमको जमजि िोक्ने 

सम्बन्धमा । 

४ २०७६/०७/०५ ३२ १. रिक्त िहकेो हलकुा सवािी चालक पद किािमा जनयुजक्त प्रजिया अगाजड बढाउने 

सम्बन्धमा । 

२. नेपाल भ्रमण वर्ा २०२० जिल्ला स्ििीय सहिीकिण िथा आयोिक सजमजिको 

बैठक िोक्ने सम्बन्धमा । 

५ २०७६/०८/०६ ३३ 1. मखु्यमन्त्रीको कायाालय बागमिी प्रदेशबाट प्राप्त भएको अनदुान िकम 

कायाजवजधको अजधनमा िजह वााँडफााँड सम्बन्धमा । 

2. मेलङु गाउपाजलकाको नजदिन्य पदाथा उत्खनन िथा संकलनको लाजग TOR 

स्वीकृि सम्बन्धमा । 

६ २०७६/०८/११ ३४ १. यस जिल्ला बाट जनवााजचि हुन ुभएका संघीय प्रजिजनजध सभाका माननीय सांसद 

श्री पावाि गुरुङज्य ूनेपाल सिकािको मजहला बालबाजलका िथा ज्येष्ठ नागरिक 

मन्त्रीमा जनयकु्त हुनु भएकोमा बधाई जदने सम्बन्धमा । 

७ २०७६/०८/२० ३५ १. जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखाको कायाालयमा िहकेा जवजभन्न सम्पजत्तहरु 

स्थानीय िहलाई हस्िान्ििण गने सम्बन्धमा । 

८ २०७६/०९/१७ ३६ १. मेलङु गाउपाजलकाको IEE स्वीकृि सम्बन्धमा । 

२. शैलङु गाउपाजलको TOR स्वीकृि गने सम्बन्धमा । 

९ २०७६/१२/०५ ३७ १. किदािा सेवा कायाालय स्थापनाका लाजग जिल्ला सजमजि दोलखाको कायाालय 

परिसिमा स्थान  उपलब्ध गिाउने सम्बन्धमा । 

२.जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखाको स्वाजमत्वमा िही प्रयोगमा नआएका सामाग्रीहरु 

जिल्लाका स्थानीय िहहरुलाई हस्िान्ििण गने सम्बन्धमा । 

१० २०७७/०१/०३ ३८ १. जवश्वब्यापी रुपमा फैजलिहकेो कोजभड-१९को प्रभावकािी जनयन्त्रण िथा 

व्यवस्थापनका लाजग नेपाल सिकािले लागु गिेको बन्दाबन्दीको दोलखा 

जिल्लामा प्रभावकािी कायान्वयन गने सम्बन्धमा । 

११ २०७७/०२/१५ ३९ १. जिल्ला समन्वय सजमजि दोलखाका पदाजधकािीहरुको सेवा सजुवधा सम्बन्धमा । 

२. स्थानीय/प्रदेशपवुााधाि जवकास साझेदािी कायािमहरुकोअनगुमन सम्बन्धमा । 

१२ २०७७/०२/२५ ४० १. गन्िव्यदेजख गन्िव्य दोलखा िामायण सजका ट अध्ययन अनसुन्धान कायादल गठन 

सम्बन्धमा । 

१३ २०७७/०३/२३ ४१ १. उच्च अदालि पाटनमा जलजखििवाफ दिाा गनाका लाजग अजख्ियािी जदन े

सम्बन्धमा । 
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ि. आजथाक वर्ा ०७६/७७ मा नदीिन्य पदाथा जिल्ला अनगुमन िथा समन्वय सजमजिका बैठकहरुको जवविण 

दहेाय बमोजिम िहकेो छ: 

 

ि.स ं जमजि गाजड नं िररवाना रकम रािश्व दाजखला 

भएको स्िानीय 

िह 

महत्वपुणि जनणियहरु 

१ २०७६/०५/०२    नदीिन्य पदाथाको ठेक्का प्रजिया ि सो साँग सम्बजन्धि 

सचुना एवं सम्झौिाहरु यस सजमजिलाई उपलब्ध गिाउन 

सम्पणुा स्थानीय िहहरुलाई अनिुोध िथा जनदेशन गने 

सम्बन्धमा । 

२ २०७६/१०/१४    नदीिन्य पदाथा उत्खनन िथा संकलन सम्बन्धमा माघ 

मसान्ि जभत्र जिल्ला स्ििीय अनगुमन कायाजवजधको 

मस्यौदा ियाि गने सम्बन्धमा । 

३ २०७६/११/२८ बा ३ क 

१०७२ 

५०,००० भीमेश्वि 

नगिपाजलका 

जिल्लाका नदीिन्य पदाथा उत्खनन एवम संकलन 

सम्बन्धी जनयमन कायाजवजध-२०७६ स्वीकृि गने 

सम्बन्धमा । 

४ २०७७/०१/०१ बा २ क 

३३०४ ि 

बा२क 

६८७२ 

१००००० 

+ 

१००००० 

भीमेश्वि 

नगिपाजलका 

ि 

बैत्यश्वि 

गाउाँपाजलका 

 

५ २०७७/०३/०१    नजदिन्य पदाथा उत्खनन िथा संकलन असािदेजख भार 

मसान्ि सम्म पुणा रुपमा िोक लगाउने सम्बन्धमा  

६ २०७७/०३/२३    दोलखा जिल्लाको जवगु, गौिीशंकि ि बैिेश्वि 

गााँउपाजलका लगायि सबै स्थानीय िहहरुमा जनिी 

िग्गाहरुबाट ढंुगा/स्ल्याब उत्खनन काया भई न्यनू 

दििेटमा जिल्ला बाजहि ासाि भएको बुजझन आएको । 

यसिी उत्खनन गदाा भ-ूक्षय लगायि वािाविणसंग 

सम्बजन्धि समस्याहरु देखापने संभावना भएकोले 

वािाविणीय प्रभाव मलू्यांकन पिाि मात्र त्यस्िो 

उत्खनन गनाका लाजग अनुमजि/स्वीकृजि जदनका लाजग 

सबै स्थानीय िहहरुमा अनिुोध गने । स्थानीय िहहरुले 

हाल जलई आएको ढंुगा/स्ल्याबको कि दस्िुि ज्यादै न्यनू 

भएकाले कि दस्िुिमा वजृद्ध गिी समसामजयक बनाउन ि 

त्यसिी उत्खनन गरिएका ढंुगा/स्ल्याब जिल्ला बाजहि 

लैिादा स्थानीय िहको जसफारिशमा जिल्ला अनगुमन 

िथा समन्वय सजमजिको अनुमजि जलनु पने व्यवस्था 

कायाान्वयन गने गिाउने । 

िम्मा  २,५०,०००।००   
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४. आम्दानी र खचि ििा कोर्को जववरण 

(क) संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको खर्च वििरण 

ि 

स ं

बिेट उपशीर्िक खचि 

सकेंि नं 

खचि शीर्िक प्राप्त 

अजयियारी 

जनकासा खचि जिि रकम 

१ ३६५००१०५३ २६३११ स्थानीय 

जनकाय जनशिा 

अनदुान 

१२८७६००० ९२६०९९२ ९२६०९९२ ३६१५००७ 

२ ३३६००१०२३ २६३११ गरिबीसाँग 

जवश्वेश्वि 

२९९००० २६३००० २६३००० ३६००० 

३ ३६५००१०४३ २६३११ स्थानीय 

पवूााधाि 

जवकास 

साझेदािी 

कायािम 

७५०००० १००००० १००००० ६५०००० 

४ ६०१०००१६३ २७३१४ और्धी उपचाि ७३०९४४ ७३०९४४ ७३०९४४ ०० 

५ ६०१०००००१३३ २७३१३ सेवा जनवतृ्तको 

संजचि जवदा 

६०९१२० ६०९१२० ६०९१२० ०० 

िम्मा १५२६५०६४ १०९६४०५६ १०९६४०५६ ४३०१००७ 

 

(ख) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानको खर्च वििरण 

ि 

स ं

बिेट उपशीर्िक खचि 

सकेंि नं 

खचि शीर्िक प्राप्त 

अजयियारी 

जनकासा खचि जिि रकम 

१ ३०१०००११३ २६४११ अनदुान ५०००००० १८०९१८३ १८०९१८३ ३१९०८१७ 

२ ३६५००१०४३ २६४११ प्रदशे पवूााधाि 

जवकास 

साझेदािी 

कायािम 

७५०००० ५३८६०० ५३८६०० २११४०० 

िम्मा ५७५०००० २३४७७८३ २३४७७८३ ३४०२२१७ 
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(ग) कायाचलयगत विविध खातातर्च को आर्थचक वििरण 

ि 

स ं

बिेट खािा गिवर्िको 

अ.ल्या. 

