
 

२२  औ ंजिल्ला परिषद ्उदघाटन सत्रका प्रमखु अजिजि व्यवस्िाजपका संसदका माननीय सांसद पशपुजि चौलागाईजं्य ू, 

व्यवस्िाजपका संसदका  माननीय सांसदज्यहूरु, 

माननीय जिल्ला न्यायधीशज्य,ू  

पवूव िाज्य मन्त्रीज्य,ू 

पवूव सभासदज्यहूरु, 

पवूव सांसदज्यहूरु, 

प्रमखु जिल्ला अजधकािीज्य,ू 

जिल्लाजस्िि िािनैजिक दलका प्रमखु ििा प्रजिजनजधज्यहूरू, 

जिल्ला जवकास सजमजिका पवूव सभापजि एवम ्उपसभापजिज्यहूरू, 

आजदवासी/िनिािी, दजलि, अपाङ्ग, मजहला, वालवाजलका, ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बजन्धि जनकायका प्रमखु ििा प्रजिजनजधज्यहूरू, 

सिकािी ििा गैि सिकािी कायावलय/जनकायका प्रमखु ििा प्रजिजनजधज्यहूरू, 

जवकास साझेदािका प्रमखु एवम ्प्रजिजनजधज्यहूरू, 

गाजवस सजचवज्यहूरू,  

पत्रकाि, नागरिक समाि, उद्योगपजि, वजुििीजव, जशक्षक, जकसान, मिदिु ििा उपजस्िि सम्परू्व आदिर्ीय महानभुावहरू, 

प्राकृजिक प्रकोपको कािर्   जवपजिको सामना गरििहकेो अवस्िामा   दोलखा जिल्लाको २२ औ ंजिल्ला परिषद ्सम्पन्न गने चिर्मा 

छौं । यस जिल्ला परिषद ्बाट पारिि भएका जनर्वयहरु  सावविजनकीकिर्  समािोहमा  उपजस्िि हुनभुएकोमा  जिल्ला जवकास 

सजमजिको िर्व बाट हाजदवक स्वागि गदवछु । 

नेपालको ित्काजलन संजवधान सभाले  समावेसी ि समानपुाजिक जसद्दान्िलाई आत्मसाि  गद ैनपेालको संजवधान २०७२ िािी गिी 

िािनैजिक सङ्रमर्को अन्त्य  ििा आजिवक जवकासको लाजग मागवदशवन गिेकोमा ित्काजलन संजवधान सभाका माननीय सभासद 

लगायि अन्य सिोकाि महानभुावहरुमा आभाि व्यक्त गदवछु । 

नेपाल भकूम्पीय दृष्टीकोर्ले िोजखमयकु्त क्षते्रको रुपमा िहकेो भकूम्पजवदहरुले विाइिहकेो बेला २०७२ साल वैशाख  १२ गिे 

गोिखाको वािपाक केन्रजबन्द ुभएि  आएको ७.६ िेक्टि स्केलको जवनासकािी भकूम्प ि त्यसपजछ दोलखाको सनुखानी गाजवस 

केन्रजबन्द ुभएि  ६.७ िेक्टि स्केलको शजक्तशाली पिाकम्पनले  नपेालमा  ठुलो िनधनको  क्षजि भयो । भकूम्पको कािर्   नपेालमा 

८,७९०  िनाले ज्यान गमुाए ििा २२,३०० िना घाइिे भएका छन ् िसमध्ये दोलखा जिल्लामा मात्र  १७७ िनाले ज्यान गमुाए 

भने ६६३ िना घाइिे भएका छन । जवनासकािी भकूम्पको कािर् आफ्नो ज्यान गमुाएका व्यजक्तहरु  ििा नेपालको िािनजैिक ि 

जिल्ला जिकास सजिजि दोलखा 

२२  औ ंजिल्ला परिषद, 

नीजि, कार्यक्रि िथा बिेट िक्तव्र् 



आजिवक  परिविवनका लाजग जवजभन्न आन्दोलनमा ज्यान गमुाएका  ज्ञाि अज्ञाि सम्परू्व शजहदहरुप्रजि हाजदवक श्रदान्िली अपवर् गदवछु 

। त्यसैगिी परिवािका सदस्य गमुाएका घिपरिवािहरुप्रजि हाजदवक समवेदना व्यक्त गद ैघाइिेहरुको स्वास््य लाभको कामना गदवछु । 

आदिणीर् िहानुभािहरु  

जवनासकािी भकूम्पको कािर् जिल्लामा मानवीय क्षजिको सािै ९० प्रजिशि भन्दा बढी व्यजक्तको घि, सिकािी भवन, खानेपानी, 

जशक्षा, स्वास््य, कृजष, पशपुालन, उद्योग, व्यापाि व्यवसाय, धाजमवक सम्पदा  आजदमा क्षजि पगुी  आम नागरिकको दजैनक िीवनचर 

प्रभाजवि हुन पगु्यो ि वािम्वािको पिाकम्पनले विवमानमा पजन िनमानसलाई  त्रजसि बनाइिहकेो छ । यस महाजवपजिको समयमा  

जिल्ला दवैी प्रकोप उिाि सजमजिको समन्वय ि सहकायवमा पीजििहरुको  खोि, उिाि ि िाहि जवििर्मा महत्वपरू्व सहयोग पयुावउन ु

हुने माननीय सांसदज्यहूरु, जिल्लाजस्िि िािनजैिक दलका प्रमखु एवम ्प्रजिजनजधहरु, सिुक्षा जनकायहरु, जिल्लाजस्िि सिकािी ििा 

गैि सिकािी जनकायहरु, अन्ििाजरिय गैि सिकािी संघ संस्िाहरु ि पत्रकाि ििा नागरिक समािलाई धन्यवाद व्यक्त गदवछु । प्राकृजिक 

प्रकोप पजछको महाजवपजि सामना गिी पनु: सामान्य अवस्िामा चािै र्कव ने दोलखावासीको  क्षमिा  (Resilience) प्रजि आभाि 

व्यक्त गदवछु । 

दोलखा जिल्लाको भौजिक, आजिवक ि सामाजिक जवकासमा कहालीलाग्दो क्षजि, घिपरिवािको  अप्राकृजिक खण्िीकिर्, 

नागरिकहरुमा पिजनभवििाको  जवकास, ससु्ि गजिको सिकािी जवकास प्रजरया, िनप्रजिजनजधजवहीन स्िानीय जनकाय, अन्ििाजरिय गिै 

सिकािी जनकायहरुले गिेको किोिौ लगानीबाट आशाजिि  नजििा  नदजेखन,ु अझै पजन भकूम्प पीजिि जवपन्न नागरिकहरुको कष्टकि 

िीवन, भौगोजलक जवकटिा   िस्िा  हाम्रा जवकासका चनुौजिहरु  ि सवै सिोकािवालाहरुको समन्वय ि सहकायवमा स्िानीय िोिगाि 

सजहिको  पनुजनवमावर् ििा नव जनमावर् गिी समिृ दोलखा वनाउने महान अवसिको वीचमा हामी उजभएका छौ । जिल्लाको 

जवकासलाई योिनाबि वनाउनको लाजग स्िानीय स्वायि शासन ऐन २०५५  ििा जनयमावली २०५६, स्िानीय  जनकाय श्रोि  

परिचालन कायवजवजध २०६९, भकूम्पबाट परू्व रुपमा क्षजि भएका आवास पनुजनमावर् अनदुान जवििर् कायवजवजध २०७२, जवजभन्न 

मागवदशवन ि जवकेन्रीकिर्को जसद्दान्ि अनरुुप सहभाजगिात्मक योिना ििुवमा प्रजरयाका १४ वटा िह पाि गिी जिल्ला जवकास 

सजमजिबाट पारिि भएका नीजि, कायवरम ििा बिेट प्रस्ििु गनव गईिहकेो छु । यस अवसिमा सम्परू्व जिल्लावासीहरुलाई बधाई ििा 

उज्ज्वल  भजवरयको शभुकामना व्यक्त गदवछु । 

आदिणीर् िहानुभािहरु  

जवकासको प्रचिु  सम्भावना बोकेको यस जिल्लामा जवकासको पिम्पिागि सोचहरुमा ित्काल परिविवन गिी अगाजि बढ्नपुने दजेखन्छ 

