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१. ननकायको स्वरुप र प्रकृनि 

जिल्ला समन्वय सनमनिको कायावलय िन ननवावजचि िनप्रनिनननधहरुले नेितृ्व गने कायावलय हो । जिल्ला 
नभत्रका गाउँपानलका र नगरपानलकाहरुबीच समन्वय गनव एक जिल्ला सभा रहने र जिल्लाका गाउँ 
कायवपानलकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समिे सदस्य रहेको जिल्ला सभाले एक िना प्रमखुको निेतृ्वमा, एक 
िना उपप्रमखु, कजम्िमा िीन िना मवहला र कजम्िमा एक िना दनलि वा अल्पसंख्यक सवहि नौ िना सदस्य 
रहेको जिल्ला समन्वय सनमनि सनमनि गठन हनुे प्रावधान छ। सोवहबमोजिम रुकुम (पूवव) जिल्लामा समिे 
जिल्ला समन्वय सनमनि गठन भएको छ। जिल्ला समन्वय सनमनिको बैठक कजम्िमा िीन मवहनामा एक 
पटक र जिल्ला सभाको बैठक वषवमा कजम्िमा एक पटक वा आवश्यकिाका आधारमा बस्ने गरेको 
छ।संववधान, प्रचनलि संघीय िथा प्रदेश कानूनले िोकेका साथै जिल्ला सभा िथा समन्वय सनमनिले गने 
ननणवयहरुको कायावन्वयन िथा दैननक प्रशासननक कायवसञ्चालनका लानग जिल्ला समन्वय अनधकारीको नेितृ्वमा 
ननिामिी सेवा िफव का कमवचारीहरु कायवरि रहेका छन।्नेपालको संववधानको धारा  २२० मा जिल्ला समन्वय 
सनमनि िथा जिल्ला सभाको व्यवस्था भई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ िथा लजुम्बनी 
प्रदेशको ५ नं. प्रदेशको जिल्ला सभा िथा जिल्ला समन्वय सनमनि सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा ३ ले 
ननददवष्ट गरे बमोजिमका कायवहरु जिल्ला समन्वय सनमनिको कायावलय, रुकुम (पूवव)  ले सम्पादन गने गरेको 
छ। 

२.ननकायको काम, किवव्य र अनधकार 
नेपालको संववधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा उल्लेख भए बमोजिम जिल्ला सभाको काम, 
किवव्य र अनधकार  देहाय बमोजिम रहेका छन:् 

(क) जिल्लानभत्रका गाउँपानलका र नगरपानलकाबीच समन्वय गने, 

(ख) ववकास िथा ननमावण सम्बन्धी कायवमा सन्िलुन कायम गनव सोको अनगुमन गने, 

(ग) जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कायावलय र गाउँपानलका र नगरपानलकाबीच समन्वय 
गने, 

(घ) प्रदेश काननुबमोजिम कायवहरु गने । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ को उपदफा (१) र ५ नं. प्रदेशको जिल्ला 
सभा िथा समन्वय सनमनि सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला 
सभाको काम किवव्य र अनधकार देहायबमोजिम रहेको छ: 

क) जिल्ला नभत्रका स्थानीय िहको ववकास ननमावणका ववषय पवहचान गनव िथा व्यवस्थापन गनव 
आवश्यक समन्वय गने, 
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ख) जिल्लानभत्रका सरकारी िथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चानलि ववकास ननमावण सम्बन्धी 
कायविमहरुको वववरण ियार गरी त्यस्िा कायविमहरुको प्रभावकाररिा िथा व्यवस्थापनका 
सूचक ियार गरी िी सूचकका आधारमा ववनभन्न चरणमा अनगुमन गने, त्यस्िा 
कायविमहरुको प्रनिफल सम्बन्धमा क्षेत्र वा समदुायगि, ववषय क्षेत्रगि र पयाववरणीय 
सन्िलुन कायम गनव र आवश्यक सझुाव वा मागवदशवन ददने र त्यसरी ददएका सझुाव वा 
मागवदशवनलाई सावविननक गने, 

