सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ र
सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविननककरण गररएको नववरण

२०७७ कार्तिक-पौष अवर्िमा

र्िल्ला समन्वय,रुकुम (पूवि)
बाट सम्पार्ित कायिहरु

स्वतः प्रकाशन

जिल्ला समन्वय सजमजिको कायाालय, रुकुम(पवू ा)
लम्ु बनी प्रदेश, नेपाल ।
माघ, २०७७

विषय सूची

१. निकायको स्वरुप र प्रकृ नि ............................................................................................................................ 3
२.निकायको काम, कितव्य र अनिकार ................................................................................................................. 3
३. निकायमा रहिे कमतचारी वववरण ................................................................................................................... 5
३. निकायमा रहिे कमतचारी र कायत वववरणः ...................................................................................................... 6
५. सेवा प्रदाि गिे निकायको शाखा र जिम्मेवार अनिकारी ................................................................................. 8
६.सेवा प्राप्त गित लाग्िे दस्िुर र अवनि .............................................................................................................. 8
७. निणतय गिे प्रक्रिया र अनिकारी ..................................................................................................................... 9
८. निणतय उपर उिूरी सुन्िे अनिकारी ................................................................................................................ 9
९. सम्पादि गरे को कामको वववरण .................................................................................................................... 9
१०. सूचिा अनिकारी, प्रवक्ता र प्रमुखको िाम र पद ........................................................................................... 9
११. ऐि, नियम, ववनियम वा निदे नशकाको सूची ................................................................................................. 10
१२. आम्दािी िथा आनथतक कारोबार सम्बन्िी अद्यावनिक वववरण ...................................................................... 10
१३.िोक्रकए बमोजिमका अन्य वववरण ............................................................................................................... 11
१४.अनिल्लो आनथतक वर्तमा सावतिनिक निकायले कुिै कायतिम वा आयोििा सञ्चालि गरे को भए सोको वववरण . 11
१५. सावतिनिक निकायको वेभसाईट भए सोको वववरण ..................................................................................... 12
१६.सावतिनिक निकायले प्राप्त गरे को वैदेनशक सहायिा र ऋण, अिुदाि एवम ् प्रावनिक सहयोग वा सम्झौिा सम्बन्िी
वववरण .......................................................................................................................................................... 12
१७.सावतिनिक निकायले सञ्चालि गरे को कायतिम र सो को प्रगनि प्रनिवेदि ..................................................... 12
१८. सावतिनिक निकायले वगीकरण िथा संरक्षण गरे को सूचिाको िामावली र त्यस्िो सूचिा संरक्षण गित िोक्रकएको
समयावनि ...................................................................................................................................................... 12
१९. सावतिनिक निकायमा परे को सूचिा माग सम्बन्िी निवेदि र सो उपर सूचिा क्रदइएको ववर्य ......................... 12
२०. सावतिनिक निकायका सूचिाहरु अन्यत्र प्रकाशि भएका वा हुिे भएको भए सोको वववरण .............................. 12

१. निकायको स्िरुप र प्रकृनि
जिल्ला समन्िय सनमनिको कायाालय िि नििााजचि ििप्रनिनिनिहरुले िेित्ृ ि गिे कायाालय हो । जिल्ला
नित्रका गाउँ पानलका र िगरपानलकाहरुबीच समन्िय गिा एक जिल्ला सिा रहिे र जिल्लाका गाउँ

कायापानलकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेि सदस्य रहे को जिल्ला सिाले एक ििा प्रमुखको िेित्ृ िमा, एक
ििा उपप्रमुख, कजतिमा िीि ििा मवहला र कजतिमा एक ििा दनलि िा अल्पसं ख्यक सवहि िौ ििा सदस्य

रहे को जिल्ला समन्िय सनमनि सनमनि गठि हुिे प्राििाि छ। सोवहबमोजिम रुकुम पूि ा जिल्लामा समेि
जिल्ला समन्िय सनमनि गठि िएको छ। प्राििाि छ।जिल्ला समन्िय सनमनिको बैठक कजतिमा िीि