यस वर्िको 

आय 

िम्मा आय खचि बााँकी 

१ जवजवध ४२८१९४११ ६२६४५० ४३४४५८६१ ४८९८८६२ ३८५४६९९९ 

 

 

(घ) कायाचलयगत धरौटी खातातर्च को आर्थचक वििरण 

ि 

स ं

बिेट खािा गिवर्िको 

अ.ल्या. 

यस वर्िको 

आय 

िम्मा आय खचि बााँकी 

१ धिौटी ३४७६३६२ ०० ३४७६३६२ ०० ३४७६३६२ 

 

 

(घ) कर्चर्ारी कल्याणकारी कोषतर्च को आर्थचक वििरण 

ि 

स ं

जववरण खािा रहेको 

बैक 

कमिचारीले जलएको 

ऋण 

कमिचारीबाट भएको 

ऋण चुक्ता 

२०७७ असारसम्मको 

बैक मौज्दाि 

१ कमाचािी कल्याणकािी 

कोर्  

नेपाल बकै जल. 

चरिकोट शाखा 

५६१५००० २६८९२४५ ८११०२९६.५० 

२ सामाजिक परिचालक 

कल्याणकािी कोर् 

कृजर् जवकास 

बैक जल. 

चरिकोट शाखा 

०० ०० ६०९१६१७.१८ 
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५. बेरुिुको अवस्िा 

जब.स. २०७२ बैशाख १२ को जवनासकािी भकुम्प ि २९ गिेको पिाकम्पबाट जपजडि आलम्प ुि जचलंखाका ९० 

घिधिुी जपजडिहरुको घि पणुजनामााणको लाजग साजवक जिल्ला जवकास सजमजिबाट पजहलो जकस्िाको िकम रु 

४५,००,०००|०० जवििण भै सकेको अवस्थामा गिै सिकािी संस्थाहरु हुिाडेक नेपाल ि जिजियन एडले िी 

जपजडिहरुको घि पणुजनामााणको जिम्मा जलई जविरिि सो पजहलो जकस्िाको िकम आ. व. २०७५/०७६ मा जिल्ला 

समन्वय सजमजिको कायाालय, दोलखाको जवजवध खािामा दाजखला गिेकोमा सो िकम ि चाल ुखचािफा  महालेखा 

पिीक्षकको कायाालयले आ.व. २०७४/०७५ मा औल्यायको बेरुि ुरु ८९,०००|०० िथा  आ.व. २०७५/०७६ 

मा औल्यायको बेरुि ुरु ९७२८०|०० लाई यस आ. व. ०७६/७७ मा  बेरुि ूदाजखला गरि कायाालयले आफ्नो 

जवजत्तय कािोवाि चसु्ि िाख्ने िथा  बेरुि ुफर्छ्यौटको दाजयत्व ि जिम्मवेािीको  बोधलाई  मनन गिेको छ । महालेखा 

पिीक्षकको कायाालयले औल्यायको उक्त बेरुि ुरु १,८६,२८०|०० दाजखला भसैकेकोले सो बेरुिकुो लगि कट्टाको 

लाजग महालेखा पिीक्षकको कायाालयमा पठाउने प्रजियमा समिे कायाालय िहकेो छ ।  

यस कायाालयमा प्राप्त अजभलेख, महालेखा पिीक्षकको कायाालय ि संघीय माजमला िथा सामान्य प्रशासन 

मन्त्रालयको सहयोगमा आजथाक वर्ा २०६०/०६१ दजेख साजवक जिल्ला जवकास सजमजिको कायाालयको नाममा 

िहकेो बेरुिकूो अजभलेख कायाालयले अध्यावजधक गरि फर्छ्यौटको लाजग पहल गिेको छ । यद्यपी पिुाना 

श्रेस्िाहरुमा दजेखएका भौजिक िथा अन्य समस्या ि साजवकका कमाचािीहरुको अन्यत्र समायोिन िथा सरुवा भई 

गएको अवस्थामा बेरुि ु ि फछायौटको यथाथा ि अद्यावजधक जवविण/ि्यांक जनकाल्न कायाालयलाई अझै 

चनुौिीपणूा िहकेो छ । महालेख पिीक्षकको कायाालय िथा संघीय माजमला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको 

अजभलेखबाट प्राप्त आजथाक वर्ा अनसुािको बेरुि ुिेरिि दहेाय बमोजिम िेको छ :     

  आ. व. असलू गनुि पने जनयजमि/प्रमाण पेश गनुि पने पेश्की िम्मा 

२०६०/६१ ७५.०० १६,२३,९५८.०० ९,७८,८८५.०० २६,०२,९१८.०० 

२०६१/६२ - २०,६३,०००.०० १६०००००.०० ३६,६३,०००.०० 

२०६२/६३ - ८०,२६४.०० ३१८९४०२.०० ३२,६९,६६६.०० 

२०६३/६४ ३,९७८.०० २,९१,८७९.०० ९४३००५.०० १२,३८,८६२.०० 

२०६४/६५ १,५२१.०० ७९,८६,०७९.०० २९५८३६३.०० १,०९,४५,९६३.०० 

२०६५/६६ २०,२३,७०४.०० ६१,७२,७२४.०० ३३२९९८४.०० १,१५,२६,३७६.०० 

२०६६/६७ ९८,१४१.०० ३१,०५,५५४.०० ३६२६१०.०० ३५,६६,३०५.०० 

२०६७/६८ ५,५४८.०० ४०,७२,४०३.०० ३२५०००.०० ४४,५२,८११.०० 

२०६८/६९ १८,८००.०० - ३०००००.०० ३,१८,८००.०० 

२०६९/७० ७९,७६५.०० १६,७९,३४३.०० - १७,५९,१०८.०० 

२०७०/७१ २१,८०,४७०.०० ३७,४७,८७५.०० ४३०००००.०० १,०२,२८,३४५.०० 
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६. सामान हस्िान्िरणको जववरण 

यस जिल्ला समन्वय सजमजिको कायाालयमा िहकेा ि हस्िान्ििण भई प्राप्त भएका िीणा अवस्थामा िहकेा जवजभन्न 

सम्पजत्तहरुको व्यवस्थापनको लाजग “स्थानीय िहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ को दफा १८(५) मा 

“जिल्ला समन्वय सजमजिमा िहकेा चल अचल सम्पजत्त मध्ये जिल्ला समन्वय सजमजिलाई आवश्यक नभएका वा 

व्यवस्थापन गना उच्च लागि लाग्ने प्रकृजिका सम्पजत्त जिल्ला समन्वय सजमजिले जिल्ला जभत्रका गााँउपाजलका वा 

नगिपाजलकालाई हस्िान्ििण गनुा पनेछ ि यसिी हस्िान्ििण गदाा चल सम्पजत्तको हकमा पयााप्त श्रोि साधन नभएका 

गााँउपाजलका ि नगिपाजलकालाई प्राथजमकिा जदनपुने” भन्ने व्यवस्था िथा संघीय माजमला िथा समान्य प्रशासन 

मन्त्रालयको परिपत्र बमोजिम जिल्ला समन्वय सजमजिको जवजभन्न जमजिका जनणायानसुाि जिल्ला समन्वय सजमजिको 

स्वाजमत्वमा िहकेा दहेाय बमोजिमका सवािीसाधन िथा अन्य सामाग्रीहरु दहेायका गााँउपाजलका ि नगिपाजलकालाई 

हस्िान्ििण गरि यस कायाालयको जिन्सी अजभलेखबाट लगि कट्टा गरिएको छ ।  

  

जिरी नगरपाजलका    शैलुङ्ग गा.पा.वडा न.-४, मागपौवा   

१ )िेनेिेटिथान - १   १) अजफस टेबल थान -२    

२) ल्यापटप corei5 थान - २ ( lenovo, vio) २) फमवाला कुसी -४    

३) जिजपस िमानथान – १  ३) रिभाजल्बंग जचयि थान १    

४) मोटि साइकलथान - १ (discoverबा२ब ४९१३) ४) अजफस दिाि थान १    

५) जप्रन्टि canon२९००थान – १  ५) जप्रन्टि/फोटोकपी   brother थान -१   

     ६) ल्यापटप Leanov corei7 थान  -१   

शैलुङ्ग गा.पा. वडा न.-१ दुधपोखरी  

 

