सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५ र सूचनाको
हकसम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम
सावविननक गररएको
प्रथम त्रैमानसक प्रगनि वववरण (२०७७ श्रावण-असोि)

1

जिल्ला समन्वय सनमनिको कायावलय
दोलखा

सू चनाको हकसम्बन्धी ऐन,2064 को दफा 5 र सू चनाको हकसम्बन्धी ननयमावली, 2065 को
ननयम 3 बमोजिम सावविननक गररएको वववरण

प्रथम त्रैमानसक प्रगनि वववरण
(2077 श्रावण-असोि)

जिल्ला समन्वय सनमनिको कायावलय
दोलखा
2

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन,2064 को दफा 5 (3)/ननयमावली, 2065 को ननयम 3
बमोजिम प्रकाजिि वववरण
क.

पृष्ठभूनम
नेपालको सं ववधानको भाग 17 धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय सनमनि सम्बन्धी व्यवस्था रहेको

छ।िसअनुसार जिल्ला नभत्रका गाउँ कायवपानलका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष िथा नगर कायवपानलका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य
रहने गरी गाउँ पानलका र नगरपानलकाहरूबीच समन्वय गनव एक जिल्ला सभा रहनेछ। जिल्ला सभाले एक िना प्रमुख,
एक िना उपप्रमुख, कम्िीमा िीन िना मवहला र कम्िीमा एक िना दनलि वा अल्पसं ख्यक सवहि बढीमा नौ िना
सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय सनमनिको ननवावचन गनेछ। जिल्ला समन्वय सनमनिले जिल्ला सभाको िफवबाट गनुव पने
सम्पूणव कायव सम्पादन गनेछ। सम्बजन्धि जिल्लानभत्रको गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य जिल्ला समन्वय सनमनिको
प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य हुने व्यवस्था रहेको छ।
नेपालको सं ववधान बमोजिम जिल्ला सभाको काम, किवव्य र अनधकार अन्िगवि जिल्लानभत्रका गाउँ पानलका र नगरपानलका
बीच समन्वय गने , ववकास िथा ननमावण सम्बन्धी कायवमा सन्िुलन कायम गनव सोको अनुगमन गने, जिल्लामा रहने सं घीय
र प्रदे ि सरकारी कायावलय र गाउँ पानलका र नगरपानलका बीच समन्वय गने िथा

प्रदे ि कानून बमोजिमका अन्य

कायवहरू गने रहेका छन्।
साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को धारा 92 बमोजिम सं ववधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा
उजल्लजखि काम, किवव्य र अनधकारका अनिररक्त जिल्ला सभाका अन्य काम, किवव्य र अनधकारको