। नयाँ संस्कृजिको िालनी, भवन जनमावर् संजहिाको परू्व पालना ि भकूम्प प्रजििोधात्मक सजहिको नव जनमावर्, एकीकृि वस्िी जवकास, 

सिक संिालको जदगोपना ि यसलाई उत्पादनसँग िोि्ने, पयवटन पवूावधािको जवकास, िलजवद्यिु  आयोिनाहरुको जवस्िाि, प्रबद्दवन 

ि जवकास, वािाविर्ीय  संिक्षर्, वन पैदावाि ििा िजिबटुीको व्यवसायीकिर् ि बिाि व्यवस्िापन, कृजष उत्पादकत्व बजृद  ि 

व्यवसाजयकिर्को लाजग भ-ूउपयोग नीजि ििुवमा गिी आजिवक समजृिमा पगु्न सजकन्छ । त्यसैगिी स्वच्छ खानपेानी ििा सिसर्ाई 

अजभयान, परू्व साक्षििा  अजभयान, सामाजिक मनोपिामशव, स्वास््यमा सधुाि ि पहुचँ  िस्िा सामाजिक क्षेत्रलाइ नव जनमावर्मा 

समाजहि गिी सामाजिक जवकास सजहिको समिृ दोलखा बनाउन ुआिको आवश्यकिा दजेखन्छ  । “सिृद्ध  दोलखाको आधाि, 

िलश्रोि, पर्यटन, व्र्िसाजर्क कृजष ि पूिायधाि” भन्न ेमलू लक्ष्यका साि अगाजि बढीनेछ । 

  



आदिणीर् उपजथथि िहानुभािहरू  

दोलखा जिल्लामा उपलब्ध स्रोि ििा साधनहरूको परिचालन मार्व ि चालु आजिवक वषवमा कायावन्वयन भएका केही उल्लेखनीय 

कायवहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्ििु गनव  चाहन्छु । 

 जवनासकािी भकूम्पबाट  जिजवस ि जिल्ला प्राजवजधक कायावलयको भवन परू्व क्षजि भएकोले संयकु्त िारिसंघीय  जवकास 

कायवरम (UNDP) को सहकायवमा ित्काल एउटा (७ कोठाको समीक्षा हल सजहि) भवन जनमावर् गिी कायावलय 

व्यवस्िापन गरिएको छ  । 

 आ. व. २०७२/७३ मा जिजवस, गाजवस ि जवषयगि कायावलयहरुले चौमाजसक रुपमा  संचालन गिेका 

कायवरम/आयोिनाहरुको सावविजनक सनुवुाई, सामाजिक पिीक्षर् ििा लैंजगक बिेट पिीक्षर् सम्पन्न गरिएको छ  । 

 सामाजिक परिचालन कायवरम संचालन गन े६ वटा सेवा प्रदायक संस्िाको छनौट ि रिक्त िहकेा १९ िना सामाजिक 

परिचालाकहरु सेवा प्रदायक संस्िाहरु मार्व ि पदपजूिव गिी  सामाजिक परिचालन कायवरमलाई प्रभावकािी रुपमा अगािी 

बढाईएको छ  । 

 २०७२  साल बैशाख १२ गिेको  जवनासकािी भकूम्प ि  त्यसपजछका शजक्तशाली पिाकम्पनहरुबाट भएको क्षजिको  

जवविर्, जिल्ला दवैी प्रकोप उिाि सजमजि (DDRC) का जनर्वयहरु आम नागरिकहरुलाई िानकािी गिाउनको लाजग 

भकूम्प जवशषेांक प्रकाशन गिी जवििर् गरिएको छ  । 

 भकूम्प पीजििहरुको लाजग िाहिस्वरुप सिकािबाट जनकासा भएको रु.२ हिाि  ि  रु. १५ हिाि  ििा न्यानो कपिा खरिद 

वापि रु. १० हिाि  िकम दोलखा जिल्लाका भकूम्पजपिीिहरुलाई (धेिै घिपरिवाि) सहि रुपमा जवििर् गरिएको छ ि 

नपगु िकम सम्वजन्धि जनकायमा माग गिी पठाइएको छ । 

 भकूम्प प्रभाजवि आवास  पनु: जनमावर् लगि संकलन कायवरम २०७२ अन्िगवि भकूम्प प्रभाजवि १४ जिल्लामध्य े दोलखा 

जिल्लाबाट शरुु भ ैसबै सिोकािवाला जनकायहरुको समन्वयमा  भकूम्पपीजििहरुको  लगि संकलन कायव सहि रुपमा 

सम्पन्न  गरिएको छ  । 

 गि आ. व. २०७१/७२ मा संचाजलि आयोिना ििा कायवरमहरुको बाजषवक प्रगजि समीक्षा  सम्पन्न गिेको छ  । वाजषवक 

समीक्षा, सामाजिक पिीक्षर्,  लैङ्जगक पिीक्षर्,  ि सावविजनक सनुवुाई आजदका आधािमा पवूव योिना ििुवमा गोष्ठी मार्व ि 

मागवदशवन ियाि पािी  नगिपाजलका, गाजवस ि जवषयगि जनकायहरुलाई पठाइएको छ  । 

 सङ्घीय माजमला ििा स्िानीय जवकास मन्त्रालय अन्ििगि स्िानीय शासन ििा सामदुाजयक जवकास कायवरम 

(LGCDP) को सहयोगमा यस जिल्लाको  १६ वटा गाजवसहरुको  भवन जनमावर्ाधीन िहकेोछ  ।  

 भौजिक पवूावधाि जवकासलाई जदगो वनाउन गरु्स्िि  पिीक्षर् प्रयोगशाला (Quality Test Lab) स्िापना गिी कायव 

अगाजि बढाईएकोछ । 

 जिल्लाको विवमान अवस्िा जवशे्लषर्, जवकासका प्रािजमकिाहरू जनधाविर् गिी  वाजषवक जिल्ला जवकास योिना ििुवमा ि 

नजििामखुी अनगुमन ििा मलु्यांकनको  गन्िव्य िय गनव पाँच वषीय आवजधक जिल्ला जवकास योिना ििुवमाको  

प्रजरयामा िहकेो छ   । उक्त योिना ििुवमाको जशलजसलामा जिल्लाको जवजभन्न ७ स्िानमा छलर्ल ि अन्ििजरया गोष्ठी 

भएको  छ । 

 िाजरिय योिना आयोग ि सङ्घीय माजमला ििा स्िानीय जवकास मन्त्रालयको मागवदशवन ििा समन्वयमा जिल्ला योिना  

अनगुमन ििा मलू्यांकन प्रर्ाली (DPMAS) सञ्चालन गरिएको छ । यस अन्िगवि  आ. व. २०७१/ ७२ को जिजवस, 

गाजवस ि जवषयगि जनकायहरुसँग सम्वजन्धि ि्यांकहरु Online Software मा प्रजबष्ट गिी प्रयोगमा ल्याइएको छ । 

 Web Based Reporting अन्िगवि जवकास आयोिना कायवरमहरूको चौमाजसक जवभािन गिी वाजषवक प्रगजि प्रजिवेदन 

online मार्व ि अनगुमन प्रर्ालीलाई प्रभावकािी बनाइएको छ । 



 जवद्यिुीय शासनलाई अवलम्बन गनव Audio Notice Board, Digital Display Board, सामाजिक संिाल ििा 

जवजभन्न software मार्व ि सेवालाई गरु्स्ििीय, प्रभावकािी ि पािदशी बनाउन पहल गरिएको छ ।  

 जिल्ला जवकास सजमजिको वभेसाइट www.ddcdolakha.gov.np  मार्व ि जवकासका गजिजवजधहरु, नीजिगि जनर्वयहरू, 

सचूना, सामाजिक सिुक्षा सम्वन्धी जवविर्, बिेट ििा कायवरमहरू आम नागरिकमा िानकािी गिाई पािदजशविा अजभबजृि 

गरिएको छ । 

 आजिवक वषव २०७०/७१  को  जिल्ला जवकास सजमजिको  न्यनूिम शिव मापन ििा कायव सम्पादन  (MCPM) मलू्यांकन 

आ.व. २०७१/०७२ मा सम्पन्न गदाव ७९ अंक प्राप्त गिी जिजवस दोलखा  दोश्रो स्िान हाजसल गनव सर्ल भएको छ । 

