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सुचनाको हक सम्बन्धी ऎन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम २०७९ वैशाख देजख असार 

मसान्तसम्म ३ मजहना अवजधमा सम्पाजदत मूख्य मूख्य काययहरूसगँ सम्बजन्धत 

 स्वतः प्रकाशन 
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नेपाल सरकार 

संघीय माजमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 

जिल्ला समन्वय सजमजतको कायायलय 

कालीकोट 
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     स्वतः प्रकाशन जिल्ला समन्वय सममततको कायाालय, कालीकोट             

 

             स्वतः प्रकाशन जिल्ला समन्वय सममततको कायाालय, कालीकोट      

2 

कायायलय प्रमुखको भनाई 

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागररकलाई आफ्नो िा सािवजावनक सरोकारको विषयमा सचूना माग्ने र पाउने हकलाई 

मौवलक हकको रूपमा व्यिस्था गररएको छ । राज्यका काम कारबाही लोकतावरिक पद्धवत अनरुुप खलुा र पारदर्शी बनाई नागररकप्रवत 

जिाफदहेी र वजम्मिेार बनाउन, सािवजवनक वनकायमा रहकेो सािवजवनक महत्िको सचूनामा आम नागररकको पह ुँचलाई सरल र सहज 

बनाउन सचूनाको हक सम्बरधी ऐन, २०६४ अनसुार सबै सािवजावनक वनकायले आफ्नो वनकायसंग सम्िवरधत सचूनाहरु अद्यािवधक 

गरी राख्नपुने र प्रत्येक ३/३ मवहनामा सािवजावनक गनुवपने काननूी व्यिस्था गरेको छ । सोही अनसुार वजल्ला समरिय सवमवतको 

कायावलय कालीकोटबाट वमवत २०७९ िरै्शाख १ गते दवेख २०७९ असार मसारतसम्म सम्पादन भएका कायवहरुलाई अद्यािवधक गरी 

यो स्वत:प्रकाशन (Proactive Disclosure) प्रकार्शन गररएको छ । यस कायावलयले उक्त अिवधमा सम्पादन गरेका 

वियाकलापहरूको सचूनाका बारेमा आम नागररक तथा सरोकारिालाहरुको सहज पह ुँच अवभिवृद्ध ह नेछ । 

राज्यबाट प्राप्त ह ने सेिा सवुिधाहरु सबै जनतालाई सरल र सहज रुपमा पारदर्शी ढंगिाट उपलब्ध गराउने तथा उपलब्ध सेिाहरुका 

िारेमा आम सरोकारिाला व्यवक्त तथा वनकायलाई स-ुसवूचत गनव यस वजल्ला समरिय सवमवतको कायावलय कालीकोट जमु्लाको सचूनाको 

हक सम्िरधी ऐन अनसुार स्वत:प्रकाशन (Proactive Disclosure ) लाई वनयवमत गने कायवमा सम्िवरधत वनकायहरुसंग समरिय र 

सहकायव गरी नागररकको सचूनाको हक स्थावपत गनवका लावग वजल्ला समरिय सवमवतको कायावलय कालीकोटको अग्रसरता र प्रवतिद्धता 

रहकेो छ । 

अरत्यमा, आगामी वदनमा यस कायावलयबाट ह ने सेिाप्रिाहलाई अझ सहज, सरल र पह ुँचयोग्य बनाई गणुस्तरीय सेिा प्रिाह गने  

सम्िरधमा पषृ्ठपोषण प्राप्त गने अपेक्षा सवहत यस वजल्ला समरिय सवमवतको कायावलय कालीकोट, कायवरत सम्पणूव कमवचारीहरू एि ं

प्रवतिदेन तयारी कायवमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न कमवचारीलाई धरयिाद वदन चाहरछु ।  

 

 

२०७९, श्रावण ०२ 
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जवषय सूची 

   जस.न.                       शीषयक       

 

१. वजल्ला समरिय सवमवतको कायावलय कालीकोटको स्िरुप र प्रकृवत                

२. वजल्ला समरिय सवमवतको कायावलयको काम कतवव्य र अवधकार                        

३. वजल्ला समरिय सवमवतको कायावलय कालीकोटको स्िीकृत दरिरदी, पदावधकारी तथा कमवचारीको वििरण         
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८. सम्पादन गरेको कामको वििरण   