व्यवस्था गरे को छ।

िसमध्ये जिल्लानभत्रका गाउँ पानलका वा नगरपानलकानबचको ववकास ननमावणका ववषय पवहचान गनव िथा व्यवस्थापन गनव
आवश्यक समन्वय गने, जिल्लानभत्र सरकारी िथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चानलि ववकास ननमावण सम्बन्धी कायवक्रमको
वववरण ियार गरी त्यस्िा कायवक्रमको प्रभावकाररिा िथा व्यवस्थापनका ववनभन्न चरणमा अनुगमन गने , त्यस्िा
कायवक्रमको प्रनिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगि, ववषय क्षेत्रगि र पयाववरणीय सन्िुलन कायम गनव आवश्यक
सुझाव वा मागवदिवन ददने र त्यसरी ददएका सुझाव वा मागवदिवनलाई सावविननक गने , जिल्लानभत्रका गाउँ पानलका िथा
नगरपानलकाको क्षमिा ववकासको लानग प्रदे ि िथा सङ्घसँग समन्वय गने, जिल्लामा रहने सङ्घीय वा प्रदे ि सरकारी
कायावलय र गाउँ पानलका िथा नगरपानलकानबच समन्वय गने, जिल्लानभत्रका गाउँ पानलका र नगरपानलकनबच कुनै वववाद
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उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लानग समन्वय िथा सहिीकरण गने , जिल्लानभत्रको प्राकृनिक प्रकोप िथा ववपद्
व्यवस्थापन सम्बन्धी योिना र कायवको समन्वय गने , जिल्लानभत्रको ववकास िथा ननमावण सम्बन्धी कायवमा सन्िुलन
कायम गनव गैरसरकारी सङ्घ सं स्था िथा ननिी क्षेत्रसँग समन्वय गने, जिल्लानभत्रको ववकास िथा ननमावण सम्बन्धी कायवमा
सन्िुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान िथा अनुगमन गरी ववकास ननमावण सम्बन्धी कायवमा सन्िुलन
कायम गनवको लानग मन्त्रालय, स्थानीय िह सम्बन्धी ववषय हेने प्रदे ि सरकारको मन्त्रालय िथा आवश्यकिा अनुसार
सम्बजन्धि गाउँ पानलका िथा नगरपनलकालाई समेि सुझाव ददने, आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र
स्थानीय िह सम्बन्धी ववषय हेने प्रदे ि सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आनथवक वषव समाप्त भएको दुई मवहनानभत्र
प्रनिवेदन ददने, जिल्लानभत्रको ववकास िथा ननमावणलाई प्रभावकारी बनाउनको लानग वषवको कम्िीमा एक पटक वावषवक
समीक्षाको कायवक्रम आयोिना गरी सो जिल्लाबाट सङ्घीय सं सद र प्रदे ि सभामा प्रनिनननधत्व गने सं सद–सदस्यलाई
आमन्त्रण गरी सुझाव नलने िथा नेपाल सरकार वा प्रदे ि सरकारले िोकेका अन्य कायव गने रहेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 बमोजिम जिल्ला सभाले गने काम जिल्ला समन्वय सनमनिको नाममा हुने र
जिल्ला सभाले आफ्नो अनधकारक्षेत्रका ववषयमा वावषवक कायवक्रम िथा बिेट बनाई जिल्ला सभाबाट पाररि गरी लागू गनुव
पने व्यवस्था रहेको छ।जिल्ला सभालाई आवश्यक पने बिेट नेपाल सरकार िथा प्रदे ि सरकारले उपलब्ध गराउने िथा
यसरी प्राप्त रकम र अन्य ्ोिबाट प्राप्त रकम जिल्ला सभाको कोषमा िम्मा गररने व्यवस्था समेि ऐनले गरे को छ।
जिल्ला सभाको प्रिासकीय प्रमुखको रूपमा काम गनव एक जिल्ला समन्वय अनधकारी रहने व्यवस्था छ।
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ख.

जिल्ला समन्वय सनमनि, दोलखाबाट यस अवनधमा सम्पाददि मुख्य मुख्य कायवहरुः
१. जिल्ला समन्वय सनमनि दोलखाका प्रमुख एवम पुनननमावण जिल्ला सहिीकरण सनमनि दोलखाका सं योिक श्री
डबल पाण्डेज्युको अध्यक्षिामा जिल्लामा हालसम्म पुनननमावणमा भएका उपलब्धी, च ुनौिी लगायिका ववषयमा
सनमक्षा कायवक्रम नमनि २०७७/०४/०८ गिे जिल्ला समन्वय सनमनि दोलखाको सनमक्षा हलमा सम्पन्न भएको
छ।