आदिणीर् अजिजथज्रू्हरू, 

अव म आगामी आजिवक वषवको  लाजग िय गरिएका विेटका मखु्य मखु्य क्षेत्रगि नीजि ििा कायवरम प्रस्िुि गने अनमुजि चाहन्छु । 

1. जिक्षा  

1.1 गि वषव जवनासकािी भकूम्पबाट जवनास भएका शैजक्षक क्षते्रका भौजिक पवुावधािहरु  भकूम्पप्रजििोधी प्रजवजधबाट 

पनुवजनमावर् गिी जवद्यालयमा अपाङ्गमैत्री, बालमतै्री ि मजहलामतै्री शैजक्षक वािाविर् ियाि गरिनछे ।  

1.2 यस जिल्लालाई जनकट भजवरयमा  साक्षि दोलखा घोषर्ा गनेगिी कायवरम अगािी बढाइनेछ । गरु्स्ििीय जशक्षा 

अजभबजृिको लाजग गाउँ/नगि जशक्षा सजमजि, जवद्यालय व्यवस्िापन सजमजि, अजभभावक जशक्षक संघको जरयाजशलिा 

बढाइने, दण्ि सिाय िजहि बालमतै्री जशक्षर् जसकाई, जन:शलु्क ि आधािभिु जशक्षा ि िाजलम प्राप्त जशक्षकहरुबाट कक्षा 

कोठामा िाजलमको प्रयोगमा िोि जदइनेछ ।  

1.3 जवद्यालयमा सशुासन, पािदजशविा ि िवादजेहिा अजभबजृिको लाजग जवद्यालयमा सामाजिक पिीक्षर्, सावविजनक पिीक्षर् 

ि अजन्िम लेखा पिीक्षर्लाई वास्िजवकिामा आधारिि बनाइने छ ।  

1.4 गाउँ िहमा जशक्षाको अवस्िा सधुाि गनव, जशक्षाको लाजग आवश्यक पवूावधाि ियाि गनव, गरु्स्ििीय, व्यवहारिक, िीवन 

उपयोगी जशक्षा प्राप्त गनव पाउने बालबाजलकाहरुको मौजलक अजधकािलाई सजुनजिि गनव भौजिक पवूावधाि, त्यसको 

संस्िागि जवकास ि समदुायको सहभाजगिा अजभबजृिमा जवशेष िोि जदइने छ । 

1.5 गाउँ/नगि जशक्षा सजमजि, जवद्यालय व्यवस्िापन सजमजि,  जशक्षक, जशजक्षका, स्िानीय जनकाय, विा नागरिक मञ्च, 

नागरिक सचेिना केन्र, सामदुाजयक अध्ययन केन्र, आमा समहू लगायि जवजभन्न सिोकािवालाहरुको सजरयिामा 

जवद्यालय बाजहि िहकेा बालबाजलकाहरुलाई जवद्यालयको मलू प्रवाहमा समाजहि गिाइनछे । 

थिाथ्र्, खानेपानी िथा सिसफाइ 

1.6 सिुजक्षि प्रसिुी सेवा केन्र स्िापना,  आमा ि बच्चाको स्वास््य ििा पोषर्मा सहयोग, बहुक्षते्रीय पोषर् प्रबिवन, 

मजहला स्वास््य स्वयम ् सेजवकालाई प्रोत्साहन, नगिपाजलका ि गाजवसलाई परू्व खोपयकु्त घोषर्ा पिाि खोपको 

सजुनजिििा कायम िाख्ने  कायवरम ििा आयोिनालाई प्रािजमकिाकासाि अगाजि बढाइनछे ।  

1.7 परू्व संस्िागि सतु्केिी ( Zero Home Delivery) , जिजिटल हले्ि दोलखा (Digital Health Dolakha), हरियाली 

स्वास््य संस्िा ( Zero Waste Management Health Institution) जिल्ला जनमावर् गने नीजि जलइनेछ । 

1.8 दोलखा जिल्लाको स्वास््य अवस्िालाई सधुाि गनवको लाजग स्वास््य जवमा गन ेनीजि जलइनछे । जवजभन्न सिकािी ििा 

गैिसिकािी संस्िाहरुको सहकायव ि समन्वयमा जवनासकािी भकूम्पबाट क्षजि भएका स्वास््य पवुावधाि पनुवजनमावर् गिी 

स्वास््य सेवालाई अझ प्रभावकािी रुपमा अगाजि बढाइनेछ  ।  

1.9 दोलखा जिल्लाको जसंगटीमा अवजस्िि जसंगटी अस्पिाललाई  नेपाल सिकािको स्वाजमत्वमा संचालन गनव ि 

चरिकोटमा िहकेो  प्रािजमक स्वास््य केन्रलाई २५ वेिको अस्पिाल वनाउने नीजि जलइनछे । 



1.10 मजहला ि नविाि जशशकुो स्वास््य अवस्िा सधुाि गनवको लाजग २४ घण्टे प्रशिुी सेवा सञ्चालनमा िहकेा स्वास््य 

चौकीको व्यवस्िापन क्षमिा अजभबजृि गिी  अन्य स्वास््य चौकीमा पजन स्िानीय जनकाय समेिको सहकायवमा २४ 

घण्टे प्रशिुी सेवा जवस्िाि गद ैलजगनेछ ।  

1.11 आयवेुजदक लगायि अन्य पिुक जचजकत्सा एवम ्सव ैप्रकािको जनजि स्वास््य सेवालाई जिल्ला स्वास््य कायवरममा 

समाजहि गिी सेवालाई अझ व्यवजस्िि गरिनछे ।  

1.12 आयवेूद औषधालयहरूको संस्िागि सदुृढीकिर्मा िोि जदद ै प्राकृजिक जचजकत्सा लगायि अन्य पिुक  स्वास््य 

पिजि, िजिबजूट ििा वनऔषजधको अत्याजधक सम्भावना िहकेो यस जिल्लालाई िजिवजूट उत्पादन ििा प्रशोधन 

स्रोि केन्रका रुपमा स्िापना गनव पहल गरिनछे । 

1.13 सन ्२०२२ सम्म खानेपानीलाई सबैका पहुचँमा पयुावउन ेउद्दशे्यका साि खानपेानी ििा सिसर्ाई सम्बि जनकायहरुलाई 

एकीकृि कायवयोिना बनाई सन २०२२ सम्ममा एक घि एक धािा अजभयान प्रकृया अगाजि बढाइन ेछ । जिल्ला 

सिसर्ाई िर्नीजिक योिना ि जिल्ला गाउँ नगि खानेपानी, सिसर्ाई ििा स्वच्छिा समन्वय सजमजिसँगको समन्वयमा 

खानपेानी ि सिसर्ाइसँग सम्बजन्धि संस्िाहरुबाट कायवरम सञ्चालनमा िोि जदइन ेछ । गाजवस  ििा नगिस्ििमा 

स्िायी प्रकृजिका खानपेानी उपभोक्ता सजमजिलाई प्रोत्साजहि गद ैएक घि एक धािाको अजभयान अगाजि बढाई परू्व 

सिसर्ाईिर्व  उन्मखु हुन ेआयोिना ििा कायवरमहरुलाई प्रािजमकिा जदइनेछ ।  

1.14 खलु्ला जदशामकु्त जिल्ला घोषर्ाको संघािमा आएको अवस्िामा  जवनासकािी भकूम्पको कािर्  पनु: पजहलाको 

अवस्िामा  आएको सन्दभवमा सन ्२०१६ जभत्र जिल्लालाई पनु: खलु्ला जदसामकु्त अवस्िामा पयुावई जिल्ला घोषर्ा 

गरिनेछ । खलु्ला जदसामकु्त अवस्िामा पगुेका गाजवस/नगिपाजलकाहरुलाई परू्व सिसर्ाई िर्व  लैिानको लाजग 

आवश्यक िर्नीजि ि कायवयोिना बनाइनछे । सािै स्वच्छ ि सर्ा घिको अवधािर्ालाई अगाजि बढाउन आवश्यक 

सचूक िय गिी कायव  अगाजि बढाइनेछ ।   

1.15 सन ्२०१६ जभत्र दोलखा खलु्ला जदसामकु्त जिल्ला घोषर्ा हुन गईिहकेो सन्दभवमा यािायाि सञ्चालन हुने सिकहरुमा 