मवहिामा एक पटक र जिल्ला सिाको बैठक िषामा कजतिमा एक पटक िा आिश्यकिाका आिारमा बस्िे
गरे को छ ।सं वििाि, प्रचनलि सं घीय िथा प्रदे श कािूिले िोकेका साथै जिल्ला सिा िथा समन्िय सनमनिले

गिे निर्ायहरुको कायाान्ियि िथा दै निक प्रशासनिक कायासञ्चालिका लानग जिल्ला समन्िय अनिकारीको
िेित्ृ िमा नििामिी सेिा िर्ाका कमाचारीहरु कायारि रहे का छि्।िेपालको सं वििािको िारा २२० मा

जिल्ला समन्िय सनमनि िथा जिल्ला सिाको व्यिस्था िई स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दर्ा
९२ िथा लुजतबिी प्रदे शको जिल्ला सिा िथा जिल्ला समन्िय सनमनि सञ्चालि ऐि, २०७५ को दर्ा ३ ले

निर्दाष्ट गरे बमोजिमका कायाहरु जिल्ला समन्िय सनमनिको कायाालय, रुकुम (पूि)ा ले सतपादि गिे गरे को
छ।

२.निकायको काम, किाव्य र अनिकार

नेपालको संनवधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा उल्लेख भए बमोजिम जिल्ला सभाको काम, कर्वव्य र
अधधकार देहाय बमोजिम रहेका छन्:
(क) जिल्लाधभत्रका गाउँ पाजलका र नगरपाजलकाबीच समन्वय गने,
(ख) नवकास र्था ननमावण सम्बन्धी कायवमा सन्तुलन कायम गनव सोको अनुगमन गने,
(ग) जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कायावलय र गाउँ पाजलका र नगरपाजलकाबीच समन्वय गने,
(घ) प्रदेश कानुनबमोजिम कायवहरु गने ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ को उपदफा (१) र जिल्ला सभा र्था ५ नं. प्रदेशको जिल्ला
समन्वय सधमनर् सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला सभाको काम कर्वव्य र
अधधकार देहायबमोजिम रहेको छ:
क) जिल्ला धभत्रका स्थानीय र्हको नवकास ननमावणका नवषय पहहचान गनव र्था व्यवस्थापन गनव आवश्यक
समन्वय गने,
ख) जिल्लाधभत्रका सरकारी र्था गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चाजलर् नवकास ननमावण सम्बन्धी कायवक्रमहरुको
नववरण र्यार गरी त्यस्ता कायवक्रमहरुको प्रभावकाररर्ा र्था व्यवस्थापनका सूचक र्यार गरी र्ी सूचकका
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आधारमा नवधभन्न चरणमा अनुगमन गने, त्यस्ता कायवक्रमहरुको प्रनर्फल सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगर्,
नवषय क्षेत्रगर् र पयाववरणीय सन्तुलन कायम गनव र आवश्यक सुझाव वा मागवदशवन हदने र त्यसरी हदएका
सुझाव वा मागवदशवनलाई सावविननक गने,
ग) जिल्ला धभत्रका स्थानीय र्हको क्षमर्ा नवकासको लानग प्रदेश र्था संघसँग समन्वय गने,
घ) जिल्लामा रहने संघीय वा प्रदेश सरकारी कायावलय र स्थानीय र्हका बीच समन्वय गने,
ङ) जिल्लाधभत्रका स्थानीय र्हबीच कुनै नववाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लानग संघ, प्रदेशसँग परामशव,
समन्वय र्था सहिीकरण गने,
च) जिल्ला धभत्रको प्राकृनर्क प्रकोप र्था नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योिना र्था कायवको समन्वय गने र सो
सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय र्हसँग सहकायव र समन्वय गने,