२. जिल्ला समन्वय सनमनिका प्रमुख एवम नददिन्य पदाथवको अनुगमन िथा समन्वय सनमनि दोलखाका सं योिक श्री
डबल पाण्डेज्यूको अध्यक्षिामा २०७७।०४।१८ गिे उक्त सनमनिको बैठक बसी िामाकोिी नददको ववनभन्न
स्थानमा वषाव याममा र रािीको समयमा अवैध िवरले नददिन्य पदाथव नगट्टी, ढुङ्गा िथा बालुवा उत्खनन भैरहेको
भन्ने सुचना प्राप्त भैरहेकोले सो नदीमा बाढी आएर मानवीय िथा भौनिक क्षनि हुने खिरा महसुस भएकाले
नददिन्य िथा खानीिन्य पदाथव जिल्ला अनुगमन सनमनिका पदानधकारीहर बाट त्यस्िा क्षेत्रको अनुगमन गरर
कानुन ववपररिका त्यस्िा कायव भए गरे को पाइए कावावहीका लागी उपयुक्त समय नमलाएर स्थलगि अनुगमनमा
िाने ननणवय गदै सम्पन्न भएको छ।
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३. २०७७/०४/२४ गिे जिल्ला समन्वय सनमनि दोलखा स्थापना भएको िे्ो वषव पुरा भई चौथो वषवमा प्रवेि
गरे को अवसरमा जिल्ला समन्वय सनमनि दोलखाको पत्रकार भेटघाट कायवक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त
अवसरमा जिल्ला समन्वय सनमनि दोलखाका प्रमुख श्री डबल पाण्डेज्यूले जिल्ला समन्वय सनमनि दोलखाले
आ.व.०७६/७७ मा सम्पन्न गरे का सम्पुणव कायवक्रमहरको वववरण प्रस्िुि गनुव भएको नथयो।

४. २०७७/०४/२५ गिे जिल्ला समन्वय सनमनि दोलखाको आयोिनामा आ.व.०७६/७७ मा दोलखा जिल्लामा
जिल्ला समन्वय सनमनि दोलखाको समन्वय/वयवस्थापन िथा बागमिी प्रदे ि सरकारबाट दोलखा जिल्लामा
सं चानलि योिना िथा कायवक्रमहरको समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। जिल्ला समन्वय सनमनि दोलखाका प्रमुख
श्री डबल पाण्डेज्यूको अध्यक्षिामा भएको सो कायवक्रममा नेपाल सरकारका मवहला बालबानलका िथा ज्येष्ठ
नागररक मन्त्री माननीय पाववि गुरङ्ग ज्यूको प्रमुख आनिथ्यिामा, प्रदे ि सांसद माननीय पिुपनि चौलागाईज्यू ,
प्रदे ि सांसद माननीय वविाल खड्काज्यु, प्रदे ि सांसद माननीय रचना खड्काज्यू, प्रदे ि सांसद माननीय सरस्विी
बस्नेिज्यू, प्रदे ि सांसद माननीय आङदे ण्डी िेपावज्यु, प्रदे ि योिना आयोगका का.वा.उपाध्यक्ष माननीय श्याम
कुमार बस्नेिज्यू , जिल्ला जस्थि स्थानीय िहका प्रमुख िथा अध्यक्षज्यूहर प्रमुख जिल्ला अनधकारी सुरक्षा
ननकायका प्रमुख आनिथ्यिामा सम्पन्न भएको हो। जिल्ला समन्वय सनमनि दोलखाका सदस्यज्यूहर, जिल्ला जस्थि
सं घीय सरकारका कायावलय प्रमुखहर, जिल्लामा कायवरि पत्रकारहर, सामाजिक सं घसं स्थाहर समेि सहभानग रहेको
उक्त कायवक्रममा प्रदे ि सरकार अन्िरगिका कायवलय प्रमुखहर र जिल्ला जस्थि स्थानीय िहका प्रमुख
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प्रिासकीय अनधकृिहरले आ.व.०७६/७७ मा सं चालन भएका वक्रयाकलापहरको प्रस्िुनिकरण गनुव भएको
नथयो।

५. २०७७/०५/१४ गिेका ददन जिल्ला समन्वय सनमनि दोलखाका प्रमुख एवम नददिन्य पदाथव जिल्ला अनुगमन
िथा समन्वय सनमनिका संयोिक श्री डबल पाण्डेज्युको अध्यक्षिामा उक्त सनमनिको बैठक सम्पन्न भएको छ।
२०७७/०४/१२ गिे रािी ११ बिेको समयमा िसस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नं १८ गुल्म हे.क्वा. दोलखाको
गजस्िको समयमा भी.न.पा ५ िामाकोिी नददको वकनारमा अवैध रपमा स्काभेटरको प्रयोग गरर नदद उत्खनन्
गरर बालुवा जझक्दै गरे को नं नखुलेको DOOSAN कम्पननको स्काभेटर थान - १ लाई ३,००,००० (अक्षरपी
िीन लाख) िररवाना गराउने र सोही समयमा बरामद भएको बा ५ ख ४३४६, बा ५ ख ६६८६ नं का २ वटा
वटपरहरलाइ िनही ३०,००० (अक्षरपी िीस हिार) का दरले िररवाना गराउने ननणवय भएको छ।
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६. २०७७/०५/१९ गिेका ददन जिल्ला समन्वय सनमनि दोलखाका प्रमुख एवं जिल्ला स्िरीय उद्योग प्रवर्द्वन

