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जिल्ला समन्वय सजमजि 
चररकोट, दोलखा  

                  २०७८ 

 
 

नेपालको संशवधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

बमोशजम समृद्ध दोलखा, सुखी दोलखालीको नारालाई व्यवहाररक 

रुपमा कायायन्वयन िदै संघीय िासन प्रणालीको ममयलाई स्थाशपत 

िराउने उदे्धश्य र दाशयत्व स्थानीय सरकारको भएकोले सो दाशयत्व 

पुरा िनय हामी दोलखामा रहेका शजल्ला समन्वय सशमशत र स्थानीय 

सरकारका पदाशधकारीहरुले छैठौ शजल्ला सभा मार्य त देहाय 

बमोशजमको समसमाशयक शविय सम्बन्धी साझा प्रस्वावहरु घोिणा 

िरेका छौ। 

१.  जिल्ला समन्वय सजमजिलाई संजिधानद्धारा प्रदत्त अजधकार िीन 

िहका सरकारहरुका बीचमा समन्वय, सहिीीकरण, सनु्तजलि 

जिकासका लाजि प्रभािकारी अनुिमन र क्षमिा जिकासका काययहरु 

सञ्चालनमा प्रभािकाररिाको लाजि आिश्यक ऐन, कानुन िथा 

काययजिजधहरु िारीी िनय संघीीय िथा प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध िने 

। 

२. संिैधाजनक ममय र भािना अनुसार प्रदेश सरकारका अजधकांश जिषयिि 

कायायलयहरु दुई िा सोभन्दा िढी जिल्ला हेने िरी दोलखा जिल्ला बाजहर 

राखखएकोले संघीय प्रणाली प्रजिकूलका जनणयय ित्काल सच्याई स्थानीय 

िहबाटै प्रत्यक्ष रुपमा िनिाले सेिा सुजिधा पाउने िरी कायायलय 



व्यिस्थापन िनय प्रदेश सरकारको ध्यानाकषयण िराउने । प्रदेश 

सरकारबाट स्थापना िररनु पने काययीालयहरु क्रमशः  सहकारी 

जिजभिन, कृजष ज्ञान केन्द्र, खानेपानी सरसफाई जिजभिन, पुिायधार 

जिकास, भू–िथा िलाधार व्यिस्थापन, साियिजनक जनमायण कायायन्वयन 

ईकाइ, पययटन जिकास आजद कायायलयहरु दोलखा जिल्लामा एउटै 

छािामुजन रही सेिा प्रिाह िने व्यिस्था जमलाउन बािमिी प्रदेश 

सरकारलाई अनुरोध िने ।  

३. दोलखा जिल्लालाई अिायजनक उत्पादन जिल्ला घोषणा िने अिायजनक 

अजभयान सफल पानय प्रदेश िथा संघीय सरकारबाट आिश्यक सबै 

प्रकारको सहयोिको लाजि अनुरोध िने । 

४. दोलखा जिल्लामा जनमायण हुने िलजिद्युि आयोिनाहरुमा जनजिि 

प्रजिशि साधारण शेयर दोलखाली िनिाको लाजि सुजनजिििा हुने िरी 

ऐन, कानून, काययजिजध जनमायणका लाजि संघीीय सरकार समक्ष अनुरोध 

िने । 

५. जिल्ला खस्थि  सबै िहका सरकारी कायायलयहरुमा दरिन्दी बमोजिम 

कमयचारीको पदपूजिय नहुुँदा सेिा प्रिाहमा प्रजिकूल प्रभाि पनय िएकोले 

जिल्लामा रहेका संघीय, प्रादेजशक र स्थानीय िहहरुका कायायलयहरु, 

सुरक्षा जनकायहरु र जशक्षकको स्वीकृि दरिन्दी बमोजिमका 

कमयचारीहरु यथाजसघ्र पदपूजियका लाजि प्रदेश िथा संघीय सरकारलाई 

अनुरोध िने ।  

६. संजिधान िथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन बमोजिम स्थानीय िहको 