छ) जिल्लाधभत्रको नवकास र्था ननमावण सम्बन्धी कायवमा सन्तुलन कायम गनव गैरसरकारी संघ , संस्था र्था
ननिी क्षेत्रसँग समन्वय गने,
ि) जिल्ला धभत्रको नवकास र्था ननमावण सम्बन्धी कायवमा सन्तुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन,
अनुसन्धान र्था अनुगमन गरी नवकास ननमावण सम्बन्धी कायवमा सन्तुलन कायम गनवका लानग स्थानीय र्ह
सम्बन्धी नवषय हने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र्था आवश्यकर्ानुसार सम्बन्धन्धर् स्थानीय र्हलाई समेर्
सुझाव हदने,
झ) आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको स्थानीय र्ह हेने मन्त्रालयमा प्रत्येक चार चार महहना
र आधथि क वषव समाप्त भएको दुई महहनाधभत्र प्रनर्वेदन पेश गने,
ञ) जिल्लाधभत्र गैरसरकारी संघ संस्थाबाट सञ्चालन भइरहेका योिना र कायवक्रमहरुको प्रभावकाररर्ा,
उपयुक्तर्ा र्था सन्तुजलर् ककजसमले भए, नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी दोहोरो नहुने गरी उपयुक्त
स्थानमा पठाउन सम्बन्धन्धर् स्थानीय र्हसँग आवश्यक समन्वय र सहिीकरण गने,
ट) जिल्लाधभत्रका दुई वा सोभन्दा बहि स्थानीय र्हबीचका रणनीनर्क महत्वका आयोिना र्था पररयोिनाको
पहहचान गरी सोको कायावन्वयनमा सहिीकरण र्था समन्वय गने,
ठ) जिल्लाधभत्रका एक भन्दा बहि स्थानीय र्ह प्रभानवर् हुने आयोिना र्था पररयोिना सञ्चालन गदाव प्रचजलर्
कानूनबमोजिम प्रारम्भिक वार्ावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गनव समन्वय गने,
ड) जिल्ला सूचना र्था अधभलेख केन्द्रको स्थापना र्था सञ्चालन गने,
ि) जिल्ला धभत्रका स्थानीय र्हले बनाएका कानूनहरुको अधभलेखीकरण गने,
ण) जिल्ला धभत्रको नवकास र्था ननमावणलाई प्रभावकारी बनाउनको लानग वषवको एक पटक वानषि क
सधमक्षाको कायवक्रम आयोिना गदाव सो जिल्लाबाट प्रनर्ननधधत्व गने संघीय संसदको र प्रदेश सभाको
सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सुझाव सहहर्को प्रनर्वेदन हदने,
र्) आवश्यकर्ा अनुसार प्राकृनर्क स्रोर् व्यवस्थापन, अनुगमन, समन्वय गनव आवश्यक सधमनर्हरु गठन गने,
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थ) जिल्लाधभत्र स्थानीय र्हले गरेको कामले समग्र जिल्लाको नवकासमा पारेको प्रभाव र गनुवपने सुधारका
बारेमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय र्ह र जिल्लाबाट प्रनर्ननधधत्व गने संघीय संसद र प्रदेश
सभाका सदस्यलाई प्रनर्वेदन हदने,
द) प्रदेश सरकारले र्ोकेका अन्य कायव गने ।
(२) सभाले गने काम जिल्ला समन्वय सधमनर्को नाममा हुनेछ ।
६. जिल्ला सभाको बैठक र ननणवयः (३) जिल्ला सभाको बैठक वषवको एक पटक प्रमुखले र्ोकेको धमनर्, समय र
स्थानमा बस्नेछ ।
(८) सभामा र्त्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रनर्शर् भन्दा बिी सदस्य उपश्थथर् भएमा
गणपुरक संख्या पुगेको मानननेछ।
(९) कायवपाजलकाको बैठकको ननणवय सववसम्मनर्बाट हुनेछ र सववसम्मनर् कायम हुन नसकेमा उक्त बैठकमा
उपश्थथर् सदस्यहरुको बहुमर्बाट ननणवय हुनेछ ।