ग) जिल्ला नभत्रका स्थानीय िहको क्षमिा ववकासको लानग प्रदेश िथा संघसँग समन्वय गने, 

घ) जिल्लामा रहने संघीय वा प्रदेश सरकारी कायावलय र स्थानीय िहका बीच समन्वय गने, 

ङ) जिल्लानभत्रका स्थानीय िहबीच कुनै वववाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लानग संघ, 
प्रदेशसँग परामशव, समन्वय िथा सहिीकरण गने, 

च) जिल्ला नभत्रको प्राकृनिक प्रकोप िथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योिना िथा कायवको 
समन्वय गने र सो सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय िहसँग सहकायव र समन्वय गने, 

छ) जिल्लानभत्रको ववकास िथा ननमावण सम्बन्धी कायवमा सन्िलुन कायम गनव गैरसरकारी संघ, 
संस्था िथा ननिी क्षेत्रसँग समन्वय गने, 

ि) जिल्ला नभत्रको ववकास िथा ननमावण सम्बन्धी कायवमा सन्िलुन भए नभएको सम्बन्धमा 
अध्ययन, अनसुन्धान िथा अनगुमन गरी ववकास ननमावण सम्बन्धी कायवमा सन्िलुन कायम 
गनवका लानग स्थानीय िह सम्बन्धी ववषय हने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय िथा 
आवश्यकिानसुार सम्बजन्धि स्थानीय िहलाई समेि सझुाव ददने, 

झ) आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको स्थानीय िह हेने मन्त्रालयमा प्रत्येक 
चार चार मवहना र आनथवक वषव समाप्त भएको दईु मवहनानभत्र प्रनिवेदन पेश गने, 

ञ) जिल्लानभत्र गैरसरकारी संघ संस्थाबाट सञ्चालन भइरहेका योिना र कायविमहरुको 
प्रभावकाररिा, उपयकु्तिा िथा सन्िनुलि वकनसमले भए, नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गरी 
दोहोरो नहनुे गरी उपयकु्त स्थानमा पठाउन सम्बजन्धि स्थानीय िहसँग आवश्यक समन्वय र 
सहिीकरण गने, 

ट) जिल्लानभत्रका दईु वा सोभन्दा बवि स्थानीय िहबीचका रणनीनिक महत्वका आयोिना िथा 
पररयोिनाको पवहचान गरी सोको कायावन्वयनमा सहिीकरण िथा समन्वय गने, 

ठ) जिल्लानभत्रका एक भन्दा बवि स्थानीय िह प्रभाववि हनुे आयोिना िथा पररयोिना सञ्चालन 
गदाव प्रचनलि कानूनबमोजिम प्रारजम्भक वािावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन गनव समन्वय गने, 

ड) जिल्ला सूचना िथा अनभलेख केन्रको स्थापना िथा सञ्चालन गने,  
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ि) जिल्ला नभत्रका स्थानीय िहले बनाएका कानूनहरुको अनभलेखीकरण गने, 

ण) जिल्ला नभत्रको ववकास िथा ननमावणलाई प्रभावकारी बनाउनको लानग वषवको एक पटक 
वावषवक सनमक्षाको कायविम आयोिना गदाव सो जिल्लाबाट प्रनिनननधत्व गने संघीय संसदको र 
प्रदेश सभाको सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सझुाव सवहिको प्रनिवेदन ददने, 

ि) आवश्यकिा अनसुार प्राकृनिक स्रोि व्यवस्थापन, अनगुमन, समन्वय गनव आवश्यक 
सनमनिहरु गठन गने, 

थ) जिल्लानभत्र स्थानीय िहले गरेको कामले समग्र जिल्लाको ववकासमा पारेको प्रभाव र गनुवपने 
सधुारका बारेमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय िह र जिल्लाबाट प्रनिनननधत्व गने 
संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यलाई प्रनिवेदन ददने, 