जनजिि दिुीमा जिजभिन सिक कायावलय, सम्बजन्धि गाजवस ििा नगिपाजलका ि यािायाि व्यवसायी संघ समेिको 

साझेदािीमा सावविजनक शौचालय जनमावर् गिी सञ्चालन गद ैलजगने छ । सबै सिकािी कायावलयहरुले आरु् मािहिका 

कायावलय, सेवा केन्र, चौकी एवम ्जनकायहरुमा अपाङ्गमतै्री, लैङ्जगकमतै्री ि स्वच्छ शौचालय सञ्चालन ि सर्ा 

खानपेानी उपलब्ध गिाइनेछ ।  

2. सािाजिक जिकास 

2.1 आजिवक ििा सामाजिक रुपमा पछाजि पारिएका वगव ििा समदुायको आवाि अजभबजृि गनव, सेवा प्रवाहमा उनीहरूको 

पहुचँ अजभबजृि गिी सामाजिक रुपान्ििर् मार्व ि गरिवी न्यनुीकिर्लाई सहयोग पयुावउन,  सञ्चाजलि सामाजिक 

परिचालन कायवरमलाई अझ सशक्त ि प्रभावकािी बनाइनेछ । सािै उनीहरूको क्षमिा अजभबजृि गनव, स्िानीय िहमा 

सशुासनको अनभुजूि जदलाउन विा नागरिक मञ्च ि नागरिक सचिेना केन्रलाई प्रभावकािी बनाउन सेवा प्रदायक 

संस्िालाई जिम्मेवाि बनाइनछे । 

2.2 सामाजिक परिचालनमार्व ि सवै गाजवस ि नगिपाजलकाहरुमा जवपन्न स्ििीकिर् नक्साङ्कन (DAG Mapping) 

कायवको अद्यावजधक गरिने छ । सोको नजििाको आधािमा अजि जवपन्न ििा आजिवक सामाजिक रुपमा पछाजि पिेका 

वगव ििा समदुायको आजिवक ििा सामाजिक सशक्तीकिर् गनव आवश्यक कायवरम ििुवमा गिी कायावन्वयन गरिनछे । 

2.3 आजिवक सामाजिक रुपमा पछाजि पिेका/पारिएका वगवको आजिवक उपािवनमा सहयोग पयुावउन ि गरिवी न्यजुनकिर्को 

लाजग गरिबी  जनवािर् कोष मार्व ि सञ्चाजलि सामाजिक परिचालन कायवरम प्रभावकािी बनाउन सेवा प्रदायक संस्िा 

ि समदुायलाई जिम्मेवाि बनाइनछे ।  

2.4 आजिवक, सामाजिक ि भौजिक पवुावधािको जवकासमा िाजरिय ििा अन्ििाजरिय गिैसिकािी संस्िाहरूको लगानीलाई 

प्रोत्साजहि गरिनछे । उक्त संस्िाहरूबाट हुन सक्न ेदोहोिोपनलाई हटाउन, समन्वय ि सहकायव अजभबजृि गनव ि एकद्वाि 



प्रर्ालीलाई संस्िागि गनव जिजवस अन्िगवि िहकेो गैिसिकािी संस्िा समन्वय उपसजमजिलाई जरयाजशल बनाइन ेछ । 

गैससबाट सञ्चाजलि कायवरमको सपुिीवेक्षर्, अनगुमन, समन्वय, सहिीकिर् ि अजभलेखन कायवलाई व्यवजस्िि 

गरिनेछ । जवकासका साझेदािहरु INGOs/NGOs ले सम्पादन गन े कायवहरुलाई बढी प्रभावकािी ि िनिाको 

िीवनस्ििलाई उकास्नको लाजग सहयोग पयुावउन ेउद्दशे्यका साि िी संस्िाहरुले गन ेकायवलाई सफ्टिर्िको के्षत्रिा 

६० प्रजििि ि  हार्यिर्िको  के्षत्रिा कजतििा ४० प्रजििि िकम जवजनयोिन गनुवपन ेनीजिलाई अगाजि बढाइनछे ।  

2.5 सामाजिक सिुक्षा भिा प्राप्त गन ेलाभग्राहीहरुको नाम जिजवसको  वेव साइटमा समावेश  गिी लाभग्राहीहरुको अजभलेख 

दरुुस्ि िाखी सोको पािदजशविा ि  जनयजमििा सजुनजिि गरिने छ । सािै पजञ्िकिर्को अजभलेखलाई पजन जवद्यिुीय 

माध्यममा सिुजक्षि गनवको लाजग प्रकृया अगाजि बढाइनछे ।  

3. िजहला िथा बालबाजलका    

3.1 नेपालको संजबधान २०७२ लगायि नपेाल सिकािबाट बनेका ऐन, जनयम, कायवजवजध, जनदजेशका अनरुुप 

आयोिनाहरूको छनौट, कायावन्वयन, अनगुमन ि लाभको बाँिर्ाँिमा मजहलाको सजरय सहभाजगिा सजुनजिि गद ै

मजहलाको आजिवक, सामाजिक ि िािनीजिक सशजक्तकिर्को लाजग कायवरम सञ्चालन गरिनेछ ।   

3.2 दोलखा जिल्लालाई बालमैत्री स्िानीय शासन घोषर्ाको लाजग आवश्यक ियािी गद ैबालमैत्री स्िानीय शासनलाई 

अवलम्बन गरिसकेको सन्दभवमा जिल्लालाई बालमतै्री स्िानीय जनकायको रुपमा स्िाजपि गनव कम्िीमा १० वटा 

गाजवसलाई बालमैत्री स्िानीय जनकायको  रुपमा घोषर्ा गनव आवश्यक ियािी गरिनेछ  ।  

3.3 लैंजगक जहसंा, बाल जववाह, बहुजववाह न्यनूीकिर्को लाजग आवश्यक चिेनामलुक कायवरम सञ्चालन गद ै

जहसंापीजििहरुको संिक्षर्को लाजग स्िाजपि जहसंापीजििसंिक्षर् कोषलाई जनिन्िििा जदइन ेछ  । सािै गाजवस ििा 

नगिपाजलका िहमा पजन जवजभन्न संघसंस्िाहरुको सहयोग ि समन्वयमा िोजखममा पिेका व्यजक्तहरुलाई संिक्षर् गनवको 

लाजग संिक्षर् कोष स्िापना ि परिचालनमा िोि जदइनछे । 

3.4 वालवाजलकाहरूको पोषर्,  हिेचाह, वालश्रम न्यनूीकिर् ििा अपाङ्ग, असहाय बालबाजलकाको संिक्षर्का लाजग 

जवजभन्न संघ संस्िाहरुको समन्वयमा कोष स्िापना गिी  आवश्यक कायवरम सञ्चालन गरिनेछ ।  

3.5 जहसंामा पिेका मजहला ििा बालबाजलकाहरूलाई सहयोग, संिक्षर्, पनूःस्िापना गनव जवजभन्न दाि ृजनकायको सहयोग 

ि समन्वयमा अल्पकाजलन आश्रय स्िल व्यवस्िा गनव पहल गरिनेछ ।  

3.6 सिुजक्षि वैदजेशक िोिगािलाई प्रबिवन एवम ् मजहला ििा बालबाजलका बेचजवखन िोकिामसँग सम्बजन्धि 

जनकायहरुसँगको समन्वय ि सहकायवमा  कायवरमहरू ििुवमा ि कायावन्वयन गरिनछे ।  

3.7 मजहलाको िीवनस्िि उकासी सवल वनाउन मजहला ििा वालवाजलका कायावलय, कृजष जवकास कायावलय ि अन्य 

सहयोगी सघ संस्िाहरुको समन्वय ि सहकायवमा कजम्िमा २ हिाि िना मजहलाहरुलाई लजक्षि ्गिी आय आिवनको 

कायवरम संचालन गरिनछे । 

4. आजदिासी/िनिािी, दजलि अपाङ्गिा िेष्ठ नागरिक 

4.1 दोलखा जिल्लामा िहकेा जवजभन्न िाििािीहरूको पजहचान सजहिको संग्रहालय जनमावर्को लाजग आवश्यक पवुावधाि 

जनमावर्को कायवलाई जनिन्िििा जदइनेछ । जििेल संग्रहालयको लाजग आवश्यक सहयोग उपलव्ध गिाइनछे । 