(११) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सभा आफैले ननधावरण गरेबमोजिम हुनेछ ।
८. सधमनर्को बैठक: (१) सधमनर्को बैठक कम्तीमा र्ीन महहनामा एक पटक बस्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सधमनर्को बैठक बस्न नसकेमा सधमनर्का एक चौथाई सदस्यले जलखखर् रुपमा जिल्ला
समन्वय अधधकारी माफवर् प्रमुखलाई अनुरोध गरेमा प्रमुखले बैठक बोलाउनु पनेछ।
(३) सधमनर्को बैठक प्रमुखले र्ोकेको धमनर्, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(४) सधमनर्मा र्त्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको पचास प्रनर्शर् भन्दा बिी सदस्यको उपश्थथनर् भएमा
सधमनर्को गणपुरक संख्या पुगेको मानननेछ।
(५) सधमनर्को बैठकमा बहुमर्को राय मान्य हुनेछ र मर् बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षर्ा गने व्यनक्तले ननणावयक
मर् हदनेछ।
(६) सधमनर्को बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सधमनर् आफैले ननधावरण गरे बमोजिम हुनेछ।

३. निकायमा रहिे कमाचारी वििरर्
क्र.

कायावलय/शाखा/ इकाई/केन्द्र

कमवचारी

पद

सम्पकव फोन

सम्पकव इमेल

९८६८५४२३७२

acharyaprem97@gmail.com

सं.
१

जिससको कायावलय

प्रेम प्रसाद
आचायव

जिल्ला समन्वय
अधधकारी
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१

व्यवस्थापन शाखा

नवमला रोका

शाखा अधधकृर्

९८५७८४७४२२

नायव सुब्बा

९८४४९०३१७८

श्रेष्ठ
२

व्यवस्थापन शाखा

िजसराम

sms2bimala@gmail.com

खड्का
३

व्यवस्थापन शाखा

अननर्ा

खररदार

९८६८९८२०४७

देवकोटा
४

प्रमुखको सधचवालय

आशा ओली

स्वकीय सधचव

९८१३६७७७२७

५

जिससको कायावलय

सागर सुनार

हलुका सवारी चालक

९८४८०१६२७७

६

जिससको कायावलय

बलराम

हलुका सवारी चालक

९८६०७८४९१२

ओली
७

जिससको कायावलय

मोनर्मान पुन

कायावलय सहयोगी

९८६६२५३४१२

८

जिससको कायावलय

नवष्णु नवक

कायावलय सहयोगी

९८४१५४८२०२

९

जिससको कायावलय

र्ारा ओली

कायावलय सहयोगी

९८६६९०४८०५

१०

आन्तररक माधमला र्था कानून

दामोदर

कानून मस्यौदा

९८५७८३०६१२

मन्त्रालय लुन्धम्बनी प्रदेश

गौर्म

जिल्ला समन्वयकर्ाव

मुख्यमन्त्री ग्राधमण नवकास र्था

जललामणी

कायवक्रम सहिकर्ाव

रोिगार कायवक्रम

गौर्म

गररबसँग नवश्वेश्वर कायवक्रम

सररर्ा

११

१२

९८५११०११२१

जिल्ला सहिकर्ाव

नब.सी.

३. निकायमा रहिे कमाचारी र काया वििरर्ः
जिल्ला समन्वय अधधकारी

१) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय सधमनर्को सधचवको रुपमा काम गने,
२) जिल्ला समन्वय सधमनर्को ननणवय कायावन्वयन गने, गराउने,
३) जिल्लास्थस्थर् संघ र प्रदेश सरकारका कायावलय र्था स्थानीय र्हबीच समन्वय गराउने,
४) जिल्ला सभाको आधथि क कारोबारको हहसाब अधभलेख दुरुस्त राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने, फर्छ्यौट गराउने
र्था बेरुिु धमन्हाको प्रस्ताव र्यार गरी जिल्ला समन्वय सधमनर्मा पेश गने,

५) जिल्ला सभाको चल अचल सम्पनिको संरक्षण गने, लगर् राख्ने र्था अद्यावधधक गने, गराउने,
६) जिल्ला सभाले खररद गनुवपने खररद सम्बन्धी योिना र्यार गरी खररद कायव गने, गराउने,
७) जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय सधमनर् वा जिल्ला समन्वय सधमनर्को प्रमुखले र्ोकेका अन्य कायवहरु गने।
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शाखा अधधकृर्
१) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय सधमनर्को बैठकका साथै कायावलयद्बारा आयोजिर् नवधभन्न बैठक र्था
कायवक्रमको व्यवस्थापन गने