शैलुङ्ग गा.पा.वडा न.-६,फस्कु   

१) अजफस टेबल थान -२   १) अजफस टेबल थान -२    

२) अजफस दिाि काठको थान-१  २) फमवाला कुसी -२    

३) रिभाजल्बंग जचयि थान १  ३)  रिभाजल्बंग जचयि थान १    

४) सोफा सेट१   ४)  अजफस दिाि थान १    

५) जट.जभ . सामसङु led  थान १  ५)  ल्यापटप Leanov corei5 थान  -१   

६) जप्रन्टि canon २९०० थान -१        

 

दुधपोखरी आ.जब. शैलुङ्ग गा.पा.१  शैलुङ्ग गा.पा.वडा न.-७,फस्कु   

१) अजफस टेबल थान-२१   १) अजफस टेबल थान -१    

२) अजफस दिाि जस्टल थान-१  ३) जप्रन्टि canon २९००थान -१    

४) रिभाजल्बंग जचयि थान २  ३) रिभाजल्बंग जचयि थान १    

५) कम्चयटुि सेट१   ४)  अजफस दिाि थान १    

६) फोटोकपी /जप्रन्टि mf२१२थान- १  ४) कम्चयटुि सेट hPथान  -१    

७)  यााक थान-१         

     

 

शैलुङ्ग गा.पा.वडा न.-८    

शैलुङ्ग गा.पा. वडा न.-२ भुसाफेदा  १) अजफस टेबल थान -२    

१)अजफस टेबल थान -२   २)फमवाला कुसी -२    
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२)फमवालाकुसी -२   ३)रिभाजल्बंग जचयि थान १    

३)रिभाजल्बंग जचयि थान १  ४) अजफस दिाि थान १    

४)कम्चयटुि यााक१   ५) ल्यापटप Dell corei5 थान  -१   

५ ) जप्रन्टि/फोटोकपी brother थान -१ ६) जप्रन्टिcanon २९००थान1    

     

७) मोटि साइकलथान १ 

    

शैलुङ्ग गा.पा. वडा न.-३ काटाकुजट  वैिेश्वर गाउाँपाजलकाको कायािलय, पााँडुडाडा  

१)अजफस टेबल थान -८   १) मोटिसाइकल जडस्कभि १५० जसजसथान- ३  

२)फमवालाकुसी -७         ( ब२ ब. ९११,२९१४,७०७५)    

३)रिभाजल्बंग जचयि थान ३  २)ल्यापटप Dell - थान १    

४)कम्चयटुि ि ्याक२         

५) जप्रन्टि/फोटोकपी  canon/ brother थान -१/१ जवगु गाउाँपाजलकाको कायािलय, लादुक   

६)ल्यापटप Dell  थान -१   १) अजफस टेबल थान -८    

७)अजफस दिाि थान ६ (१ बुक ि ्याक) 

८)कम्चयटुि १ सेट  २)फमवाला कुसी -८    

 

गौरीशंकर गाउाँपाजलकाको कायािलय,सरुी ३)रिभाजल्बंग जचयि थान -१    

१)अजफस टेबल थान-1१   ४) जस्टलदिाि थान -१    

२)फमवालाकुसी -१६   ५) जप्रन्टि  brother  थान -१    

३)रिभाजल्बंग जचयि थान -१  ६)कम्चयटुिथान -१    

४)कम्चयटुि ि ्याकथान १   ७) सोफा सेट - १     

५ ) जप्रन्टि  canon थान -१  ८) मोटिसाइकल exal Honda  थान - १   

६)कम्चयटुिथान -२   ९)मोटिसाइकल discover बा १ प ९५० थान-१  

७)सोफा सेट – १         

८)बेन्चथान – २         

९)पलाजस्टक कुसी – ३         

१०)टाटा एक्सन गाडी बा २ झ १६४९ 

        

           

काजलन्चोक गाउाँपाजलकाको कायािलय, सनुखानी काजलन्चोक गाउाँपाजलका ६ न वडा लाजपलाङ  

१)अजफस टेबल थान -७   १)अजफस दिाि जस्टलथान २   

२)फमवालाकुसी -१३   २)फमवाला कुसी -५    

३)रिभाजल्बंग जचयि थान -९  ३)रिभाजल्बंग जचयि थान -४    

४)बेन्ची थान -२   ४) अजफस टेबल थान -४    

५ ) जप्रन्टि  brother  थान -१  ५)फोटोकपी  hp  थान -१    

६)कम्चयटुिथान -१   ६)कम्चयटुि hp   थान -१    

७)िापानीिजमजटंग टेबल सेट – १  ७)सोफासेट - १     

८)आिामदागाडी बा.१झ ५४८९थान १ ८) स्क्यायि टेबल-१     

९)मोटिसाइकल discover बा १ ब ८११२थान-१ ९) फाएल ि ्याकथान -१    

१०)स्कुटि १२५ जसजस hondaथान -१       

११)ल्यापटप थान- ३(Acer,Lenovo,Hp)        
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जभमेश्वर नगरपाजलकाको कायािलय, चररकोट जभ.न.पा.-२न.वडा कायािलय    

१)ल्यापटप थान -६   १) अजफस टेबल थान -२    

२)मोटिसाइकलथान – ४   २)अजफस दिाि थान -१    

      (बा २ ब ९६१५, बा २ ब २८८९ जिगि,  ३)रिभाजल्बंग जचयि थान -२    

          बा २ ब ४२८८,बा ५७ प ४९२९)         

   जभ.न.पा.-३न.वडा कायािलय    

  १) अजफस टेबल थान -२    

  २)अजफस दिाि थान -१    

  ३) फमवाला कुसीथान -५    

 

जभ.न.पा. ५ न वडा कायािलय  ४) बेन्चथान १     

१)अजफस टेबल थान -३        

२)फमवालाकुसी -७         

३)रिभाजल्बंग जचयि थान -२  जभ.न.पा.-६न.वडा कायािलय    

४)जस्टल बुकेस दिािथान -२  १) अजफस टेबल थान -३    

५ )ल्यापटप dell थान -१   २) जस्टलदिाि थान -२    

६)चलाजस्टक कुसी थान – ७  

३)रिभाजल्बंग जचयि थान -३ 

४) फमवालाकुसी -६ 

    

७)काठको कुसीथान -३         

८)सोफा सेट -१   जिपुरासनु्दरीआ.जव. जभनपा २    

९)जट टेबलथान २   १) अजफस टेबल थान -२    

     २)रिभाजल्बंग जचयि थान -१    

रािकुलेस्वोर आ.जव. जभ.न.पा. -२  ३ ) जप्रन्टि Canon २९००थान -१    

१)अजफस टेबल थान -२  ४  )कम्चयटुि सेट  -१    

२)रिभाजल्बंग जचयि थान -२        

३ ) जस्टल अजफस दिािथान -१  कुप्री स्वास््य चौकी जभनपा -७    

४  )कम्चयटुि सेट  -१   १) अजफस दिाि जस्टलथान २   

५ ) कम्चयटुि यााकथान – १  २)फमवाला कुसी -५    

६ ) फोटोकपी मेजसन KYOCRA KM१५०० थान -१ ३)रिभाजल्बंग जचयि थान -२    

७ ) सोफा सेट -१   ४ अजफस टेबल थान -२    

     ५ )सोफासेट - १     

जभनपा -७ न. वडा कायािलय(कुप्रीडााँडा आ.जव) ६)जट टेबल  -१     

१)बुकेश दिाि जस्टलथान-१        

२)जट -टेबल जससाको थान -१        

३)रिभाजल्बंग जचयि थान -१        

४अजफस टेबल थान -२         

५ )सोफासेट – १         

६)white Board  -१         

           

जभनपा -९ न. वडा का.(स्वास््य ई खररढुङ्गl)  जभनपा -७ न.वडा कायािलय(सेिी देबी आ.जव)  

१)अजफस टेबल थान -२  १) अजफस टेबल थान -३    
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२)कुसीथान -२   २)रिभाजल्बंग जचयि थान -२    

३ )  अजफस दिािथान -१  ३ ) जस्टल अजफस दिािथान -१   

४  ) जट-टेबलथान -१   ४  )कम्चयटुि सेट  -३    

     ५ ) कम्चयटुि यााकथान - १    

भगविी आ.जव. काजलन्चोक गा.पा.-५  ६ ) फोटोकपी मेजसनBrother थान -१   

कम्चयटुिसेट -१   ७ ) जप्रन्टि canon २९००थान १    

     ८) बुक यााक जस्टलथान २    

िामाकोशीगा.पा.कोकायािलय िफे  ९) काठको दिाि थान -२    

मोटिसाइकल discover बा.१ ब.८९१०थान -१ १२) फलामको टेका १२ जफटेथान- १५   

     

१३) GI पाइप २० जफटे थान -२ 

    