4.2 आजदवासी/िनिािी, दजलि ि अपाङ्गिा भएका वगवको समानपुाजिक प्रजिजनजधत्वको सजुनजिििा गद ै लजक्षि वगवको 

सामाजिक ििा आजिवक उन्नजिको लाजग जवशेष कायवरमहरू सञ्चालन गरिनछे ।  

4.3 िािीय आधािमा हुने छुवाछुि ि भदेभाव न्यनुीकिर्का लाजग सामाजिक अजभयान सञ्चालन गरिनछे ।  



4.4 जवजभन्न सिकािी ििा गैिसिकािी संघसंस्िा समेिको सहयोगमा दोलखा जिल्लाको जवजभन्न स्िानमा  िेष्ठ 

नागरिकहरूको संिक्षर् जवषयमा िनचेिना अजभबजृि कायवरममा िोि जदइन ेछ । सािै र्स्कु गाजवसको चिङ्गमेा 

बदृाश्रम ििा चरिकोटमा  जदवा सेवा केन्र स्िापना ि सञ्चालनमा पहल गरिनेछ ।  

5. रु्िा िथा खेलकुद 

5.1 स्िानीय यवुा साझेदािी कायवरम मार्व ि यवुा परिचालनलाई  जनिन्िििा जदइने छ । उक्त कायवरमको प्रभावकािीिाको 

लाजग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।  यवुालाई िोिगािीमलूक क्षेत्रमा आकषवर् गनेगिी जसपमलुक िाजलम कायवरमहरु 

अगाजि बढाइनछे । 

5.2 खेलकुदमा यवुा वगवको सहभाजगिा अजभबजृि गनव स्िानीय संघसंस्िा समेिको सहभाजगिामा जिल्ला गाउँ/नगि िहमा 

जवजभन्न खलेकुद प्रजियोजगिाहरु सञ्चालन गनव प्रोत्साजहि गरिनेछ ।  

5.3 जवकासमा यवुाको सहभाजगिालाई प्रमखु प्रािजमकिा जदद ैयवुाको  आवश्यकिा ि चाहना अनरुुपका कायवरमहरू 

ियाि गिी यवुाहरूकै संलग्निामा जवकास कायवरमहरू सञ्चालन गने परिपाटीलाई संस्िागि गरिनेछ ि जिजवसको 

अगाजि िहकेो टुजिखले मैदानलाई व्यवजस्िि गनव जभमेश्वोि नगिपाजलकासँग समन्वय गिी कायव अगाजि बढाइनछे । 

6. कृजष/पिुसेिा  

6.1 दोलखा जिल्लाको बाहै्रमजहना यािायाि सञ्चालन भएका सिक आसपास क्षेत्रमा सम्भावनाको आधािमा व्यवसाजयक 

ििकािी/र्लरु्ल खेिी ि यािायािको सहि पहुचँ नभएका स्िानमा बीउ उत्पादन िर्व  जकसानहरूलाई प्रोत्साजहि 

गरिनेछ ।   

6.2 कृजष क्षेत्रको जवकासका लाजग सम्भाव्यिाको आधािमा जिल्लामा जवजभन्न पकेट क्षते्र जनधाविर् गिी सोही आधािमा 

कायवरम ि बिेटको जवजनयोिन गरिनेछ ।  

6.3 अलैची, अजम्रसो ि यस्िै प्रकािको िरुुन्ि आय आिवन गनव सजकने नगद ेवालीलाई प्रोत्साहन गिी उत्पादन बढाउन जिल्ला 

कृजष जवकास कायावलयसंग समन्वय गिी जिजवसले साझेदािी रुपमा सहयोग पयुावउनेछ । 

6.4 सहकािी, नीजि क्षते्र ििा  समहू मार्व ि उच्च मलू्यका कृजष बाली, नगदबेाली, िस्िै आल,ु जकवीर्ल, सनु्िला, अनाि, 

अलैची िस्िा नगद ेििा वमेौसमी ििकािी खिेी, अन्नवाली, र्लरु्ल, जचया, व्यवसाजयक रू्ल खेिीलाई  प्रवधवन  

गने, बिािीकिर् गन ेि  जकवी, सनु्िला ि अनािको  स्रोि ि प्रदशवनी केन्रको रुपमा जवकास गरिनेछ । माटो पिीक्षर्को 

आवश्यकिालाई प्रचाि प्रसाि गिी पिीक्षर्को नजििाको आधािमा खिेी गने व्यवस्िालाई प्रोत्साजहि गरिनेछ ।  

6.5 उत्पादन ि उत्पादकत्व अजभबजृि ि उत्पादन लागि कम गिी कृजषको आधजुनकीकिर्का लाजग आधजुनक कृजष औिाि 

खरिद ि प्रयोगलाई प्रोत्साजहि गरिनछे ।  

6.6 दोलखा जिल्लालाई गाई, बँगिु ि बाख्राको स्रोि केन्रका रुपमा जवकास गिी स्वच्छ दधु, मासिुन्य उत्पादनमा आत्मजनभवि 

भई बाह्य व्यापाि जवस्िािमा समिे प्रोत्साजहि गरिनछे ि लोकल िािका कुखिुा पालनमा आकजषवि हुने जकसानलाई 

पशसेुवा कायावलय मार्व ि सेवा सजुवधा उपलब्ध गिाइनछे । 

6.7 एक गाउँ एक उत्पादनको अवधािर्ालाई आत्मसाि गद ै लोक्ता कायवरमलाई प्रािजमकिाको रुपमा जलई यसबाट 

उत्पाजदि वस्िमुा मलू्य अजभबजृि गिाई जनयावि प्रबिवन गरिनछे ।  

6.8 जसंजचि क्षेत्र जवस्िािको लाजग ठूला जसंचाईको सम्भाव्यिा अध्ययन, प्रािजमकिा जनधाविर् सञ्चालन ि सम्पन्न भएका 

जसंचाई आयोिनाहरूको ममवि सम्भािमा जवशेष ध्यान जदइनछे । सािै साना जसंचाई आयोिनाहरू सञ्चालन एवम ्

जसंचाई पोखिी जनमावर् गिी जसंचाईको ित्काल आवश्यकिाहरू पिूा गद ैलजगनेछ । 

6.9 खाद्यसङ्कट भएको क्षेत्रहरूमा खाद्य सिुक्षाको सजुनजिि गने कायवयोिना बनाई कायावन्वयन गरिनेछ ।  



7. लघु उद्यि/उद्योग व्र्ासार् 

7.1 लघ ुििा घिेल ुउद्यमको माध्यमबाट गरिव ि अजि गरिव परिवािको आजिवक ििा सामाजिक अवस्िा सधुानवको लाजग 

सञ्चाजलि लघ ुउद्यम जवकास कायवरमलाई प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन गरिनछे  । 

7.2 उद्यमजशलिाको जवकाससंगै लघ ुउद्यमको  जवकास ि प्रबिवन गिी गरिवी न्यजूनकिर् सम्वन्धी कायवरमहरु सञ्चालनको 

लाजग लघ ुउद्यम जवकास कोषलाई जनिन्िििा जददं ैअजि जवपन्न, गरिव, मजहला, दजलि ििा आजदवासी िनिाजिहरुको 

गरिवी न्यजूनकिर्मा सहयोग पयुावउन ियाि पारिएको जिल्ला उद्यम जवकास िर्नैजिक योिना २०७१ अनरुुप कायवरम 

कायावन्वयन गरिनछे ।  

7.3 स्िानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गनवको लाजग स्िापना भएका संकलन केन्र ििा जवरी केन्रहरुको क्षमिा जवकास गिी 

िप केन्रहरुको स्िापनामा िोि जदइनेछ । 

7.4 दोलखा जिल्लाका उद्योग व्यासायलाई प्रबिवन गनव जिल्ला उद्योग वाजर्ज्य संघ संगको सहकायवमा जनजि क्षेत्र समिे 

लाई सजम्मजलि गिाई कायवरम संचालन गरिनछे । उद्योग वाजर्ज्य संघ संग साझदेािीमा कोशलेी घिलाई व्यवजस्िि 

रुपमा संचालन गरिनेछ । 

8. िन, िािाििण िथा भूसंिक्षण ि जिपद् व्र्िथथापन   

8.1 सिक आयोिना सञ्चालन गदाव एक्साभेटि/िोििको प्रयोगलाई जनरुत्साजहि गरिन ेछ । यजद यस्िा उपकिर्हरूको प्रयोग 