द) प्रदेश सरकारले िोकेका अन्य कायव गने । 

(२) सभाले गने काम जिल्ला समन्वय सनमनिको नाममा हनुेछ । 

६. जिल्ला सभाको बैठक र ननणवयः (१) जिल्ला सभाको बैठक वषवको एक पटक प्रमखुले िोकेको 
नमनि, समय र स्थानमा बस्नेछ । 
(२) सभामा ित्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रनिशि भन्दा बिी सदस्य 
उपजस्थि भएमा गणपरुक संख्या पगेुको मानननेछ। 
(३) जिल्ला समन्वय सनमनि बैठकको ननणवय सववसम्मनिबाट हनुेछ र सववसम्मनि कायम हनु 
नसकेमा उक्त बैठकमा उपजस्थि सदस्यहरुको बहमुिबाट ननणवय हनुेछ । 
(४) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सभा आफैले ननधावरण गरेबमोजिम हनुेछ । 

८. सनमनिको बैठक: (१) सनमनिको बैठक कम्िीमा िीन मवहनामा एक पटक बस्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम सनमनिको बैठक बस्न नसकेमा सनमनिका एक चौथाई सदस्यले नलजखि 
रुपमा जिल्ला समन्वय अनधकारी माफव ि प्रमखुलाई अनरुोध गरेमा प्रमखुले बैठक बोलाउन ु
पनेछ। 

(३) सनमनिको बैठक प्रमखुले िोकेको नमनि, समय र स्थानमा बस्नेछ। 

(४) सनमनिमा ित्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको पचास प्रनिशि भन्दा बिी सदस्यको 
उपजश्थनि भएमा सनमनिको गणपरुक संख्या पगेुको मानननेछ। 
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(५) सनमनिको बैठकमा बहमुिको राय मान्य हनुेछ र मि बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षिा गने 
व्यजक्तले ननणावयक मि ददनेछ। 

(६) सनमनिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सनमनि आफैले ननधावरण गरे बमोजिम हनुेछ। 
 

३. ननकायमा रहने कमवचारी वववरण 
ि. 
सं. 

कायावलय/शाखा कमवचारी पद सम्पकव  मोबाइल 
नं. 

सम्पकव  इमेल 

१ जिससको कायावलय अन्िनकुमार 
नमश्र 

जिल्ला समन्वय 
अनधकारी 

९८५७८४७४२२, 

९८४१४१००४८ 

ankmsr@gmail.com 

१ व्यवस्थापन शाखा ववमला 
रोका शे्रष्ठ 

शाखा अनधकृि ९८४४९१४७९४ sms2bimala@gmail.com 

२ व्यवस्थापन शाखा िनसराम 
खड्का 

नायव सबु्बा ९८४४९०३१७८ jashiramkhadka@gmail.com 

३ व्यवस्थापन शाखा अननिा 
देवकोटा 

खररदार ९८६८९८२०४७  

४ प्रमखुको सजचवालय आशा ओली स्वकीय सजचव ९८१३६७७७२७  

५ जिससको कायावलय सागर सनुार हलकुा सवारी 
चालक 

९८४८०१६२७७  

६ जिससको कायावलय बलराम 
ओली 

हलकुा सवारी 
चालक 

९८६०७८४९१२  

७ जिससको कायावलय मोनिमान 
पनु 

कायावलय 
सहयोगी 

९८६६२५३४१२  

८ जिससको कायावलय ववष्ण ुववक कायावलय 
सहयोगी 

९८४१५४८२०२  

९ जिससको कायावलय िारा ओली कायावलय 
सहयोगी 

९८६६९०४८०५  

 

३. ननकायमा रहने कमवचारी र कायव वववरणः 
जिल्ला समन्वय अनधकारी  

mailto:cao.bhumemun@gmail.com


 

8 
 

१) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय सनमनिको सजचवको रुपमा काम गने, 
२) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय सनमनिको ननणवय कायावन्वयन गने, गराउने, 
३) जिल्लाजस्थि संघ र प्रदेश सरकारका कायावलय िथा स्थानीय िहबीच समन्वय गराउने, 
४) जिल्ला सभाको आनथवक कारोबारको वहसाब अनभलेख दरुुस्ि राख्न,े लेखापरीक्षण गराउने, 