काजलन्चोक गा.पा.९ ( जसििनजशल कृजर् फमि ) बैिेश्वोरगा.पा.-६(नमुना कृर्क समूह)   

जसंचाईपाइप ६४ mm  - १० जपस  जसंचाई पाइप ६४ mm  - १० जपस    
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७. कायिसम्पादनमा देजखएका समस्या/चुनौिी, अवसर, अपेिा र आगामी कायिजदशा 

(क)  समस्या/चुनौिी 

जिल्ला समन्वय सजमजिको कायाालय िीन िहका सिकािहरुका बीचमा पलुको काम गने जनकायको रुपमा 

िहकेो छ।जहिोको जिल्ला जवकास सजमजिको रुपमा जिल्लाको जवकासको अगवुाई गरििहकेो जनकायलाई 

यसको आफ्नो छुटै्ट कायाके्षत्र िथा साधन स्रोि नभएको समन्वयकािी ईकाइका रुपमा सीजमि गिे िस्िो 

दजेखन्छ।जवगि िीन वर्ाको कायाानभुवको आधािमा जिल्ला समन्वय सजमजिको कायाालयले सामना गनुा पिेका 

समस्याहरुलाई दहेाय बमोजिम उल्लेख गना सजकन्छः 

 संजक्षप्त प्रकृजिको संगठनात्मक संिचना ियाि गरिएको छ।स्वीकृि दिवन्दी बमोजिम कमाचािीहरुको 

पदपजूिा हुन सकेको छैन।लेखा िथा प्राजवजधक कमाचािीहरुको दिवन्दी लामो समयदजेख रिक्त हुदा 

िोजकए बमोजिमको जिम्मवेािी पिुा गना सजकएको छैन ।  

 सीजमि साधन स्रोिका बीचमा काम गनुा पने अवस्था छ । संघीय सिकािबाट कायाालय सञ्चालनका 

लाजग एकमषु्ट रुपमा न्यनू बिटे जवजनयोिन गरिएको छ।कायाालय व्यवस्थापनका लाजग बिटे 

अपयााप्त ि अपणूा छ।प्रदशे सिकािबाट प्राप्त हुने बिटेको जनजिििा छैन, समयमा अजख्ियािी प्राप्त 

नहुने िस्िा समस्या दजेखएका छन ्। 

 स्थानीय िहहरुबाट माग गिे बमोजिमका सचूना ि जवविणहरु यथासमयमा प्राप्त हुन सकेका 

छैनन।्िस्िो; जिल्ला प्रोफाइल ियाि गनाका लाजग केही पाजलकाहरुले हालसम्म पजन आफ्नो 

प्रोफाइल ियाि गना नसक्दा जिल्ला प्रोफाइल ियाि हुन सकेको छैन ।  

 जिल्ला जवकास सजमजिका नाममा लामो समयदजेख ठूलो अंकको बेरुि ुदजेखन्छ । बेरुि ुफछौटका 

लाजग आवश्यक कागि प्रमाणहरु खोििलास गदाा समिे फेला नपने समस्या छ। साजवक जिल्ला 

जवकास सजमजिका अजभलेख िथा कागिप्रमाणहरुको अजभलेखीकिण पद्धजि व्यवजस्थि छैन ।  

 प्रदशे सिकािबाट जनमााण हुन ुपने काननू, कायाजवजध ि जनदजेशकाहरु अझसम्म पजन पणूा रुपमा िािी 

हुन सकेका छैनन।्िसका कािण कायासम्पादनमा जद्धजवधा ि अलमलको जस्थजि जवद्यमान छ ।  

 जिल्ला जभत्र कायाके्षत्र िहकेा गिैसिकािी संघसंस्थाहरुले गने कामको अनगुमन िथा समन्वय गने 

भजनएको छ िि जिल्लामा प्रवशे गदाा त्यस्िा गिैसिकािी संघसंस्थाहरुले जिल्ला समन्वय सजमजिबाट 

कुनै पजन स्वीकृजि वा अनमुजि जलन ु नपने व्यवस्थाले त्यस्िा संस्थाको पजहचान ि परिचालनमा 

समस्या दजेखएको छ ।  

 जिल्ला समन्वय सजमजिबाट कायाालयको कामको जसलजसलामा अदालिी मदु्दाहरुको काम कािवाही 

गदाा सिकािी वजकलको कायाालयमाफा ि गना नपाइने व्यवस्थाले मदु्दाको पपुाक्ष गनामा कजठनाई उत्पन्न 

भएको छ । आफ्नो छुटै्ट बिटे िथा स्रोि नभएको अवस्थामा काननु व्यवसायीहरु मकुिि गना समिे 

समस्या दजेखन्छ ।  
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(ख)  अवसर 

मलुकु संघीय प्रणाली कायाान्वयनको प्रािजम्भक चिणमा िहकेो छ । िीनिहका सिकािहरु ि जिनीहरुका बीचमा 

अजधकाि ि स्रोिको पयााप्त वााँडफाडको संवधैाजनक प्रवन्ध गरिएको छ । सैद्धाजन्िक रुपमा छरििो संघ, 

समन्वयमलूक प्रदशे ि सेवामलूक िथा कायाकािी स्थानीय िहको परिकल्पना गरिएको छ िि त्यसलाई 

व्यवहािमा कायाान्वयन गनाका लाजग थप प्रयास गनुा पने दजेखन्छ । काननुी रुपमा स्थानीय िह अन्िगाि आवद्ध 

गरिएको जिल्ला समन्वय सजमजिलाई समिे थप प्रभावकािी बनाउद ैसमग्र रुपमा जिल्लाको जवकासको ढााँचा 

जनधाािकको रुपमा स्थाजपि गनुा पने दजेखन्छ । जवकासका अन्ििाजष्िय िथा िाजष्िय एिणे्डा िथा 

मापदण्डहरुलाई स्थानीयकिण गने, जदगो जवकासमा िोड जदने, समन्वयात्मक ि समन्याजयक जवकास 

अवधािणलाई व्यवहारिक रुपमा कायाान्वयन गद ैलैिाने ि स्थानीय सशुासनका मदु्दालाई साथाक िलु्याउने 

सवालमा जिल्ला समन्वय सजमजिलाई थप शसक्त, प्रभावकािी ि साम्यावान बनाउनकुो जवकल्प छैन ।  

 

(ग) प्रभाकारी भूजमकाका लाजग अपेिा  

 प्रदशे सिकािबाट बन्न ु पने आवश्यक ऐन, काननु, कायाजवजध, जनदजेशका यथासीघ्र बनाई 

कायाान्वयनमा ल्याउन ुपने दजेखन्छ । 

 जिल्ला समन्वय सजमजिको स्वीकृि दिवन्दी बमोजिमका प्राजवजधक कमाचािीहरुको यथासीघ्र पदपजूिा 

हुन ुपने । स्थायी पदपजूिा नहुदासम्मका लाजग दिवन्दी बमोजिम सेवा किािमा िाख्नका लाजग अनमुजि 

जदन उपयकु्त हुने दजेखन्छ ।  

 जिल्ला समन्वय सजमजि ि स्थानीय िहहरुका बीचमा योिना ििुामा, कायाान्वयन ि अनगुमनका 

बीचमा कायाात्मक सम्बन्ध स्थाजपि गिाउन ु पने । स्थानीय िहको योिना िथा बिटे जनमााणमा 

जिल्ला समन्वय सजमजिका प्रमखु वा जनिले िोकेको प्रजिजनजधलाई अजनवाया रुपमा सहभागी गिाउने 

व्यवस्था गनुा पने । 

 स्थानीय िहमा कायािि कमाचािीहरुको कायासम्पादन मलू्यांकन जिल्ला समन्वय सजमजिबाट हुने गिी 

आवश्यक व्यवस्था जमलाउन उपयकु्त हुने दजेखन्छ । 

 जिल्ला जभत्रका स्थानीय िहका कमाचािीहरुलाई जिल्ला जभत्रका स्थानीय िहहरुमा आवश्यकिा ि 

औजचत्यिाका आधािमा अन्िि सरुवा वा काममा लगाउन सक्ने अजधकाि जिल्ला समन्वय 

सजमजिलाई जदन ुपने ।  

 जिल्ला समन्वय सजमजिले जिल्ला जभत्र जवपद ्व्यवस्थापनमा उपयोग गना सक्ने गिी एक साझा कोर् 

खडा गना सक्ने व्यवस्था गने । त्यस्िो कोर्मा संघीय िथा प्रादजेशक सिकाि ि जिल्ला जभत्रका स्थानीय 

िहहरुबाट बाजर्ाक रुपमा जनजिि िकम जवजनयोिन गने व्यवस्था गने । सञ्चालन कायाजवजध बनाई 