गनुवपने भएमा जिजवसको कायावलय/जिल्ला प्राजवजधक कायावलयको पवूव स्वीकृिीलाई अजनवायव  गिाइनेछ । 

8.2 सन ्२०१६ सम्ममा दोलखालाई घिजभत्रको धवुाँिजहि क्षते्रको रुपमा जवकास गन ेअजभयानलाई जवजभन्न सिकािी ििा 

गैिसिकािी संघसंस्िाको सहयोगमा जिब्रिा जदइनेछ ।  

8.3 जिल्लामा िहकेा बन सम्पदाको संिक्षर् ििा व्यवस्िापन गद ैजिल्लाको समग्र आजिवक जवकासमा िी सम्पदाको दीगो 

उपयोग कायम गिाउन उपभोक्ताको सहभाजगिालाई प्रोत्साजहि गरिनछे ।  

8.4 जवजभन्न सिकािी ििा गैि सिकािी जनकायहरुको समन्वय ि सहकायवमा दोलखा जिल्लाको जवपि व्यवस्िापन प्रजिकायव 

योिना ियाि गिी  कायावन्वयन गरिनेछ । 

8.5 जवपद ् व्यवस्िापनको लाजग आवश्यक विेट व्यवस्िा गिी प्रकोपमा पिेका व्यजक्तहरूको उिाि ििा िाहि ििा 

पनुजनवमावर् िस्िा कायवरम सञ्चालन गिाइने छ । जवपद ्व्यवस्िापनका लाजग जिल्ला स्ििमा प्रकोप व्यवस्िापन जवशेष 

कोष सञ्चालनलाई जनिन्िििा जदइनेछ ।  

8.6 वाजषवक योिना ििुवमा गदाव िलवाय ुपरिविवनको नकािात्मक असिलाई न्यजुनकिर् गने प्रकृजिका  जवकास आयोिनालाई 

प्रािजमकिा जदई वािाविर् मैत्री बनाउंद ैलजगने ि बािाविर् मैत्री स्िानीय शासनलाई परिवाि िहसम्म जवस्िाि गद ै

लजगनेछ ।  

8.7 भ–ूक्षय ििा प्राकृजिक प्रकोपको दृजष्टकोर्बाट संवेदनशील माजनएका क्षेत्रमा प्रकोपको िोजखमलाई न्यनूीकिर् गनव 

दोलखा जिल्लाका सम्परू्व गाजवस ििा नगिपाजलकामा स्िानीय जवपद िोजखम व्यवस्िापन योिना ििुवमा गिी 

कायावन्वयनमा िोि जदइनछे ।   

8.8 वािाविर्ीय संिक्षर्लाई प्रािाजमकिामा िाखी जिल्ला जवकास सजमजिले सञ्चालन गने सबै सिकमा कुल लगि 

इजष्टमेटको िकमको कजम्िमा ५ प्रजिशि िकम वािाविर्ीय संिक्षर् ि प्रबधवनमा खचव गन ेगिी लगि इष्टमेटमा न ैसमावेश 

गरिने नीजि जलइनछे ।  

8.9 वन जवनाश, वन क्षयीकिर्, काववन उत्सिवन ि िलवाय ुपरिविवनको िोजखमलाई न्यजूनकिर् गनव वैकजल्पक उिावको 

प्रयोगलाई बढाउने जकजसमका आयोिनाहरू (सौयव उिाव, सधुारिएको चलु्हो, गोवि ग्याँस आजद) सञ्चालन, वन नसविी 

ि वैज्ञाजनक वन व्यवस्िापन मार्व ि वािाविर् संिक्षर्मा िोि जदइन ेछ । वािाविर् संिक्षर्को लाजग कुल आयोिना 

लागिको ३ प्रजिशि बिेट जवजनयोिन गरिनछे । 



8.10 िलवाय ुपरिविवन, अवैज्ञाजनक भ–ूउपयोग ििा िलिन्य प्रकोपका कािर् िलाधाि, वस्िी, टाि ठूला पवूावधािहरू आजद 

क्षेत्रहरूमा जसजिवि आजिवक, मानजवय एवम ्भौजिक प्रजिकुल प्रभाव/हानीनोक्सानी सम्बन्धमा अध्ययन गिी िोजखम 

न्यजुनकिर् गनव उपयकु्त प्रजवजधको माध्यामबाट िनसहभाजगिामलुक पििी अपनाई अनकुुलन सम्बन्धी कायवरम 

सञ्चालन गरिनछे  । 

8.11 जवकास जनमावर्को कायव गदाव प्रकोप िोजखम न्यनूीकिर्मा ध्यान जदन ुपनछे । स्िानीय िहमा जवपद ्पवूव ियािी ििा 

िोजखम न्यनूीकिर् योिना ियाि गनुवपन ेि ियािी भैसकेको योिनाको कायावन्वयन ि अद्यावजधक गद ैलैिान ुपनछे । 

8.12 जिल्लाको आन्िरिक श्रोिलाई सदुृजढकिर् गिी आयका क्षते्रहरु पजहचान गिी आन्िरिक श्रोिलाई उल्लेख्य बजृद गन े

गिी कायवरम संचालन गरिनेछ । आउदो वषवमा आन्िरिक श्रोिका क्षेत्र जवस्िाि गरिने छ । GCAP वाट प्राप्त गनुवपन े

श्रोिलाई जिल्ला जवकास सजमजि जभत्रको दायिामा ल्याइन ेछ । 

9. जिदु्यि/उिाय 

9.1 ग्रामीर् ििा सामदुाजयक जवद्यिुीकिर्को जवकास ि जवस्िािमा जवशेष िोि जदद ैसमदुायमा आधारिि जवद्यिु उत्पादन 

प्रर्ाली, नजवकिर्ीय ििा बैकजल्पक उिाव उत्पादनलाई प्रोत्साजहि गरिनेछ ।  

9.2 नेपालमा िहकेो उिाव संकटलाई न्यनूीकिर्  गनव ि जिल्लाको आजिवक उन्निी गनवका लाजग जिल्ला जवकास सजमजिको 

अगवुाइमा नपेाल सिकािको सावविजनक नीजि साझेदािी नीजि अनरुुप सबै सिोकािवालाहरूको सहकायवमा नमनुा 

िलजवद्यिु आयोिना सञ्चालन गरिनछे ।  

9.3 केन्रीय प्रसािर् लाईनबाट पाँच वषव जभत्रमा जवद्यजुिकिर् हुन सक्ने क्षते्रहरूमा लघ ु िलजवद्यिु आयोिना जनमावर् 

कायवलाई जनरुत्साजहि गरिनेछ । 

9.4 यस जिल्लामा जवजभन्न खोला नालाहरू दिाव गिी इिािि पत्र जलन ेिि जवद्यिु उत्पादन कायव अगाजि नबढाई खोला 

नाला ओगट्ने कायवलाई जनरुत्साजहि गनव त्यस्िा ईिाििपत्रवालाहरूको पजहचान गिी आयोिनाको कायावन्वयन ििा 

इिािि पत्र खािेि गनव आवश्यक प्रजरया अगाजि बढाईनछे । 

9.5 जिल्लाको जवकासको आधािको रुपमा िहकेो िलश्रोिको उपयोगलाई व्यवजस्िि  ि प्रभावकािी रुपमा अगािी बढाउन 

स्िानीय सिोकािवाला ि प्रभाजवि क्षेत्रका वाजसन्दाहरुको जहिलाई उच्च प्रािजमकिामा िाख्द ैनागरिक समाि, िािनैजिक 

दल, स्िानीय वाजसन्दा लगायि सबैको सहभाजगिामा िलजबद्यिु उत्पादनको लाजग लगानी मतै्री वािाविर् बनाइनछे । 

10. पर्यटन जिकासः 

10.1 जिल्ला जवकास सजमजि, दोलखा ि नपेाल पयवटन वोिवको समन्वय ि सहकायवमा ियाि गरिएको दोलखा जिल्लाको  

पयवटन जवकास ििा व्यवस्िापन योिना अनसुाि पयवटन जवकास कायवरम सञ्चालन गरिनेछ ।   

10.2 दोलखा जिल्लाको ऐजिहाजसक, सांस्कृजिक, धाजमवक, सम्पदाहरूको अध्ययन, अनसुन्धान गिी िी क्षते्रहरूको संिक्षर् 