समन्वय सनमनि दोलखाका संयोिक श्री डबल पाण्डेज्युको अध्यक्षिामा उक्त सनमनिको बैठक सम्पन्न भएको
छ।

७. २०७७/०५/३० गिेका ददन जिल्ला समन्वय सनमनि दोलखाका प्रमुख एवं जिल्ला जिक्षा सनमनि दोलखाका
अध्यक्ष श्री डबल पाण्डेज्यूको अध्यक्षिामा, जिल्ला जस्थि स्थानीय िहका प्रमुख/अध्यक्षज्यूहर, प्रमुख जिल्ला
अनधकारीज्यू, सुरक्षा ननकायका प्रमुखज्यूहर, सम्पुणव स्थानीय िहका जिक्षा िाखा प्रमुखज्यूहर लगायिको
उपजस्थनिमा दोलखा जिल्लाका सम्पुणव स्थानीय िहहरमा कोरोना भाईरस(कोनभड-१९) रोकथामका लानग स्वास्थ्य
सुरक्षाका सम्पुणव मापदण्डहर अपनाउदै प्राथनमक िहका नसकाइ केन्रहरमा नसकाइ सहिीकरण गने र आधारभ ुि
िथा माध्यनमक िहहरलाई २०७७ आजिन ७ गिेदेजख ववद्यालयमा पठनपाठन सुचारू गने ननणवय गदै सम्पन्न
भएको छ।
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८. २०७७/०६/०५ गिेका ददन जिल्ला समन्वय सनमनि दोलखाको ४३औ पुण व बैठक सम्पन्न भएको छ।

९. २०७७/०५/०5 र 6 गिे चौथो जिल्ला सभा सम्पन्न भएको छ। जिल्ला समन्वय सममति दोलखाका प्रमुख
श्री डबल पाण्डेज्यूको अध्यक्षिामा, बागमिी प्रदे ि सांसद माननीय श्री पिुपिी चौलागाईको प्रमुख आनिथ्यिामा,
बागमिी प्रदे ि सांसद मानननय वहमाली गोले को आनिथ्यिामा, जिल्ला सभाका सम्पुणव सदस्यहर, प्रमुख जिल्ला
अनधकारी, सुरक्षा ननकायका प्रमुखहर, पत्रकार महासं घ दोलखाका अध्यक्ष लगायिको उपजस्थनिमा २१ बुदे साझा
प्रनिवद्विा पाररि गदै चौथो जिल्ला सभा सम्पन्न भएको हो।
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१०. २०७७/०६/१३ गिे जिल्ला समन्वय सनमनि दोलखाको आयोिनामा दोलखा जिल्लामा रहेका गैरसरकारी
सं घ/सं स्थाहरको असल अभ्यास िथा नसकाई आदान प्रदान एक ददवनसय गोष्ठी कायवक्रम सम्पन्न भएको छ।

११. २०७७/०६/१६ गिे जिल्ला समन्वय सनमनि दोलखाका प्रमुख एवम पुनननमावण जिल्ला सहिीकरण सनमनि
दोलखाका सं योिक श्री डबल पाण्डेज्युको अध्यक्षिामा जिल्लामा हालसम्म पुनननमावणमा भएका उपलब्धी िथा
च ुनौिी लगायिका ववषयमा छलफल कायवक्रम जिल्ला समन्वय सनमनि दोलखाको सनमक्षा हलमा सम्पन्न भएको
छ।

१२. जिल्ला समन्वय सनमनि, दोलखाले स्थानीय िहहरको प्रथम चौमानसक कायवसम्पादन अनुगमन गौरीिंकर, ववगु,
बैत्यिर र िामाकोिी गाँउपानलका िथा भीमेिर र जिरी नगरपानलकामा सम्पन्न गरे को छ।
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प्रथम चौमानसक अनुगमन ववगु गा.पा.