के्षत्राजधकारका जिषयहरु िथा साझा अजधकारका जिषयहरु 

कायायन्वयनका लाजि आिश्यक ऐन, कानुन, काययजिजध र जनदेजशका 



यथाजसघ्र जनमायण िा पररमाियनका लाजि संघीय िथा प्रादेजशक सरकार 

समक्ष अनुरोध िने । 

७. एक स्थानीय िह भन्दा बजढ िहसंि अन्तर सम्वखिि सहकारीहरुको 

अनुिमन र जनयमन कायय प्रदेश िहबाट िदाय सेिा प्रिाहको दृजिले 

उपयुक्त नहुने हुुँदा जिल्ला जभत्र कायय के्षत्र भएका सहकारीहरुको 

अनुिमन एिं जनयमनको कायय जिमे्मिारी िुन स्थानीय िहामा 

सहकारीको केखन्द्रय कायायलय रहेको हुन्छ सोही स्थानीय िह िा  जिल्ला 

समन्वय सजमजिलाई उपलब्ध िराउन प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध िने 

। 

८. उत्तर दजक्षण अन्तरदेजशय रािमािय(लखचच-िलेश्वर)को लामाबिर- लखचच 

खण्डमा पने सुरुङ जनमायणको लाजि संघीय सरकारले आ.ि. ०७८/७९ 

मा बिेटको व्यिस्था िरेकोमा संघीय सरकारलाई हाजदयक धन्यािाद 

ज्ञीापन िदै यथाजसघ्र कायय प्रारम्भको प्रजक्रया अजघ बढाउन  अनुरोध िने। 

९. दोलखा जिल्लाको जििनरेखा(Life Line)को रुपमा रहेको खाजिचौर- 

चररकोट- जिरी सिक जनमायणको     लाजि बोलपत्र आव्हान भइ कायय प्रारम्भ 

भएको लामो समय भएिा पजन मुिे- चररकोट खण्ड जनमायण सम्पन्न हुन 

नसक्दा िुणस्तरीय र सुरजक्षि यािायाि सेिा बाट दोलखालीहरु बजञ्चि हुन 

परेको यथाथयिा प्रजि संिेदनजशल बनै्द उक्त सिक खण्ड यथाजशघ्र जनमायण 

सम्पन्न िनयका लाजि संघ सरकारको भौजिक पुिायधार मन्त्रालयलाई अनुरोध 

िने। 

१०.जिल्लामा जनमायण भैसकेका िथा जनमायणाजधन िलजिद्युि आयोिना 

हरुले आ-आफ्नै प्रसारण लाइन जनमायण िदाय दोलखा जिल्लाभररनै 

जिद्युि प्रसारण लाइनहरुको सञ्जाल जनमायण भई प्राकृजिक सौन्दययिामा 

ह्रास आउने, िन िंिल माजसन िाने र उद्योि व्यिसाय सञ्चालन िनय 



समेि कजिन हुने लिायि िामाकोशी िाउुँपाजलकाको सहरेटारमा 

बस्तीनै िोखखममा परर स्थानन्तरण िनुय पने अिस्था आएकोले यस 

जकजसमको िोखखम नआउन र प्राकृजिक सौन्दययिा िोिाउन एजककृि 

जिद्युि प्रसारण हाइिे जनमायणका लाजि उिाय िलश्रोि िथा जसंचाइ 

मन्त्रालय साथै नेपाल जिद्युि प्राजधकरणमा अनुरोध िने। 

११.िामाकोशी िेस्रो िलजिद्युि आयोिनाको जनधायररि क्षमिा ६५० 

मेिािटमै जनमायण िनय लिाजन बोियलाई अनुरोध िने। 