त्यस्िो कोर्को परिचालन गने व्यवस्था गना सान्दजभाक ि उपयकु्त हुने दजेखन्छ ।  
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 जिल्ला समन्वय सजमजिलाई थप प्रभावकािी बनाउनका लाजग कायाकािी भजूमका प्रदान गनुा पने । 

जिल्ला जभत्रका एक भन्दा वढी स्थानीय िहहरु लाभाजन्वि हुने जवकास योिना जनमााणका लाजग 

जिल्ला समन्वय सजमजि समिेले जसफारिश गिी प्रदशे िथा संघीय सिकािमा अनिुोध गने व्यवस्था 

िाख्न उपयकु्त हुने ।  

 स्थानीय िहमा िाने अनदुानको प्रजिशि जनधाािण गदाा त्यस्िो स्थानीय िहका सम्बन्धमा जिल्ला 

समन्वय सजमजिले गिेको वाजर्ाक अनगुमन प्रजिवदेन समिेलाई आधािका रुपमा जलएमा सन्िलुन ि 

जनयन्त्रणको पक्षमा सकािात्मक टेवा पगु्ने दजेखन्छ । 

   

(घ) आगामी कायिजदशा 

 दोलखा जिल्लाको जिल्ला प्रोफाइल ियाि गनाका लाजग जवविण संकलनको काया गरिएिापजन 

एकीकृि जिल्ला प्रोफाइल ियाि हुन सकेको छैन । सब ै स्थानीय िहहरुले आ-आफ्नो पाजलका 

प्रोफाइल ियाि गरि नसकेको अवस्थामा जिल्ला प्रोफाइल ियाि हुन नसकेको हो । आगामी आजथाक 

वर्ामा जिल्लाको समग्र वस्िजुस्थजि झजल्कने गिी जिल्ला प्रोफाइल ियाि गरिनेछ ।  

 जिल्ला जभत्रका सबै स्थानीय िहहरुसाँग कायाात्मक सम्बन्ध ि सचूना आदान प्रदानका लाजग जवद्यिुीय 

संयन्त्र ियाि गने । 

 जिल्ला जभत्रको जवकासको अवस्था, जवकासमा के्षत्रीय सन्िलुनको जस्थजि, जवकासका लाजग िोड 

जदन ुपने पक्ष ि के्षत्रहरु पजहचान गिी जवकास जनमााणका प्राथजमकिाहरु जनधाािण गरिनेछ । 

 जिल्ला जभत्र सञ्चाजलि जवकास जनमााणको अनगुमनलाई प्रभावकािी बनाउनका लाजग 

अनगुमनकिााहरुको क्षमिा जवकास, स्पष्ट मापदण्ड ि सचूक सजहिको अनगुमन मलू्यांकन गने 

प्रणालीको जवकास गरिनेछ ।  

 जिल्ला समन्वय सजमजिको कायाालयमा िहकेो प्राजवजधक पिीक्षण प्रयोगशालाको क्षमिा जवकास ि 

सबलीकिण गने ।  

 जिल्ला समन्वय सजमजिको कायाालयबाट सम्पादन हुने काया िथा सेवालाई सशुासनका आधािभिू 

शिाहरुको अजधनमा िही सम्पादन गनामा िोड जदइनेछ । 
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८. अनुसूचीहरु 

अनसूुची-१  

दोलखा जिल्लाको िानसांजययक ववविण 

पुरुर् संयया ८७,००३ िना अपाङ्गको िनसंयया ५,५८७ िना 

मजहला संयया ९९,५५४ िना कुल प्रिनन दर २.५७ िना प्रजि मजहला 

और्ि पररवारकोआकार  ४.६२ ७५ वर्ि वा माजिको 

िनसयंया 

३.०५ प्रजिशि 

लैंजगक अनपुाि ८५.४७ औसि जववाह उमेर २२.२ वर्ा 

िनघनत्व ८५ जवदेजसएको िनसंयया ५.३९ प्रजिशि 

िनसयंया वृजिदर ०.९१ Gross Domestic 

Product 

६,९९१.९ रुपैया 

प्रौढ सािरिा ५३.६० प्रजिशि असुरजिि खानेपानी 

प्रयोगकिाि 

२२.१५ प्रजिशि 

प्रौढ जनरिर  ४४.४० प्रजिशि Mean years of School ३.२६ वर्ा 

प्रजि व्यजक्त आय ४१, २५६ रुपैया HDI (Arithmetic Mean) ०.५२२ 

कुल राजरिय आय ७,६९७ रुपैया HDI (Geometric Mean) ०.४६८ 

औसि आयु (दुवै) ७०.८५ वर्ा HPI ३५.७० 

Labor Productivity ७४,११६.६ रुपैया 

श्रोिः िनगणना २०६८ 
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अनुसचूी-२ 

जिल्ला समन्वय सजमजि,  दोलखाका पदाजधकािीहरुको संजक्षप्त परिचय 

ि.स.ं नाम/िर पद ठेगाना सम्पकि  नं फोटो 

१ श्री डबल पाण्डे प्रमखु काजलञ्चोक- ६ ९८५१२०२६१९ 

 

२ श्री मनमाया जििेल उप-प्रमखु जििी नगिपाजलका ९८६४००२९९७ 

 

३ श्री मिुािीिाि जशवाकोटी सदस्य भीमेश्वि नगिपाजलका ९८५११९८१८३ 

 

४ श्री जिि बहादिु श्रेष्ठ सदस्य भीमेश्वि नगिपाजलका ९८४९३०२४६२ 

 

५ श्री जबदिु शमाा सदस्य मेलङु गाउाँपाजलका ९८५१२१२५५३ 

 

६ श्री आइिी िामाङ सदस्य गौरिशंकि गाउाँपाजलका ९८६१९७४५०५ 

 

७ श्री कमल कुमािी काकी सदस्य बैत्यश्वि गाउाँपाजलका ९८०३११९६०३ 

 

८ श्री गीिा पोखिेल सदस्य िामाकोशी गाउाँपाजलका ९८६०१२५७०१ 

 

९ श्री यवुिाि घिानी सदस्य शैलङु गाउाँपाजलका ९८५१०११६९२ 
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अनुसचूी-३ 

जिल्ला समन्वय सजमजिको संगठन संिचना  

 

   

 

  

  

  

 जनजि 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

ििा  

 

जववर 

 

 

सजमजिहरु जिल्ला सभा 

सजमजिहरु जिल्ला समन्वय सजमजि 

प्रमखु 

जनजि सजचवालय 

िा.प.अनं प्रथम वा सो सिह -१ (किाि) 

उप प्रमखु 

जिल्ला समन्वय अजधकािी 

िा.प.जद्धिीय (प्र./सा.प्र) -१ 

व्यवस्िापन शाखा 

शाखा अजधकृि िा.प. ििृीय (प्र. / सा. प्र) – १ 

ना.स.ु िा.प.अनं.प्रथम ((प्र. / सा. प्र) – १ 

लेखापाल िा.प.अनं.प्रथम ((प्र. / लेखा) – १ 

खरिदाि िा.प.अनं.जद्दजत्तय ((प्र. / सा. प्र) – १ 

कायालय सहयोगी श्रेणीजवजहन - ३ 

सवािी चालक श्रेजणजवजहन - ३ 

 

 

 

अनुगमन ििा मुल्याङ्कन शाखा 

ईजन्िजनयि िा.प.ि.ृ  (ईजन्ि/जसजभल)- १ 

सव ईजन्िजनयि िा.प.अनं.प्र  (ईजन्ि जसजभल) - १ 
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अनुसचूी - ४ 

जिल्ला समन्वय सजमजिका कमाचािीहरुको जवविण 

ि.स.ं नाम/िर पद ठेगाना सम्पकि  नं फोटो 

१ श्री टंक प्रसाद पाण्डेय जिल्ला समन्वय अजधकािी  सत्यविी-१, गुल्मी ९८५४०५५२२२ 

 

२ श्री िािेश्विी सापकोटा शाखा अजधकृि जखम्िी-२,  िामेछाप ९८५११३३२३४ 

 

३ श्री जबप्र खड्का नायव सुब्बा शैलङु- ३ ९८६२९११८४० 

 

४ श्री िजव बस्नेि नायव सुब्बा (सेवा किाि) 

(जनजि सजचवालय) 

भी.न.पा-५ ९८५१२४८५७० 

 

५ श्री कृष्ण प्रसाद न्यौपाने कायाालय सहयोगी 

(समायोिन) 

भी.न.पा- ६ ९७४४०३९७१९ 

 