फर्छ्यौट गराउने िथा बेरुि ुनमन्हाको प्रस्िाव ियार गरी जिल्ला समन्वय सनमनिमा पेश गने, 
५) जिल्ला सभाको चल अचल सम्पजिको संरक्षण गने, लगि राख्न ेिथा अद्यावनधक गने, 

गराउने, 
६) जिल्ला सभाले खररद गनुवपने खररद सम्बन्धी योिना ियार गरी खररद कायव गने, गराउने, 
७) जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय सनमनि वा जिल्ला समन्वय सनमनिको प्रमखुले िोकेका अन्य 

कायवहरु गने। 
शाखा अनधकृि 

१) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय सनमनिको बैठकका साथै कायावलयद्बारा आयोजिि ववनभन्न 
बैठक िथा कायविमको व्यवस्थापन गने, 

२) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय सनमनिको ननणवय कायावन्वयन गने, 
३) जिल्लाजस्थि संघ र प्रदेश सरकारका कायावलय िथा स्थानीय िहबीचको समन्वयमा सहयोग 

परु् याउने, 
४) कायावलयको चल अचल सम्पजिको संरक्षण गने, लगि राख्न ेिथा अद्यावनधक गने 
५) जिल्ला सभाले खररद गनुवपने खररद सम्बन्धी योिना ियार गरी खररद कायवमा सहयोग गने, 
६) जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय सनमनि वा जिल्ला समन्वय अनधकारीले िोकेका अन्य कायवहरु 

गने। 
इजन्िननयर/ सब इजन्िननयर 

१) संघ, प्रदेश, स्थानीय िह र अन्य ननकायद्बारा जिल्लानभत्र कायावन्वयन भएका र भइरहेका 
योिना िथा कायविमहरुको गणुस्िर र मापदण्ड कायम गराउन सहयोग गने, 

२) जिल्लानभत्र सञ्चालन हनुे आयोिना िथा पररयोिना कायावन्वयनमा आवश्यक सल्लाह 
सझुावसवहि सहयोग िथा सहिीकरण गने, 

३) जिल्ला समन्वय समन्वय सनमनिका िफव बाट हनुे अनगुमन कायवमा सहयोग गने, 
४) कायावलयको खररद िथा ननमावणसम्बन्धी कायवमा आवश्यक भनूमका ननवावह गने । 
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लेखापाल 
१) आम्दानी िम्मा गने र अनभलेख राख्न ेकायव। सोको भकु्तानी र अनभलेख राख्न।े 
२) आन्िररक लेखापरीक्षण िथा अजन्िम लेखापरीक्षण गराउने।  
३) लेखापरीक्षणबाट औल्याइएका बेरुि ुफर्छ्यौटका लानग प्रमाण िटुाउने। 
४) रकम ननकासाका लानग सम्बजन्धि ननकायमा पत्राचारसम्बन्धी कायव। 
५) दैननक, मानसक, वावषवक आय व्ययको वववरण ियारी सम्बन्धी कायव र बैंक ररकन्साइल 

सम्बन्धी कायव। 
६) कमवचारीहरु िथा िनप्रनिनननधहरुको िलब, भिा िथा सवुवधा वविरण सम्बन्धी कायव। 
७) नबिलुी, धारा, टेनलफोन लगायि कायावलयको दावयत्वबमोजिमको महशलु भकु्तानी कायव। 
८) खचव सम्बन्धी बीलहरु चेक िाँच गरी ननयमानसुार भकु्तानी गने सम्बन्धी कायव। 
९) कमवचारी कल्याण कोष सञ्चालन सम्बन्धी कायव। नगद िथा अनभलेखहरुको सरुक्षा सम्बन्धी 

कायव। 
१०)वविीय प्रगनि प्रनिवेदन िथा अन्य वववरण ियारी सम्बन्धी कायव। 
११)आय व्यय वववरण सावविननक गनव सूचना केन्रमा वववरण उपलब्ध गराउने कायव।प्रचनलि 