२) जिल्ला समन्वय सधमनर्को ननणवय कायावन्वयन गने
३) जिल्लास्थस्थर् संघ र प्रदेश सरकारका कायावलय र्था स्थानीय र्हबीचको समन्वयमा सहयोग पुर्याउने
४) कायावलयको चल अचल सम्पनिको संरक्षण गने, लगर् राख्ने र्था अद्यावधधक गने

५) जिल्ला सभाले खररद गनुवपने खररद सम्बन्धी योिना र्यार गरी खररद कायवमा सहयोग गने,
६) जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय सधमनर् वा जिल्ला समन्वय अधधकारीले र्ोकेका अन्य कायवहरु गने।

इश्जिननयर/ सब इश्जिननयर
१) संघ, प्रदेश, स्थानीय र्ह र अन्य ननकायद्बारा जिल्लाधभत्र कायावन्वयन भएका र भइरहेका योिना र्था
कायवक्रमहरुको गुणस्तर र मापदण्ड कायम गराउन सहयोग गने,
२) जिल्लाधभत्र सञ्चालन हुने आयोिना र्था पररयोिना कायावन्वयनमा आवश्यक सल्लाह सुझावसहहर्
सहयोग र्था सहिीकरण गने,
३) जिल्ला समन्वय समन्वय सधमनर्का र्फवबाट हुने अनुगमन कायवमा सहयोग गने,
४) कायावलयको खररद र्था ननमावणसम्बन्धी कायवमा आवश्यक भूधमका ननवावह गने ।

लेखापाल
१) आम्दानी िम्मा गने र अधभलेख राख्ने कायव। सोको भुक्तानी र अधभलेख राख्ने।
२) आन्तररक लेखापरीक्षण र्था अन्तन्तम लेखापरीक्षण गराउने।
३) लेखापरीक्षणबाट औल्याइएका बेरुिु फर्छ्यौटका लानग प्रमाण िुटाउने।
४) रकम ननकासाका लानग सम्बन्धन्धर् ननकायमा पत्राचारसम्बन्धी कायव।
५) दैननक, माजसक, वानषि क आय व्ययको नववरण र्यारी सम्बन्धी कायव र बैंक ररकन्साइल सम्बन्धी कायव।
६) कमवचारीहरु र्था िनप्रनर्ननधधहरुको र्लब, भिा र्था सुनवधा नवर्रण सम्बन्धी कायव।

७) नबिुली, धारा, टेजलफोन लगायर् कायावलयको दाधयत्वबमोजिमको महशुल भुक्तानी कायव।
८) खचव सम्बन्धी बीलहरु चेक िाँच गरी ननयमानुसार भुक्तानी गने सम्बन्धी कायव।
९)

कमवचारी कल्याण कोष सञ्चालन सम्बन्धी कायव। नगद र्था अधभलेखहरुको सुरक्षा सम्बन्धी कायव।

१०) नविीय प्रगनर् प्रनर्वेदन र्था अन्य नववरण र्यारी सम्बन्धी कायव।
११) आय व्यय नववरण सावविननक गनव सूचना केन्द्रमा नववरण उपलब्ध गराउने कायव।प्रचजलर् कानून र जिल्ला
समन्वय अधधकारीको ननदेशन अनुसारका कायवहरु।
१२) भौचरहरु मलेप फारामहरुमा व्यनक्तगर् खार्ा र्था बिेट नववरण खार्ामा चिाउन लगाउने।
१३) र्लब भिा नवर्रण गने एवं संचयकोषमा पठाउनुपने कट्टी रकम समयमा नै पठाउने।
7