प्रथम चौमानसक अनुगमन भीमे िर

प्रथम चे मानसक अनुगमन जिरी

प्रथम चौमानसक अनुगमन बैत्यिर

थम चौमानसक अनुगमन गौररिंकर

11

जिल्ला समन्वय सनमनि, दोलखाका पदानधकारीहरको सं जक्षप्त पररचय
क्र.सं .

नाम/थर

पद

ठे गाना

फोन नं

१

डबल पाण्डे

प्रमुख

कानलञ्चोक- ६

९८५१२०२६१९

२

मनमाया जिरे ल

उप-प्रमुख

जिरी नगरपानलका

९८६४००२९९७

३

मुरारीराि

सदस्य

भीमेिर नगरपानलका

९८५११९८१८३

जिवाकोटी
४

जिि बहादुर श्रे ष्ठ

सदस्य

भीमेिर नगरपानलका

९८४९३०२४६२

५

नबदुर िमाव

सदस्य

ु गाउँ पानलका
मेलङ

९८५१२१२५५३

६

आइिी िामाङ

सदस्य

गौररिंकर गाउँपानलका

९८६१९७४५०५

७

कमल कुमारी

सदस्य

बैत्यिर गाउँ पानलका

९८०३११९६०३

काकी
८

गीिा पोखरे ल

सदस्य

िामाकोिी गाउँ पानलका

९८६०१२५७०१

९

युवराि घिानी

सदस्य

ु गाउँ पानलका
िैलङ

९८५१०११६९२
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फोटो

जिल्ला समन्वय सनमनिको सं गठन सं रचना

सनमनिहर

सनमनिहर

जिल्ला सभा

जिल्ला समन्वय सनमनि

प्रमुख

ननजि

ननजि सजचवालय

रा.प.अनं प्रथम वा सो सरह -१
(करार)

उप प्रमुख

जिल्ला समन्वय अनधकारी
रा.प.दिजिय (प्र./सा.प्र) -१

व्यवस्थापन िाखा

अनुगमन िथा मुल्याङ्कन िाखा

िाखा अनधकृि रा.प. िृिीय (प्र. / सा. प्र) – १

ईजन्िननयर रा.प.िृ. (ईजन्ि/नसनभल)- १

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

सव ईजन्िननयर रा.प.अनं.प्र
-१

लेखापाल रा.प.अनं.प्रथम ((प्र. / लेखा) – १
खररदार रा.प.अनं.दिजिय ((प्र. / सा. प्र) – १
कायवलय सहयोगी श्रे णीवववहन - ३
सवारी चालक श्रे जणवववहन - ३
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(ईजन्ि नसनभल)
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जिल्ला समन्वय सनमनिका कमवचारीहरको वववरण
क्र.सं .
१

नाम/थर
ददपक कोईराला

पद

ठे गाना

जिल्ला समन्वय

फोन नं
९८५४०५५२२२

अनधकारी

२

रािेिरी सापकोटा

िाखा अनधकृि

जखम्िी-2

९८५११३३२३४

रामेछाप

३

नबप्र खड्का

नायव सुब्बा

ु - ३
िैलङ

९८६२९११८४०

४

रवव बस्नेि

नायव सुब्बा

भी.न.पा-५

९८५१२४८५७०

कायावलय सहयोगी

भी.न.पा- ६

९७४४०३९७१९

(ननजि सजचवालय)

५

कृष्ण प्रसाद
न्यौपाने

६

िम्भ ु खत्री

कायावलय सहयोगी

भी.न.पा- ३

९८४४०६५४६३

७

नवराि जघनमरे

कायावलय सहयोगी

बैत्यिर- ६

९८४३९२५४३२
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फोटो

८

सुन्दर काकी

ह.स.चा

बैत्यिर- ६
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९८४४१४५४०४