ििा सम्बदवनका लाजग जवशेष कायवरमहरू सञ्चालन गरिने छन ्। 

10.3 पयवटन जवकास ििा व्यवस्िापन योिनाको कायावन्वयन एवं दोलखा जिल्लाको लाकुिीिाँिा गाजवसमा अवजस्िि 

िाङिुङे िाँिामा जर्ल्म नगिी जनमावर् गिी दोलखा जिल्लालाई पयवटकीय गन्िब्य स्िलको रुपमा घोषर्ा गनव आवश्यक 

समन्वय गरिनछे । 

10.4 आन्िरिक पयवटकको आगमनलाई बढाउन जिल्लाको जवग,ु  गौिीशकंिको जसजमगाउँ, शैलुंगको झोिमनागाउँ, 

लाकुिीड़ािाको  आहलिािामा ििा जििीको जसरी गाउँमा होमस्टे संचालनको लाजग गाजवस ििा अन्य जनकायको 

समन्वयमा कायव अगािी बढाइनेछ । 

10.5 ऐजिहाजसक घटनाको स्मिर् ि वाह्य पयवटकहरु आकषवर्को लाजग २०७२ साल बैशाख  २९ गिेको शजक्तशाली 

पिाकम्पनको केन्रजबन्द ुसनुखानी गाजवसमा भकूम्प स्िम्भ जनमावर् गनव पहल गरिनछे । 



11. सुिासन / संचाि  

11.1 भौगोजलक जवकटिाको कािर्ले सेवा प्रवाहमा  सवै नागरिकहरुको पहुचँमा कजम भएकोले जवजभन्न सिकािी जनकाय ि 

गैिसिकािी संस्िा समिेको समन्वय ि सहकायवमा  घमु्िी जशजवि कायवरमलाई जनिन्िििा जदइनेछ । 

11.2 सशुासनका आधािभिू पक्षहरू उििदाजयत्व, िवार्दजेहिा, पािदजशविा, िनसहभाजगिालाई प्रबिवन गद ै

सेवाग्राहीहरूलाई सशुासनको अनभुजूि जदलाइनेछ । जिजवसबाट सञ्चाजलि आयोिना ििा कायवरमहरूको सावविजनक 

सनुवुाई, सामाजिक परिक्षर्लाई संस्िागि ि जनिन्िििा जदइनेछ ।  

11.3 िाज्यको चौिो अङ्ग माजनएको पत्रकारििा क्षेत्रको जवकासमा जवशेष ध्यान जदइने छ । जिल्लाको समग्र जवकास 

गजिजवजधका बािेमा स्िानीय छापा माध्यम ििा स्िानीय एर्.एमहरूबाट िानकािी गिाई पािदशीिा अजभबजृि गरिनछे   

11.4 जिल्लाको जवकास जनमावर् कायवमा सहयोग पयुावउने उदशे्यले जिल्लामा बसेि खोि ििा जवकास पत्रकारििा गन े

पत्रकािलाई वाजषवक रुपमा पिुस्काि प्रदान गन ेगिी जिजवस दोलखाले रु. १,००,००० ( एक लाख रुपैया) को अक्षय ्

कोष स्िापना गरिनछे । 

11.5 अनगुमन ििा मलु्यांकन प्रर्ालीलाई सचूकमा आधारिि बनाई सवै जवकासका जरयाकलापहरूको अनगुमन गने ि 

त्यसबाट प्राप्त सझुावहरूलाई व्यवस्िापकीय सचूना प्रर्ाली (MIS) मा समावेश गिी आगामी योिना ििुवमामा उपयोग 

गरिने  छ ।  सिकािी ििा गिैसिकािी जनकायबाट १५ लाख वा सो भन्दा बढी लगानीमा सञ्चाजलि आयोिना ििा 

कायवरमको जिल्ला जवकास सजमजिको अगवुाइमा सम्बजन्धि जनकायको लागि सहभाजगिामा नजििामखुी अनगुमन 

प्रर्ालीलाई संस्िागि गद ैलजगनेछ ििा िािनजैिक दल,पत्रकाि, गैि सिकािी संस्िाको प्रजिजनजध, जवषयगि कायावलय 

ि जिजवसको कमवचािी सजहिको क्लस्टि बेसमा संयकु्ि अनगुमन गिाइनेछ । 

11.6 जिजवस ि जवषयगि कायावलयका कमवचािी, नागरिक समाि, पत्रकाि लगायि उपभोक्ता सजमजिहरूलाई आवश्यकिा 

अनसुाि क्षमिा जवकास कायवरम सञ्चालनलाई जनिन्िििा जदइनेछ ।  

11.7 जिल्ला जवकास सजमजिको कायावलय, जवषयगि कायावलय ि गाजवसका कमवचािीहरुलाई सचूना प्रजवजध मतै्री बनाउद ै

लजगनेछ । जिजवस दोलखामा ई-हाजििीको प्रयोग ििा सिोकािवालाहरुलाई Mobile Application संचालर्मा ल्याई 

e-governance लाई बढावा जदइनेछ ।  

11.8 जिल्लावासीलाई सचूना ि प्रजवजधमा पहुचँ बढाउन ि आधजुनक प्रजवजध मैत्री हुन आगामी आ. व. मा गाउँ जवकास सजमजि 

ि अन्य सहयोगी संस्िासंगको समन्वयमा काब्र ेगाजवसलाई   Free WiFi Zone  घोषर्ा गन ेगिी यसै आ. व. बाट 

कायव प्रािम्भ गरिनछे ि अवको ५ वषवमा सवै गाजवसमा यो प्रजवजधको जवस्िाि ि जवकास गरिनेछ । 

11.9 जिल्ला जवकास सजमजिबाट सञ्चालन भएका भौजिक पवूावधाि सम्बन्धी योिनाहरूको िेश्रो पक्षबाट अनगुमन गिाउन े

जसलजसलामा नेपाल पत्रकाि महासंघ ि जनमावर् व्यवसायी संघ दोलखाबाट स्विन्त्रपवूवक अनगुमन गिाउन े पिजि 

अवलम्वन गरिनछे । मोर्सलमा बसेि पत्रकारििा गन ेपत्रकािको लाजग क्षमिा जवकास कायवरम संचालन गरिनछे । 

12. भौजिक पूिायधाि/ पुन: जनिायण  

12.1 जिल्लास्ििीय मखु्य सिकहरूको सञ्िाल (District Road Core Network, DRCN) जभत्र पिेका सिकहरूलाई 

सववयाम (All Weather) सवािी साधन सञ्चालन हुन सक्ने बनाउनको लाजग बिेट जवजनयोिन गिी उक्त सिक अन्िगवि 

पिेका सिकहरूका लाजग सिक पलु जनमावर् गनव प्रािजमकिा जदइनछे । उक्त सिकको जनयजमि ममवि सम्भािको लाजग 

हिेालुको व्यवस्िा गरिनछे । अिको जिल्लाको गजि, कच्ची सर्कको थििोन्नजि भन्न ेनािा अगािी बढाइनछे । 

12.2 दोलखा जिल्लाको आजिवक, सामाजिक ििा भौजिक पवूावधाि जवकासका लाजग लगानी गनव इच्छुक 

सिोकािवालाहरूलाई प्रोत्साजहि गिी लगानी मतै्री जिल्लाको रुपमा पजहचान गिाइनेछ ।  

12.3 आवश्यकिाको आधािमा सिक पलु ि झोलङ्ुग ेपलु जनमावर् ि ममविलाई जनिन्िििा जदइनेछ ।  



12.4 गाजवस केन्रसम्म सिक सञ्िाल जवस्िाि नभएका गाजवसहरूमा गाजवस केन्रसम्म सिक जवस्िाि गने कायवलाई 

प्रािजमकिा जदइन ेछ । गरु्स्िि सजुनजिििाको लाजग जिल्ला जवकास सजमजिमा िहकेो LAB को सञ्चालन ि प्रयोगलाई  

अगाजि बढाइन ेि प्रभावकािी बनाइने छ ।  

12.5 जिल्लामा जनमावर् भैसकेका सिकहरूको लगि ियाि पाने (सिक सञ्चालनमा िहकेो िग्गा व्यजक्तको नाममा भए 