१२.ढुङ्गा जिट्टी बालुिाको उत्खनन् सम्बिी मापदण्ड भौिोजलक अिस्था 

अनुसार उपयुक्त नभई एउटै जकजसमको भएकोले सो लाई सुधार िरी 

भौिोजलक अिस्थाको बनािट िथा नजदको बहाब अनुसार िराई, पहाि 

जहमालको हकमा अलि अलि मापदण्ड बनाउन नेपाल सरकारलाई 

अनुरोध िने। 

१३.हाल सम्म पजन सबै स्थानीय िह/ििा कायायलयको आफ्नै कायायलय 

भिन नभइ सेिा प्रिाहमा समेि  कजिनाई भएकोले कायायलय भिन 

जनमायण िनय आिश्यक पने बिेट व्यिस्थाको लाजि नेपाल सरकार समक्ष 

अनुरोध िने। 

१४.दोलखा जिल्लाको ऐजिहाजसक, धाजमयक र पुरािाखिक महत्तिको  

शैलुङ के्षत्रको जसमाना सम्बिमा रामेछापको दोरम्बा िाउुँपाजलकाले 

जबना प्रमाण अनािश्यक रुपमा जसमा जििाद जझजक हस्तके्षप िरेकोले 

त्यस सम्बिमा यसरी अनािश्यक जसमा जििाद जझकेको कारण दुइ 

पक्षबाटनै झिप हुन सके्न अिस्था देखखएकोले यस सम्बिमा यथाजसघ्र 

जसमा जििाद जनरुपण िनय शैलुङ, मेलुङ र दोरम्बा िाउुँपाजलकालाई 

समेि राखी सत्य िथ्य प्रमाण बुजझ जसमा सम्बिमा स्पि िररजदन नेपाल 

सरकारलाई अनुरोध िने। 



१५.शैलुङ र मेलुङ के्षत्रलाई समुदायमा आधाररि संरजक्षि के्षत्र बनाउन 

नेपाल सरकारलाई अनुरोध िने। 

१६.अजिरल िषायका कारण दोलखा जिल्ला काजलञ्चोक िाउुँपाजलका ििा नं 

५ राजनिन पजहरो लिायि जिल्लाका जिजभन्न स्थानीय िहहरुका जिजभन्न 

स्थानहरुमा बाजढ पजहरोले पुयायएको मानिीय िथा भौजिक क्षजि प्रजि छैिौ 

जिल्ला सभाको यो बैिकबाट िजहरो दुः ख व्यक्त िदै  जपजििहरुलाई 

राहि, पुनसस्थापना िथा पुनजनयमायणमा सहयोि पुयायउन प्रदेश िथा 

संघीय सरकार समक्ष अनुरोध िने। 

१७.भुकम्प पजछको पुनजनयमायण कायय सञ्चालन िनय जिल्लामा रहेका 

सरोकारिाला कायायलयहरु खारेजि पजछ पुनजनयमायणका सबै के्षत्रका बाुँजक 

काययहरु सम्पन्न िनय सम्बखिि स्थानीय िहहरुलाई जिमे्मिारर हस्तान्तरण 

िनय राजिि य पुनजनयमायण प्राजधकरणलाई अनुरोध िने। 

१८.दोलखा जिल्लाका स्थानीय िहहरुमा खोजलएका ग्राजमण सिकहरुको 

स्त्तरोन्निी िदै पाजलका केन्द्र िथा सम्भि भएसम्म ििाकेन्द्र भाि सम्म 

पुगे्न सिक कालोपते्र िनय संघ/प्रदेश सरकारसुँि आिश्यक बिेटको लाजि 

अनुरोध िने। 

१९.समु्पणय दोलखाली नािररकहरुलाई कोरोना भाइरसको महामारीबाट 

बचाउन कोजभि -१९ जबरुद्धको खोप यथाजसघ्र व्यिस्था जमलाउन संघीय 

सरकारसुँि माि िने। 

 

 

 