६ श्री शम्भ ुखत्री कायाालय सहयोगी (सेवा 

किाि)  

भी.न.पा- ३ ९८४४०६५४६३ 

 

७ श्री नविाि जघजमिे कायाालय सहयोगी (सेवा 

किाि) 

बैत्यश्वि- ६ ९८४३९२५४३२ 

 

८ श्री सनु्दि काकी ह.स.चा (सेवा किाि) बैत्यश्वि- ६ ९८४४१४५४०४ 

 



33 

 

९ श्री गोजप सवुेदी ह.स.चा (सेवा किाि) भी.न.पा- १ ९८४१७४२०२७ 

 

१० श्री शंकि काकी ह.स.चा (सेवा किाि) बैत्यश्वि- ६ ९८६२४०६४५३ 
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अनुसचूी - ५ 

(क) स्िानीय पुवािधार जवकास साझेदारी कायििम अन्िगिि दोलखा जिल्लाका योिनाहरु  

ि.स ं स्िानीय िह आयोिनाको नाम रकम 

१ गौिीशंकि गा.पा.६ यवुा उद्यमी िाजलम केन्र भवन जनमााण ५०,००,००० 

२ जिरि न.पा. ४ िािमाटे - फुजिङ - छोड सडक ५०,००,००० 

३ िामाकोशी गा.पा ४ ढााँडे जसिापाइला सडक ५०,००,००० 

४ मेलङु गा.पा. - १ कका ले सत्यश्वि काजत्तके सडक ५०,००,००० 

५ शैलङु गा.पा - २ मागा -बागखोि - कल्लाबािी सडक ५०,००,००० 

६ काजलञ्चोक गा.पा सनुखानी साङ्बा सडक कालोपते्र ५०,००,००० 

७ जबगु गा.पा - ६ कृजर् वन अनसुन्धान िाजलम केन्र भवन जनमााण ३०,००,००० 

८ काजलञ्चोक गा.पा.७ बुजद्यमान स्मिृीभवन िथा पाका  जनमााण ३०,००,००० 

९ भीमेश्वि न.पा.६ जहमालय रिसचा इजन्स्टच्यटु भवन जनमााण २५,००,००० 

१० भीमेश्वि न.पा. ४ जिल ुएजककृि वस्िी पवुााधाि जनमााण २५,००,००० 

११ जबगु गा.पा.६ वडा कायाालय भवन जनमााण २०,००,००० 

१२ बैत्यश्वि गा.पा.७ वडा कायाालय भवन जनमााण २०,००,००० 

१३ बैत्यश्वि गा.पा.५ मैनापोखिी खा.पा.योिना २०,००,००० 

१४ बैत्यश्वि गा.पा.८ होमस्टे पवुााधाि जनमााण १०,००,००० 

१५ भीमेश्वि न.पा.३ खजदा- फाचेप ुग्राजमण सडक १०,००,००० 

१६ भीमेश्वि न.पा.८ फाङजलङ – कृजर् – मोहिगााँउ खानेपाजन योिना १०,००,००० 

१७ भीमेश्वि न.पा.८ देबी मा.जव.बोच घेिाबाि १०,००,००० 

१८ काजलञचोक-२ बाबिे खानेपानी योिना १०,००,००० 

१९ गौरिशंकि - ८ खािे सोत्थली पयाटकीय सडक १०,००,००० 

२० काजलञ्चोक-३ उद्योग वाजणज्य संघ भवन जनमााण १०,००,००० 

२१ जबगु गा.पा.४ िाईलाङ-सोइसाङ-जफष्टढुेङ्गा सडक १०,००,००० 

२२ शैलङु गा.पा.५ वीिेन्र मा.जव. खेलमैदान १०,००,००० 

२३ मेलङु – ४ महाभैिव सानाजकसान कृजर् सहकािी भवन जनमााण १०,००,००० 

२४ गौरिशंकि-१ कुलबहादिु स्मिृी प्रजिष्ठान भवन जनमााण १०,००,००० 
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२५ गौरिशंकि-७ छम्बा गुम्बा जनमााण १०,००,००० 

२६ काजलञ्चोक-५ लाजपलाङ मा.जव कम्पय्टि ल्याब िथा फजनाचि जनमााण १०,००,००० 

 

(ख) प्रदेश पुवािधार जवकास साझेदारी कायििम अन्िगिि जनवािचन िेि नं (क) का आयोिनाहरु  

ि.स ं स्िानीय िह आयोिनाको नाम रकम 

१ मेलङु गा.पा. भन्ज्याङ- कल्लेरि- मालखुोला सडक ५०,००,००० 

२ बैत्यश्वि – ७ डााँडागााँउ – ठोट्नेरि सडक १०,००,००० 

३ बैत्यश्वि – २ कैलेश्वि खानेपानी योिना १०,००,००० 

४ बैत्यश्वि – ६ अधेरि खोला – दामे खानेपानी योिना १०,००,००० 

५ जिरि – १ बगाम – पागनागी – गुम्बा सडक १०,००,००० 

६ जिरि न.पा हनमुन्िे जवकास पवुााधाि योिना ५०,००,००० 

७ गौरिशंकि – १ खसेुप ुमजन्दि जनमााण १०,००,००० 

८ िामाकोशी गा.पा पषु्पलाल स्मजृि प्रजिष्ठान भवन जनमााण १०,००,००० 

९ िामाकोशी- ५ शहिे खेलमैदान जनमााण ५०,००,००० 

१० मेलङु गा.पा पषु्पलाल स्मजृि प्रजिष्ठान भवन जनमााण १०,००,००० 

११ गौरिशंकि गा.पा जपखजुि – मानेडााँडा सडक ५०,००,००० 

१२ गौरिशंकि गा.पा पषु्पलाल स्मजृि प्रजिष्ठान भवन जनमााण १०,००,००० 

१३ जिरि न.पा पषु्पलाल स्मजृि प्रजिष्ठान भवन जनमााण १०,००,००० 

१४ बैत्यश्वि गा.पा पषु्पलाल स्मजृि प्रजिष्ठान भवन जनमााण १०,००,००० 

 

(ग) प्रदेश पुवािधार जवकास साझेदारी कायििम अन्िगिि जनवािचन िेि नं (ख) का आयोिनाहरु  

ि.स ं स्िानीय िह आयोिनाको नाम रकम 

१ भीमेश्वि न.पा.-६ खलु्ला जचजडयाखानाको गेट िथा पखााल जनमााण ५०,००,००० 

२ भीमेश्वि न.पा.-१ पानीपोखरि-बेजसम्पा-सनु्राविी मजन्दि सडक १०,००,००० 

३ भीमेश्वि न.पा.-४ सापकोटा टोल खानेपाजन योिना १०,००,००० 

४ भीमेश्वि न.पा.-१ थामी संग्रालय,िाङिाङथजल १०,००,००० 
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५ भीमेश्वि न.पा.-२ िािकुलेश्वि आ.जव.कम्चयटुि खरिद १०,००,००० 

६ काजलञ्चोक गा.पा- जससागोलाइ-सयुोदय-जसमस्वािा सडक ५०,००,००० 

७ काजलञ्चोक गा.पा-६ िनज्योजि मा.जव कम्चयटुि ल्याव व्यवस्थापन १०,००,००० 

८ काजलञ्चोक गा.पा-३ गेरिशंकि संस्कृि ग्राम DPR जनमााण १०,००,००० 

९ जवगु गा.पा- साजका खोला दोभान काजलखोरिया पजहिो जनयन्त्रण ५०,००,००० 

१० जवगु गा.पा-४ जचत्रे मा.जव.खेलमैदान जनमााण १०,००,००० 

११ शैलङु गा.पा- बाघखोि-भैस-ेफस्कु सडक ५०,००,००० 

१२ शैलङु गा.पा-१ मलुधािा खानेपानी योिना १०,००,००० 

१३ शैलङु गा.पा-२ भसुाफेदा खानेपानी योिना १०,००,००० 

१४ शैलङु गा.पा-८ शािदा मा.जव. ल्याब व्यवस्थापन १०,००,००० 
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अनुसचूी- ६ 

जिल्ला समन्वय सजमजिबाट सम्पाजदि कायिहरूको सारांश 
 

जस.