व्यजक्तको नामबाट सिकको नाममा ल्याउने),  ग्रामीर् सिकहरुको Right of Way (अजधकाि क्षते्र) जनजिि गरिने ि  

सिक जनमावर्को रममा सिक जनमावर्को कुल बिेटको कम्िीमा ५  प्रजिशि िकम सिक आसपासमा वािाविर्ीय 

संिक्षर्को लाजग खचव गने नीजि जलइनेछ ।  

12.6 भकूम्पले क्षजि भएका जिल्ला जस्िि सिकािी भवनहरूको  पनुवजनमावर् ि ममवि सम्भाििर्व  प्रािजमकिा जदइनेछ । पनु: 

जनमावर्को रममा वािाविर् मतै्री, अपाङ्ग मतै्री, मजहला मतै्री, लागि प्रभावकािी ि भकूम्प प्रजििोधी प्रजवजध प्रयोगमा 

जनिन्िििा जदइनेछ ।  

12.7 कुनै गाजवसले एकीकृि वस्िी जवकास योिनालाई अगाजि ल्याएमा सो ठाउँसम्म जवकास पवूावधािको पहुचँ बढाउन 

जिल्ला जवकास सजमजिले सिक, जशक्षा ,स्वास््य,  खानेपानी ििा सिसर्ाई कायवरमलाई प्रािजमकिामा िाखी 

कायावन्वयनमा िोि जदइनछे । 

12.8 पनु: जनमावर्को कायव अगाजि बढाउदा नयाँ बन्न ेघिसग ै एक घि एक चपीको सािै  प्रत्येक घिमा  सधुारिएको चलुो 

ििान अजभयानलाई संगसंगै अगाजि बढाईनछे  ।  

१३. क्षििा जिकास/ िानि संसाधन जिकास  

13.1 जिजवस, जवषयगि कायावलयहरु, नगिपाजलका, गाजवस ि गिै सिकािी जनकायमा कायव गन ेकमवचािीहरुको लाजग सचूना 

प्रजवजध, प्रजिवेदन लेखन, नजििामखुी अनगुमन ििा मलु्यांकन, जिल्ला योिना अनगुमन ििा मलु्यांकन (DPMAS), 

Web Based Reporting, जवपि व्यवस्िापन सम्बन्धी िाजलम/अजभमखुीकिर् कायवरम संचालन गरिनेछ । 

13.2 जिल्ला प्राजवजधक कायावलयका प्राजवजधक कमवचािीहरुको लाजग आवश्यक जवजभन्न जकजसमका प्राजवजधक िाजलम 

संचालन गरि प्राजवजधक कमवचािीहरुको क्षमिा जवकास गरिनेछ । 

13.3 जिजवस/जिल्ला प्राजवजधक कायावलयमा कायविि कमवचािीहरुको क्षमिा जवकासको लाजग अवलोकन भ्रमर् (Exposure 

visit) कायवरम संचालन गन ेि स्िानीय जनकायमा कायविि कमवचािीहरुको वजृि जवकासमा जवशेष  ध्यान जदइनेछ । 

13.4 िािनैजिक दलका पदाजधकािी/प्रजिजनजधहरु ििा उपभोक्ता सजमजिका पदाजधकािीहरुको लाजग जवकास योिना ििुवमा ि 

कायावन्वयन सम्वन्धमा िाजलम/अजभमखुीकिर् कायवरम संचालन गरिनेछ । 

आदिणीर् िहानुभािहरु  

भकूम्पपजछ अस्िव्यस्ि समाि ि कमिोि मनोबलले कायवसम्पादनस्िि न्यनू हुन,ु भौगोजलक जवकटिा ,सािवक  सिोकािवालाको 

सहभाजगिा न्यनू हुन,ु समयमै अजख्ियािी ि बिेट जनकासा हुन नसक्न,ु उपभोक्ता सजमजि गठनमा जढलाई हुन ुि असािे जवकासको 

प्रवजृि हावी हुद ैिान,ु ठेक्का प्रजरया लामो ि झन्झजटलो हुन ु ििा स्िानीयवासीहरुमा जवकास प्रजिको अपनत्व भावनाको कमी हुन ु

चाल ु आ. व. मा जिल्लाको जवकास जनमावर् कायव प्रभावकािी रुपमा संचालन हुन नसक्नाका कािर्हरु  भएको जनवेदन गनव चाहन्छु  

आदिणीर् अजिजथज्रू्हरू, 

माजि उल्लेजखि नीजि ििा योिना ििुवमाका आधािमा आजिवक वषव २०७३/७४ का लाजग जिल्ला जवकास सजमजि, दोलखा, गाजवस, 

जवषयगि कायावलय, गिै सिकािी संस्िाहरुको बिेट ििा कायवरमहरू प्रस्िाव गने अनमुजि चाहान्छु । आगामी आजिवक बषव 

२०७३/७४ का लाजग जिल्लाको कूल रु. ४,२५,७५,३८,८७९ ।– (चाि अबव पच्चीस किोि  पचहिि  लाख अठ्िीस हिाि आठ 

सय उननअ्स्सी रुपैया) को स्वीकृि वाजषवक बिेट ििा कायवरम सावविजनक गदवछु । यसको जवस्ििृ जवविर् दहेाय अनसुाि िहकेो छ 

। 



क्र. स. जिषर् के्षत्र चाल ु पुुँिीगि ितिा 

1  जिल्ला जवकास सजमजि २८,७३,४०,००० १५,४९,१६,००० ४४,२२,५६,००० 
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3  जवषयगि कायावलयहरु  २५,५४,२३,४०० १,९२,१८,६०,०००० २,१७,७२,८३,४०० 

4  भीमेश्वि नगिपाजलका १,९२,१६,००० ५,१८,४८,००० ७,१०,६४,००० 
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6  गाजवसहरु  २,०७,६६,००० ७,९९,५२,००० १०,०७,१८,००० 

7  गैिसिकािी संघ  संस्िाहरु  १,३५,३२,५३७ १,२६,३४,८४,९४२ १,२७,७०,१७,४७९ 

ितिा ६०,५५,७७,९३७ ३,६५,१९,६०,९४२ ४,२५,७५,३८,८७९ 

   

अन््र्िा, 

जिल्ला जवकास योिना ििुवमाको जसलजसलामा विा नागरिक मञ्च, गाउँ परिषद ्दजेख इलाकास्िि हुदँ ै जवषयगि योिना ििुवमा 

सजमजि, एजककृि योिना ििुवमा सजमजि, जिल्ला जवकास सजमजि बैठकहरूमा सजरय सहभाजगिा िनाई िाय–सझुाव, सल्लाह ि 

सहयोग प्रदान गिी जिल्ला जवकास योिना ििुवमामा सहयोग गनुवहुन ेिािनीजिक दलका प्रमखु एवम ् प्रजिजनजधज्यहूरू, सिकािी ििा 

गैिसिकािी जनकायका प्रमखु एवम ्प्रजिजनजधज्यहूरू ि जिजवसको कायावलयका सम्परू्व कमवचािीहरु, जिल्ला प्राजवजधक कायावलयका 

कमवचािीहरु, नागरिक समाि, पत्रकाि लगायि  सम्परू्व सिोकािवालाहरुलाई  हाजदवक  धन्यवाद ज्ञापन गनव  चाहान्छु । 

कायव व्यस्ििाको वाविदु हाम्रो जनमन्त्रर्ालाई स्वीकाि गिी यस कायवरमको गरिमा बढाई जदन ुहुने प्रमखु अजिजिज्य,ू अजिजिज्यहूरू 

िािनैजिक दलका प्रमखु ििा प्रजिजनजधज्यहूरू, पत्रकाि, नागरिक समाि लगायि अन्य उपजस्िि महानभुावहरूमा जिल्ला जवकास 

सजमजिको िर्व बाट हाजदवक धन्यवाद जदन  चाहन्छु ।  

प्रस्िुि कायवरम ििा बिेटको सर्ल कायावन्वयन ििा  दोलखा जिल्लाको पनु: जनमावर् ि नव जनमावर् कायवमा यहाँहरूको जनिन्िि 

सहयोग, समन्वय ि सहकायवको अपेक्षा गदवछु ।  

धन्यवाद ।            

जबरर् ुप्रसाद शमाव 

स्िानीय जवकास अजधकािी 

जिल्ला जवकास सजमजि 

दोलखा 