१४) समयमा ननकासा माग गने र खचव गरी माजसक, चौमाजसक र वाषवनषक प्रगनर् नववरण र्यार गरी सम्बन्धन्धर्
ननकायमा समयमा नै पठाउन लगाउने।
१५) पेश्की र्था बेरुिुलाई ननयधमर्, धमन्हा एवं असुल उपर गनव आवश्यक व्यवस्था धमलाउने।
१६) खार्ाहरु प्रमाखणर् गराउने।
१७) आधथि क वषवको अन्त्यपधछ अको आधथि क वषवमा सम्पूणव आधथि क जिम्मेवारी साने।
१८) कायावलय प्रमुखले लाए अह्राएको अन्य कायव गने।

१९) दैननक आम्दानी खचवको भौचर र्था चेक र्यार गने बैंक नगदी पोन्तिङ गने।
२०) सहायक खार्ा र्यार गने।
२१) प्रचजलर् ऐन ननयममा र्ोककएबमोजिमको जिम्मेवारी पुरा गने।

नायव सुब्बा/खररदार
१) पत्र व्यवहार, प्रनर्वेदनसम्बन्धी कायव गने,
२) दर्ाव, चलानी पुम्भस्तका र्था छापदानी सुरजक्षर् राख्ने,
३) कायावलयमा रहेका जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने,
४) कायावलयको आयोिनामा हुने बैठक र्था कायवक्रमको लानग समन्वय र सञ्चार गने,
५) कायावलयमा आयोिना र्था कायवक्रमको व्यवस्थापनमा सहयोग गने।
1)

kq Jojxf/, k|ltj]bg ;DjGwL sfo{ ug{]

५. सेिा प्रदाि गिे निकायको शाखा र जितमेिार अनिकारी
नस.िं

शाखा/उप शाखा

शाखा प्रमुखको िाम र पद

१

व्यिस्थापि शाखा

विमला रोका श्रे ष्ठ/शाखा

कैवर्यि

अनिकृि

२

जिन्सी

िनसराम खड्का

अिुगमि िथा मुल्याङ्कि

"

"

हालसतम प्राविनिकिर्ाका कमाचारीहरुको पदपूनिा

शाखा
५

दिाा िथा चलािी

ििएको
अनििा दे िकोटा / खररदार

६.सेिा प्राप्त गिा लाग्िे दस्िुर र अिनि
नियममा िोवकएबमोजिम।
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७. निर्ाय गिे प्रविया र अनिकारी
विषय

निर्ाय गिे अनिकारी

एक िहमानथको अनिकारी

सूचिाको हक सतबन्िी सूचिा माग

सूचिा अनिकारी

जिल्ला समन्िय अनिकारी

आनथाक िथा प्रशासनिक विषय

जिल्ला समन्िय अनिकारी

प्रमुख

अिुगमि िथा समन्िय सतबन्िी विषय

प्रमुख

जिल्ला समन्िय सनमनि/ सिा

कैवर्यि

१. शाखासँग सतबजन्िि नियनमि कामहरु शाखा प्रमुखबाट निर्ाय हुिे ।

२. निर्ाय िथा कायाालय प्रमुखबाट हुिपु िे ििी िोवकएको कामहरु जिल्ला समन्िय अनिकारीबाट
निर्ाय हुिे ।

३. िीनिगि िथा अन्िरिहगि समन्ियात्मक विषयका निर्ायहरु जिल्ला समन्िय सनमनि/जिल्ला
सिाबाट हुिे ।

८. निर्ाय उपर उिूरी सुन्ने अनिकारी

१. जिल्ला समन्िय अनिकारी मािहिबाट िएको निर्ायको जिल्ला समन्िय सनमनिका प्रमुख,
२. शाखा प्रमुखस्िरीयबाट िएका निर्ायको जिल्ला समन्िय अनिकारी,

३. दै निक सेिा प्रिाह िथा कमाचारीको काया व्यिहार बारे गुिासो सुन्ने जिल्ला समन्िय अनिकारी,

९. सतपादि गरे को कामको वििरर्
क्र.सं.