नं 

जमजि जववरण स्िान कायििमको उदे्दश्य सहभागी सहयोगी 

जनकाय 

१ २०७६ श्रावण देखी 

२०७७ असाि 

मसान्ि सम्म 

जिल्ला समन्वय सजमजि 

दोलखाको बोडा वैठक 

जि.स.सको 

कायाालय 

बैठक संख्या -१३ जि.स.स पदाजधकािीहरु  

२ २०७६/०५/१२ खलु्ला जदशामकु्त जिल्ला 

घोर्णा 

जसमपानी 

हल,चरिकोट 

नेपाल सिकािको अजभयान 

अनसुाि दोलखा जिल्लालाई 

खलु्ला जदसा मकु्त घोर्णा गनुा 

। 

जि.स.स, 

स्थानीय िह,जिल्ला 

जस्थि अन्य जनकाय,संघ 

संस्थाहरु 

जिल्लाका 

स्थानीय 

जनकाय 

िथा 

संघसंस्थाह

रु 

३ २०७६/०५/१२ जिल्ला सभाियािी बैठक जि.स.स को 

कायाालय 

जिल्ला सभामा पशे गरिन े

नीजि िथा कायािमहरुको 

जवर्यमा छलफल 

पाजलकाका प्रमखु ि 

उपप्रमखुहरु 

 

४ २०७६/०५/१३ जिल्ला सभा जसमपानी 

हल,चरिकोट 

जिल्ला स्ििीय योिना,साझा 

प्रजिवद्दिा िथा नीजि जनमााण 

जिल्ला सभाका सम्पणुा 

पदाजधकािीहरु 

 

५  २०७६/०५/२० आ.इ.इ स्वीकृि जि.स.स हल गौरिशंकि गाउपाजलका ि 

काजलञ्चोक गाउपाजलकाको 

आ.इ.इ स्वीकृि सम्बन्धमा  

जि.स.स पदाजधकािीहरु 

ि सो पाजलकाका 

पदाजधकािीहरु 

 

६  २०७६/०५/२३

  

वाजर्ाक समीक्षा कायािम जि.स.स हल वाजर्ाक समीक्षा संघ िथा प्रदशे 

सिकािबाट स्थापाना 

गरिएका कायालयका 

प्रमखुहरु 

 

७  २०७६/०५/२५ संवाद कायािम जि.स.स हल व्यजक्तगि स्थायी लेखा नं को 

आवश्यकिा ि औजचत्यका 

सम्बन्धमा  सिोकािवाला 

जनकायहरुसंग अन्ििजिया 

उद्योग वाजणज्य संघ 

दोलखा,को.ले.जन.का 

दोलखा,सहकारि 

कजमा,पत्रकािहरु 

जिल्ला 

संवाद समहु 

८  २०७६/०६/०२ िक्तदान कायािम सािदोबाटो संजवधान जदवसको 

उपलक्ष्यमा जिल्लामा 

कायािम सञ्चालन गन े

सम्बन्धमा 

जिल्ला जस्थि 

कायाालयका 

प्रमखुहरु,स्थानीय 

पत्रकाि 

नेपाल 

िेडिस 

सोसाइटी, 

दोलखा 

९  २०७६/०७/२२ भ्रमण वर्ा २०२० जिल्ला 

स्ििीय आयोिक िथा 

सहजिकिण सजमजि गठन 

जि.स.स हल नेपाल भ्रमण वर्ा २०२० 

सम्बन्धमा 

सब ै स्थानीय िह 

लगायि 

सिोकािवालाहरु 
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१०  २०७६/०७/२८ जिल्ला संवाद िथा समन्वय 

सजमजिको बैठक 

जि.स.स हल वाजर्ाक समीक्षा सबै स्थानीय िहका 

पदाजधकािीहरु िथा 

प्रजिजनजधहरु 

प्राकृजिक 

श्रोि िथा 

द्वन्द 

रुपान्ििण 

केन्र 

११  २०७६/०७/२९ जनदेशक सजमजिको बैठक 

प्रदेश/संघीय 

जि.स.स हल नेपाल सिकािबाट स्वीकृि 

स्थानीय पवुाधाि जवकास 

साझेदािी कायािमको 

कायान्वयन, व्यवस्थापन गना 

जनदेशक सजमजिका 

पदाजधकािीहरु 

 

१२  २०७६/०८/२५ स्थानीय सिकािको नीजि 

जनमााण ि कायान्वयनको 

अवस्था 

होटल शभुेच्क्षा स्थानीय सिकािको 

मध्यावजध काया प्रगजि 

समीक्षाका लाजग पवुा ियािी 

िथा छलफल  

सबै स्थानीय िहका 

पदाजधकािीहरु 

हुिाडेक 

नेपाल,दोल

खा 

१३  २०७६/०९/०८ नेपाल भ्रमण वर्ा २०२० 

जिल्ला स्ििीय आयोिक िथा 

सहिीकिण सजमजिको बैठक 

जि.स.स. हल नेपाल भ्रमण वर्ा २०२० को 

ियािी सम्बन्धमा छलफल 

९१ सदस्य िथा अन्य 

सिोकािवालाहरु 

 

१४  २०७६/०९/०९ ि 

२०७६/०९/१० गिे 

स्थानीय िहमा मजदिा नीजि 

व्यवस्थापनको आवश्यकिा 

जभमेश्वि 

नगिपाजलका 

"स्थानीय िहमा मजदिा 

व्यवस्थापन नीजि जनमााण गिी 

कायाान्वयनमा लैिाने। 

जभमेश्वि नगिपाजलका, 

जबग ु ि काजलन्चोक 

गााँउपाजलकाका 

कायापाजलका सदस्यहरु 

जसजवन 

नेपाल 

१५  २०७६/०९/१६ देजख 

२०७६/०९/२२ सम्म 

जकजव महोत्सव िथा जस्िट 

फुड फेजस्टवल। 

सािदोबाटो नेपाल भ्रमण वर्ा २०२० 

सफल बनाउन ि दोलखालाइ 

जकजव हबको रुपमा परिजचि 

गिाउन 

जिल्लाका सबै स्थानीय 

िहमा िहकेा जकजव 

व्यवसायी 

जभमेश्वि 

नगिपाजलक

ाा 

१६  २०७६/०९/१७ आ.इ.इ जस्वकृि जि.स.स हल मेलुङ गाउपाजलकाको 

आ.इ.इ स्वीकृिी सम्बन्धमा 

जि.स.स पदाजधकािीहरु 

ि सो पाजलकाका 

पदाजधकािीहरु 

 

१७ ७

६

/ 

२०७६/०९/२८ संवाद कायािम जि.स.स हल जिल्ला जस्थि सिकािी 

कायालयहरुको व्यवस्थापन 

िथा सुिजक्षि आवास 

जनमााणको सम्बन्धमा सम्वाद 

कायािम 

जभमेश्वि नगिपाजलका 

प्रमखु,उपप्रमखु,जिल्ल

का सिकािी 

कायालयहरुका प्रमखु 

जिल्ला 

संवाद समहु 

१८  २०७६/०९/२९ अन्ििजिया कायािम  जि.स.सहल स्थानीय सिकािको 

मध्यावजधक समीक्षाको लाजग 

अन्ििजिया कायािम  

जिल्ला ९ वटै स्थानीय 

िहका 

प्रमखु/उपप्रमखु,प्रशास

जकय अजधकृि 

हुिाडेक 

नेपाल,दोल

खा 

१९  २०७६/१०/१२ बैठक जि.स.सहल नजदिन्य पदाथाको उत्खनन 

िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 

जि.स.स प्रमखु, प्रमखु 

जिल्ला अजधकािी, 

जिल्ला समन्वय 

अजधकािी, जडजभिन 
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वन कायाालय, 

इजन्िजनयि आजद। 

२०  २०७६/११/०६, 

०७,०८ 

जिल्ला समािोह सजमजि गठन जि.स.सहल ७० औ प्रिािन्त्र जदवस 

मनाउने सम्बन्धमा 

जिल्लाका सम्पणुा 

िािनैजिक दल, 

जनिामिी कमाचािी, 

पत्रकाि, गैसस हरु 

आजद। 

 

२१  २०७६/११/८ कायाशाला गोष्ठी जि.स.सहल स्थानीय िहहरुको  प्रोफाइल, 

आवजधक योिना िथा 

मध्यकालीन खचा सम्बन्धी 

जिल्ला जस्थि सम्पणुा 

स्थानीय िहका प्रमखु, 

उपप्रमखु ि प्रमखु 

प्रशासकीय अजधकृिहरु 

 

२२  २०७६/११/१९ बैठक जि.स.सहल जिल्ला जशक्षा सजमजि दोलखाका उपलब्ध 

भएसम्मका 

जवद्यालयका प्र.अ.हरु 

 