कानून र जिल्ला समन्वय अनधकारीको ननदेशन अनसुारका कायवहरु। 
१२)भौचरहरु मलेप फारामहरुमा व्यजक्तगि खािा िथा बिेट वववरण खािामा चिाउन लगाउने। 
१३)िलब भिा वविरण गने एवं संचयकोषमा पठाउनपुने कट्टी रकम समयमा नै पठाउने। 
१४)समयमा ननकासा माग गने र खचव गरी मानसक, चौमानसक र वाषववषक प्रगनि वववरण ियार 

गरी सम्बजन्धि ननकायमा समयमा नै पठाउन लगाउने। 
१५)पेश्की िथा बेरुिलुाई ननयनमि, नमन्हा एवं असलु उपर गनव आवश्यक व्यवस्था नमलाउने। 
१६)खािाहरु प्रमाजणि गराउने। 
१७)आनथवक वषवको अन्त्यपनछ अको आनथवक वषवमा सम्पूणव आनथवक जिम्मेवारी साने। 
१८)कायावलय प्रमखुले िोकेका अन्य कायव गने। 
१९)दैननक आम्दानी खचवको भौचर िथा चेक ियार गने बैंक नगदी पोजस्टङ गने। 
२०)सहायक खािा ियार गने। 
२१)प्रचनलि ऐन ननयममा िोवकएबमोजिमको जिम्मेवारी परुा गने। 
 

  नायव सबु्बा/खररदार 
१) पत्र व्यवहार, प्रनिवेदनसम्बन्धी कायव गने, 
२) दिाव, चलानी पजुस्िका िथा छापदानी सरुजक्षि राख्न,े 
३) कायावलयमा रहेका जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने, 
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४) कायावलयको आयोिनामा हनुे बैठक िथा कायविमको लानग समन्वय र सञ्चार गने, 
५) कायावलयमा आयोिना िथा कायविमको व्यवस्थापनमा सहयोग गने। 
६) पत्र व्यवहार, प्रनिवेदनसम्बन्धी कायव गने। ] 

५. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार अनधकारी 
नस.नं शाखा/उप शाखा शाखा प्रमखुको नाम र पद कैवफयि 

१ व्यवस्थापन शाखा ववमला रोका शे्रष्ठ/शाखा 
अनधकृि 

 

 जिन्सी  िनसराम खड्का  

२ अनगुमन िथा मलु्याङ्कन 
शाखा 

"  " हालसम्म प्राववनधकिफव का कमवचारीहरुको पदपूनिव 
नभएको 

५ दिाव िथा चलानी  अननिा देवकोटा / खररदार  
  

६.सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्िरु र अवनध 
ननयममा िोवकएबमोजिम। 

 

७. ननणवय गने प्रविया र अनधकारी 
ववषय ननणवय गने अनधकारी एक िहमानथको अनधकारी कैवफयि 

सूचनाको हक सम्बन्धी सूचना माग सूचना अनधकारी जिल्ला समन्वय अनधकारी  

आनथवक िथा प्रशासननक ववषय जिल्ला समन्वय अनधकारी प्रमखु 
 

अनगुमन िथा समन्वय सम्बन्धी ववषय प्रमखु जिल्ला समन्वय सनमनि/ सभा  

 

१. शाखासँग सम्बजन्धि ननयनमि कामहरु शाखा प्रमखुबाट ननणवय हनुे । 

२. ननणवय िथा कायावलय प्रमखुबाट हनुपुने  भनी िोवकएको कामहरु जिल्ला समन्वय अनधकारीबाट 
ननणवय हनुे । 

३. नीनिगि िथा अन्िरिहगि समन्वयात्मक ववषयका ननणवयहरु जिल्ला समन्वय सनमनि/जिल्ला 
सभाबाट हनुे ।  

८. ननणवय उपर उिूरी सनेु्न अनधकारी 
१. जिल्ला समन्वय अनधकारी मािहिबाट भएको ननणवयको जिल्ला समन्वय सनमनिका प्रमखु, 

२. शाखा प्रमखुस्िरीयबाट भएका ननणवयको जिल्ला समन्वय अनधकारी, 
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३. दैननक सेवा प्रवाह िथा कमवचारीको कायव व्यवहार बारे गनुासो सनेु्न जिल्ला समन्वय अनधकारी, 