कामको नववरण

इकाइ

संख्या

कैकफयर्

१

ननदेजशका/मापदण्ड/कायवनवधधको ड्राफ्ट

वटा

१

सहमनर् प्राप्त

२

जिल्लास्थस्थर् नवधभन्न योिना र्था कायवक्रमहरुको अनुगमन

पटक

३

३

समन्वयसम्बन्धी कायवक्रम र्था बैठक

पटक

५

४

समन्वयसम्बन्धी कायवहरु

पटक

१०

५

पटक

१०. सूचिा अनिकारी, प्रिक्ता र प्रमुखको िाम र पद
क्र.सं. पद

अधधकारीको नाम

सम्पकव फोन

सम्पकव इमेल

१

श्री गिेन्द्र बहादुर

९८६६९३१०००

kailasholi69@gmail.com

प्रमुख
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ओली
२
४

जिल्ला समन्वय

श्री प्रेम प्रसाद

९८६८५४२३७२

अधधकारी

आचायव

सूचना अधधकारी

श्री नवमला रोका श्रेष्ठ

acharyaprem97@gmail.com

९८५७८४७४२२ sms2bimala@gmail.com

११. ऐि, नियम, विनियम िा निदे जशकाको सूची
जिल्ला समन्वय सधमनर्/जिल्ला सभाको कायव सम्पादनसँग सम्बन्धन्धर् कानूनहरुको सूची:
१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
२) जिल्ला सभा र्था जिल्ला समन्वय सधमनर् सञ्चालन ऐन, २०७५ (लुन्धम्बनी प्रदेशको)

१२. आतदािी िथा आनथाक कारोबार सतबन्िी अद्यािनिक वििरर्
आय
शीषवक

प्रस्तानवर् आय

संघीय सरकार

१५०६१०००

स्थानीय र्ह ननशर्व अनुदान

१४१८२०००

स्थानीय पूवावधार नवकास साझेदारी कायवक्रम

५०००००

गररबसँग नवश्वेश्वर कायवक्रम

३७९०००

प्रदेश सरकार

३५००००

मुख्यमन्त्री ग्राधमण नवकास र्था रोिगार कायवक्रम

३५००००

िम्मा

वास्तनवक आय

मौज्दार्

१५४११०००

व्यय
शीषवक

बानषि क बिेट

खचव

खचव(%)

मौज्दार्

कमवचारी र पदाधधकारीहरुको र्लब/पाररश्रधमक

९८,०३,०००.००

३५०४१९९।९०

३५.७४

६२९८८००।१०

करार सेवा शुल्क – ननिी सधचवालय

४,२६,०००.००

१९७४००

४६.३४

२२८६००

अननवायव दाधयत्वसहहर्का कायावलय सञ्चालन खचव

२५,२८,०००.००

१२२०१९८।४८

४८.२७

१३०७८०१।५२

चालु
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कायवक्रम खचव (सधमक्षा बैठक सहहर्)

४,५०,०००.००

३३०९०६

७३.५३

११९०९४

अनुगमन मुल्याङ्कन खचव

९,७५,०००.००

२७१९१२

२७.८९

७०३०८८

५५७२८१६।३८

३९.२९

८६०९१८३।६२

िम्मा

१४१८२०००

१३.िोवकए बमोजिमका अन्य वििरर्
•

स्थानीइ पूवावधार नवकास साझेदारी कायवक्रम (सञ्चालन कायवनवधध) ननयमावली, २०७७ बमोजिम छनौट
भई आधथि क वषव २०७७।०७८ मा रुकुम (पूवव) जिल्लाका स्थानीय र्हहरुमा कायावन्वयन हुने कायवक्रमहरु
कायवक्रम ननदेशक सधमनर्को ननणवयानुसार कायावन्वयनका लानग स्थानीय र्हमा पठाइएको ।

•

आधथि क वषव २०७६।०७७ मा जिल्लामा सञ्चाजलर् नवकास ननमावण र्था आयोिनाहरुको वानषि क सधमक्षा
कायवक्रम सम्पन्न गररएको।

१४.अजघल्लो आनथाक िषामा सािािनिक निकायले कुिै कायािम िा आयोििा
सञ्चालि गरे को िए सोको वििरर्