२३  २०७६/१२/०४ कायाशाला गोष्ठी जि.स.सहल जिल्ला समन्वय सजमजिको 

आयोिनामा स्थानीय िहमा 

न्याजयक सजमजिका 

संयोिकहरु ि काननुी 

सहिकिााहरुको भजूमका 

जवर्यक एकजदन े कायाशाला 

गोष्ठी जिल्ला समन्वय 

सजमजिका उपप्रमखु मनमाया 

जििेलको अध्यक्षिामा 

सम्पन्न 

जिल्ला जस्थि स्थानीय 

िहका उपप्रमखु, 

काननुी सहिकिााहरु 

आजद 

 

२४  २०७६/१२/०५ बैठक जि.स.सहल जिल्ला समन्वय सजमजि 

दोलखाको ३७ औ पणुा बैठक 

जि.स.स दोलखाका 

पदाजधकािीहरु 

 

२५  २०७६/१२/१५ बैठक जि.स.सहल जिल्ला समन्वय सजमजि 

दोलखाका प्रमखु एवम 

कोजभड-19 िोजख 

मन्यूनीकिण जिल्ला समन्वय 

सजमजि दोलखाका संयोिक 

डबल पाण्डेज्युको 

अध्यक्षिामा बैठक सम्पन्न 

कोजभड-19 िोजखम 

न्यूनीकिण जिल्ला 

समन्वय सजमजिका 

सदस्यहरु 

 

२६  २०७६/१२/१६ बैठक जि.स.सहल जिल्ला समन्वय सजमजि 

दोलखाका प्रमखु एवम 

covid_19 िोजखम 

न्युजनकिण जिल्ला समन्वय 

सजमजि दोलखाका संयोिक 

डबल पाण्डेज्युको 

अध्यक्षिामा बैठक सम्पन्न 

covid_19 िोजखम 

न्युजनकिण जिल्ला 

समन्वयस जमजिका 

सदस्यहरु ि 

जमजडयाकमीहरु 
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२७  २०७६/१२/१७ बैठक जि.स.सहल जिल्ला समन्वय सजमजि 

दोलखाका प्रमखु एवम 

covid_19 िोजखम 

न्यूजनकिण जिल्ला समन्वय 

सजमजि दोलखाका संयोिक 

डबल पाण्डेज्युको 

अध्यक्षिामा बैठक सम्पन्न 

covid_19  िोजखम 

न्यूनीकिण जिल्ला 

समन्वय सजमजिका 

सदस्यहरु ि कायाालय 

प्रमखुहरु 

 

२८  २०७६/१२/२० बैठक जि.स.सहल जिल्ला समन्वय सजमजि 

दोलखाका प्रमखु एवम 

covid_19 िोजखम 

न्यूजनकिण जिल्ला समन्वय 

सजमजि दोलखाका संयोिक 

डबल पाण्डेज्युको 

अध्यक्षिामा बैठक सम्पन्न 

covid_19 

िोजखमन्यूनीकिण 

जिल्ला समन्वय 

सजमजिका सदस्यहरु ि 

होटल व्यवसायीहरु 

 

२९ २

९ 

२०७६/१२/३० बैठक जि.स.सहल बैठक २०जदन सम्म चलेको 

लकडाउनको समीक्षा ि भावी 

जदनको योिना बनाउन े

सम्बन्धमा 

covid_19 िोजखम 

न्यूनीकिण जिल्ला 

समन्वय सजमजिका 

सदस्यहरु 

 

३०  २०७७/०१/१० बैठक जि.स.सहल जिल्ला समन्वय सजमजि 

दोलखाका प्रमखु एवम 

covid_19 िोजखम 

न्युजनकिण जिल्ला समन्वय 

सजमजि दोलखाका संयोिक 

डबल पाण्डेज्युको 

अध्यक्षिामा बैठक सम्पन्न 

covid_19 िोजखम 

न्यूनीकिण जिल्ला 

समन्वय सजमजिका 

सदस्यहरु 

 

३१  २०७६/०१/१६ बैठक जि.स.सहल जिल्ला समन्वय सजमजि 

दोलखाका प्रमखु एवम 

covid_19 िोजखम 

न्युजनकिण जिल्ला समन्वय 

सजमजि दोलखाका संयोिक 

डबल पाण्डेज्युको 

अध्यक्षिामा बैठक सम्पन्न 

covid_19 िोजखम 

न्यूनीकिण जिल्ला 

समन्वय सजमजिका 

सदस्यहरु 

 

३२  २०७७/०२/०६ बैठक जि.स.सहल जिल्ला समन्वय सजमजि 

दोलखाका प्रमखु एवम 

covid_19 िोजखम 

न्यूनीकिण जिल्ला समन्वय 

सजमजि दोलखाका संयोिक 

श्री डबल पाण्डेज्युको 

अध्यक्षिामा बैठक सम्पन्न 

कोजभड-19 िोजखम 

न्यूनीकिण जिल्ला 

समन्वय सजमजिका 

सदस्यहरु 
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३३  २०७७/०२/२५ बैठक जि.स.सहल जिल्ला समन्वय सजमजि 

दोलखाका प्रमखु श्री डबल 

पाण्डेज्युको अध्यक्षिामा 

४०औ बैठक जनम्न जनणायहरु 

गदै सम्पन्नः 

दोलखा जिल्लाका धाजमाक 

पयाटकीय गन्िव्यहरुको खोि 

अनसुन्धान ि 

सम्भावनाहरुलाई उिागि गद ै

दोलखाका धाजमाक पयाटकीय 

गन्िव्यहरुलाई िामायण 

सजका ट्सग आवद्ध गिाउन 

आवश्यक खोि/अध्ययन 

गरि अजभलेजखकिण समेि 

गनाका लाजग ७ सदस्यीय 

कायादल गठन गन े

जिल्ला समन्वय सजमजि 

दोलखाका 

पदाजधकािीहरु 

 

३४ ३

३ 

२०७७/०२/२९ बैठक जि.स.सहल िाजष्िय पनुजनमााण प्राजधकिण 

जिल्ला सहिीकिण सजमजि 

दोलखाका संयोिक श्री 

डबल पाण्डेज्युको 

अध्यक्षिामा जनजि आवास, 

एकीकृिबजस्ि, सम्पदाबस्िी 

लगायिका पनुजनमााण 

जवर्यमा समाजिक दरुि 

कायम गदै छलफल सम्पन्न 

जिल्ला सहिीकिण 

सजमजिका सदस्यहरु 

 

३५ १ २०७७/०३/०१ बैठक जि.स.सहल जिल्ला समन्वय सजमजि 

दोलखाका प्रमखु एवं 

नदीिन्य पदाथा अनगुमन िथा 

समन्वय सजमजिका संयोिक 

श्री डबल पाण्डेज्युको 

अध्यक्षिामा बसेको बैठकले 

जिल्लाजभत्र असाि १ गिे 

देजख भार मसान्िसम्म 

नजदिन्य पदाथा उत्खनन िथा 

संकलन काया बन्द गन ेजनणाय 

गिेको  । 

नजदिन्य पदाथा 

अनगुमन सजमजिका 

पदाजधकािीहरु 

 

३६  २०७७/०३/०८ बैठक  जिल्ला समन्वय सजमजि 

दोलखाका सदस्य एवम 

प्रवक्ता श्री मिुारििाि 

जशवाकोटीज्युको अध्यक्षिा 

मागन्िव्य देजख गन्िव्य 

दोलखा िामायण सजका ट खोि 

िामायण सजका टका 

सदस्यहरु 
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अनसुन्धान कायादलको प्रथम 

बैठक सम्पन्न । 

गन्िव्य देजख गन्िव्य दोलखा 

िामायण सजका ट खोि 

अनसुन्धान कायादलको 

कायाालय व्यवस्थापन िथा 

माइन्यटु हस्िान्ििण काया 

सम्पन्न 

३७  २०७७/०२/१२ 

देजख २०७७/०३/०७ 

सम्म 

अनगुमन सम्बजन्धि 

स्थानीय िहका 

योिनाहरु 

स्थानीय पवुााधाि जवकास 

साझेदािी कायािम ि प्रदशे 

पवुाधाि जवकास साझेदािी 

कायािम अन्िगाि दोलखा 

जिल्लामा भैिहकेा जवकास 

जनमााणका कायािमको 

अनगुमन जिल्ला समन्वयस 

जमजि दोलखाका प्रमखु श्री 

डबल पाण्डेज्युको 

संयोिकत्वमा जिल्ला स्थीि 

९वटै स्थानीय िहमा सम्पन्न 

जिल्ला समन्वय 

सजमजि, दोलखाका 

पदाजधकािीहरु, 

कमाचािीहरु, स्थानीय 

िहका प्रमखु, उपप्रमखु, 

प्रमखु प्रशासकीय 

अजधकृिहरु, वडा 

अध्यक्षहरु, जिल्लामा 

जियाशील पत्रकािहरु 

आजद । 

 