९. सम्पादन गरेको कामको वववरण 
 

ि.सं. कामको वववरण इकाइ संख्या कैवफयि 
१ जिल्लास्िरीय अनगुमन िथा समन्वय सम्बन्धी कायवववनध, 

२०७७  
वटा १ स्वीकृि 

२ जिल्लाजस्थि ववनभन्न योिना िथा कायविमहरुको अनगुमन पटक ५  

३ समन्वयसम्बन्धी कायविम िथा बैठक पटक ५  

४ समन्वयसम्बन्धी कायवहरु पटक ६  

५ अन्िर स्थानीय िह साझा सरोकार िथा साझेदारीका 
योिना िथा कायविमको सूची िथा कायवयोिना  

पटक १ स्वीकृि 

१०. सूचना अनधकारी, प्रवक्ता र प्रमखुको नाम र पद 
ि.सं. पद अनधकारीको नाम सम्पकव  फोन सम्पकव  इमेल 
१ प्रमखु श्री गिेन्र बहादरु 

ओली 
९८५७८४३४३० kailasholi69@gmail.com 

२  जिल्ला समन्वय 
अनधकारी  

श्री अन्िनकुमार 
नमश्र 

९८५७८४७४२२, 
९८४१४१००४८ 

ankmmsr@gmail.com 

४ सूचना अनधकारी श्री ववमला रोका 
शे्रष्ठ 

९८४४९१४७९४ sms2bimala@gmail.com 

 

११. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची 
 

जिल्ला समन्वय सनमनि/जिल्ला सभाको कायव सम्पादनसँग सम्बजन्धि कानूनहरुको सूची: 
१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
२) जिल्ला सभा िथा जिल्ला समन्वय सनमनि सञ्चालन ऐन, २०७५ (लजुम्बनी प्रदेशको) 
३) रुकुम (पूवव) जिल्लास्िरीय अनगुमन िथा समन्वय सम्बन्धी कायवववनध, २०७७ 
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१२. आम्दानी िथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण (चैत्रसम्मको) 
आय 

शीषवक प्रस्िाववि आय  वास्िववक आय  मौज्दाि  

संघीय सरकार १५०६१०००   

स्थानीय िह ननशिव अनदुान १४१८२०००   

स्थानीय पूवावधार ववकास साझेदारी कायविम ५०००००   

गररबसँग ववश्वेश्वर कायविम ३७९०००   

प्रदेश सरकार ३५००००   

मखु्यमन्त्री ग्रानमण ववकास िथा रोिगार कायविम ३५००००   

िम्मा १५४११०००   

 

व्यय  

शीषवक बावषवक बिेट  खचव  खचव(%)  मौज्दाि  

चाल ु     

कमवचारी र पदानधकारीहरुको 
िलब/पाररश्रनमक  

९८,०३,०००.०० ५३,३०,६९४।१० ५४.३८ ४४७२३०५।९० 

करार सेवा शलु्क – ननिी सजचवालय ४,२६,०००.०० २९२००० ६८.५४ १३४००० 

अननवायव दावयत्वसवहिका कायावलय सञ्चालन 
खचव  

२५,२८,०००.०० १६६३५५६।७४ ६५.८० ८६४४४३।२६ 

कायविम खचव (समीक्षा बैठक सवहि) ४,५०,०००.०० ३४११४१ ७५.८१ १०८८५९ 

अनगुमन मलु्याङ्कन खचव ९,७५,०००.०० ३०९३८८ ३१.७३ ६६५६१२ 

िम्मा १४१८२००० ७९३६७७९।८४ ५५.९६ ६२४५२२०।१६ 
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१३.िोवकए बमोजिमका अन्य वववरण 
• रुकुम (पूवव) जिल्लाका िीन वटै स्थानीय िहमा पदानधकारी िथा कमवचारीहरुका लानग 

स्थानीय िह संस्थागि क्षमिा स्वमूल्याङ्कन अनभमूखीकरण िथा स्वमूल्याङ्कन कायवशाला 
सम्पन्न ।   