कुनै पनन कायवक्रम वा आयोिना सञ्चालन नभएको।
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१५. सािािनिक निकायको िेिसाईट िए सोको वििरर्
िेिसाइट : www.dccrukumeast.gov.np
ईमेल: dccrukumeast@gmail.com,
र्ेसबुक : @hello.dcc.rukum.east

१६.सािािनिक निकायले प्राप्त गरे को िैदेजशक सहायिा र ऋर्, अिुदाि एिम्
प्रािनिक सहयोग िा सतझौिा सतबन्िी वििरर्

िैदेजशक सहायिा ऋर् अिुदाि एिं सतझौिा सतबन्िी कुिै काया ििएको ।

१७.सािािनिक निकायले सञ्चालि गरे को कायािम र सो को प्रगनि प्रनििेदि
अवहलेसतम त्यस्िो कुिै कायािम सञ्चालि िएको छै ि ।

१८. सािािनिक निकायले िगीकरर् िथा सं रक्षर् गरे को सूचिाको िामािली र
त्यस्िो सूचिा सं रक्षर् गिा िोवकएको समयािनि

त्यस्िो कुिै सूचिा प्राप्त िई िनगाकरर् िथा सं रक्षर् गररएको छै ि ।

१९. सािािनिक निकायमा परे को सूचिा माग सतबन्िी नििेदि र सो उपर सूचिा
र्दइएको विषय

सूचिा माग गरी कुिैपनि नििेदि प्राप्त हुि िआएको ।

२०. सािािनिक निकायका सूचिाहरु अन्यत्र प्रकाशि िएका िा हुिे िएको िए
सोको वििरर्

हालसतम सूचिाहरु अन्यत्र प्रकाशि िएका छै िि् ।
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स्थािीय िहका पदानिकारी िथा सदस्यहरुले पाउिे सुवििा सतबन्िी ऐि, २०७६ बमोजिम जिल्ला समन्िय सनमनि रुकुम (पूि)ा का पदानिकारी िथा
सदस्यहरुले २०७७ कानिाक दे जख पौषसतम प्राप्त गरे को सुवििाहरुको वििरर्

(ऐिको दर्ा १५ को प्रयोििाथा)

जस.नं.
1

पदाधधकारीको
नाम थर
गिेन्द्र बहादुर
ओली

पद
जिसस प्रमुख

2

भीम कुमारी पुन

जिसस उपप्रमुख

3

नवष्णु नेपाली

जिसस सदस्य

4

ररर्ा कामी

जिसस सदस्य

5

आस्था नवक

जिसस सदस्य

6

धननमान बुिा

जिसस सदस्य

7

दयालजसिं ह पुन

जिसस सदस्य

8

महेन्द्र मल्ल

जिसस सदस्य

9

िनक कामी

जिसस सदस्य

स्थायी ठे गाना

सम्पकव नम्बर

प्राप्त गरेको सुनवधा
रकम

भूमे ६, रुकुम (पूवव)
पुथा उिरगंगा १,

९८६६९३१०००
९८५७८४७४७२

रुकुम (पूवव)
जसस्ने ५ रुकुम (पूव)व
जसस्ने ७ रुकुम (पूव)व
जसस्ने २ रुकुम (पूवव)
भूमे ७ रुकुम (पूवव)
भूमे ९ रुकुम (पूवव)
पुथा उिरगंगा ८
रुकुम पूवव
पुथा उिरगंगा ११
रुकुम (पूवव)

िम्मा
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९८६६२५३३७५
९८२२८१७८४७
९८६४६८५३३५
९८१०९८३०८०
९८६२५६१५१८
९८६३३२४१८९

१३८०००
१५९०००
६३०००
६३०००
६३०००
६३०००
६३०००
६३०००
६३०००

कैकफयर्
वैंक
िम्मा
वैंक
िम्मा
वैंक
िम्मा
वैंक
िम्मा
वैंक
िम्मा
वैंक
िम्मा
वैंक
िम्मा
वैंक
िम्मा
वैंक
िम्मा