१४.अजघल्लो आनथवक वषवमा सावविननक ननकायले कुनै कायविम वा आयोिना 
सञ्चालन गरेको भए सोको वववरण 
 

कुनै पनन कायविम वा आयोिना सञ्चालन नभएको।
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१५. सावविननक ननकायको वेभसाईट भए सोको वववरण 
वेभसाइट : www.dccrukumeast.gov.np 

ईमेल: dccrukumeast@gmail.com,  

फेसबकु : @hello.dcc.rukum.east 

१६.सावविननक ननकायले प्राप्त गरेको वैदेजशक सहायिा र ऋण, अनदुान एवम ्
प्रावनधक सहयोग वा सम्झौिा सम्बन्धी वववरण 

   वैदेजशक सहायिा ऋण अनदुान एवं सम्झौिा सम्बन्धी कुनै कायव नभएको । 

१७.सावविननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायविम र सो को प्रगनि प्रनिवेदन 

 अवहलेसम्म त्यस्िो कुनै कायविम सञ्चालन भएको छैन । 
 

१८. सावविननक ननकायले वगीकरण िथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र 
त्यस्िो सूचना संरक्षण गनव िोवकएको समयावनध 

त्यस्िो कुनै सूचना प्राप्त भई वनगवकरण िथा संरक्षण गररएको छैन । 

 

१९. सावविननक ननकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना 
ददइएको ववषय 

    सूचना माग गरी कुनैपनन ननवदेन प्राप्त हनु नआएको । 

२०. सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हनेु भएको भए 
सोको वववरण 

हालसम्म सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका छैनन ्।  
  

mailto:bhumemun@gmail.com
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स्थानीय िहका पदानधकारी िथा सदस्यहरुले पाउन ेसवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ बमोजिम जिल्ला समन्वय सनमनि रुकुम (पूवव) का पदानधकारी िथा 
सदस्यहरुले २०७७ माघ देजख चैत्रसम्म प्राप्त गरेको सेवा सवुवधाको वववरण  

(ऐनको दफा १५ को प्रयोिनाथव) 

नस.नं. 
पदानधकारीको 
नाम थर 

पद 
स्थायी ठेगाना सम्पकव  नम्बर प्राप्त गरेको 

सवुवधा रकम 
कैवफयि 

1 गिेन्र बहादरु 
ओली 

जिसस प्रमखु 
भमूे ६, रुकुम 
(पूवव) 

९८६६९३१००० 
१३८००० 

वैंक 
िम्मा 

2 भीम कुमारी 
पनु 

जिसस उपप्रमखु 
पथुा उिरगंगा १, 
रुकुम (पूवव)  

९८५७८४७४७२ 
१५९००० 

वैंक 
िम्मा 

3 ववष्ण ुनेपाली जिसस सदस्य 
नसस्ने ५ रुकुम 
(पूवव) 

९८६६२५३३७५ 
६३००० 

वैंक 
िम्मा 

4 ररिा कामी  जिसस सदस्य नसस्ने ७ रुकुम 
(पूवव) 

९८२२८१७८४७ 
६३००० 

वैंक 
िम्मा 

5 आस्था ववक जिसस सदस्य नसस्ने २ रुकुम 
(पूवव) 

९८६४६८५३३५ 
६३००० 

वैंक 
िम्मा 

6 धननमान बिुा जिसस सदस्य भमूे ७ रुकुम 
(पूवव) 

९८१०९८३०८० 
६३००० 

वैंक 
िम्मा 

7 दयालनसंह पनु जिसस सदस्य  भमूे ९ रुकुम 
(पूवव) 

९८६२५६१५१८ 
६३००० 

वैंक 
िम्मा 

8 महेन्र मल्ल जिसस सदस्य पथुा उिरगंगा ८ 
रुकुम पूवव 

९८६३३२४१८९ 
६३००० 

वैंक 
िम्मा 

9 िनक कामी जिसस सदस्य पथुा उिरगंगा 
११ रुकुम (पूवव) 

 
६३००० 

वैंक 
िम्मा 

िम्मा      ७३८०००   

 

 

 

 

  

 

 