९. वजल्ला समरिय सवमवतको कायावलय कालीकोटको आवथवक वििरण                  

१०. सचूना अवधकारी र प्रमखुको नाम र पद               

११. वजल्ला समरिय सवमवतको कायावलय कालीकोटसंग सम्िवरधत ऐन काननु   
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१. जिल्ला समन्वय सजमजतको कायायलय कालीकोटको स्वरूप र प्रकृजतः 

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग १७ को धारा २२० मा वजल्ला सभा र वजल्ला समरिय सवमवत सम्बवरध व्यिस्था रहकेो 

छ । जसअनसुार वजल्ला सभाले एक जना प्रमखु, एक जना उपप्रमखु, कवम्तमा तीन जना मवहला र कवम्तमा एक जना दवलत 

िा अल्पसंख्यक सवहत बढीमा नौ जना सदस्य रहकेो वजल्ला समरिय सवमवतको वनिावचन गनेछ । वजल्ला समरिय सवमवतले 

वजल्ला सभाको तफव बाट गनुवपने सम्पणूव कायव सम्पादन गनेछ । सम्बरधीत वजल्ला वभिको गाउुँ सभा िा नगरसभाको सदस्य 

वजल्ला समरिय सवमवतको प्रमखु, उपप्रमखु िा सदस्य पदको उम्मदेिार ह न योग्य ह ने व्यिस्था रहकेो छ । 

 

संविय सरकारबाट प्राप्त वनदरे्शन र वजल्ला समरिय सवमवतले गने वनणवयहरुको कायावरियन गने तथा दवैनक प्रर्शासन 

सञ्चालनको लागी वजल्ला समरिय अवधकारी(रा.प.वितीय)श्रेणीको नेततृ्िमा अरय कमवचारीहरु कायवरत रहकेो छन ्। नेपालको 

संविधान,२०७२ र स्थावनय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वजल्ला समरिय सवमवतले गने कायव वनवदवष्ट गरेको छ । 

    २.जिल्ला समन्वय सजमजतको कायायलय कालीकोट, काम कतयव्य, अजधकार :  

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० र स्थावनय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को ९२ बमोवजम वजल्ला समरिय सवमवतका 

काम कतवव्य र अवधकारको व्यिस्था गरेको छ जसअरतगवत देहाय बमोवजमको कायवहरु रहकेा छन ्। 

 वजल्ला वभिका गाउुँपावलका र नगरपावलका बीच समरिय गने 

 विकास तथा वनमावण सम्बरधी कायवमा सरतलुन कायम गनव र सोको अनगुमन गने 

 वजल्लामा रहने संिीय र प्रदरे्श सरकारी कायावलय र गाउुँपावलका र नगरपावलकाबीच समरिय गने 

 प्रदरे्श काननू बमोवजम अरय कायवहरु गने 

 वजल्ला वभिका गाउुँपावलका िा नगरपावलका बीचको विकास वनमावणका विषय पवहचान गनव तथा व्यिस्थापन गनव 
आिश्यक समरिय गने, 

 वजल्ला वभि सरकारी तथा गरैसरकारी क्षेिबाट सञ्चावलत विकास वनमावण सम्बरधी कायविमहरुको वििरण तयार गरी 
त्यस्ता कायविमको प्रभािकारीता तथा व्यिस्थापनका विवभरन चरणमा अनुगमन गने, त्यस्ता कायविमको प्रवतफलका 

सम्बरधमा के्षि िा समदुायगत विषय के्षिगत र पयाविरवणय सरतलुन कायम गनव आिश्यक सझुाि िा मागवदर्शवन वदने र 

त्यसरी वदएका सझुाि िा मागवदर्शवनलाई सािवजवनक गने, 

 वजल्लावभिका गाउुँपावलका तथा नगरपावलकाको क्षमता विकासको लावग प्रदरे्श तथा संिसुँग समरिय गने, 

 वजल्लामा रहने संिीय िा प्रदरे्श सरकारी कायावलय र गाउुँपावलका तथा नगरपावलकाबीच समरिय गने, 

 वजल्लावभिका गाउुँपावलका र नगरपावलकाबीच कुनै वििाद उत्परन भएमा सोको समाधानका लावग समरिय तथा 
सहजीकरण गने, 

 वजल्लावभिको प्राकृवतक प्रकोप तथा विपद व्यिस्थापन सम्बरधी योजन  र कायवको समरिय गने, 

 वजल्लावभिको विकास तथा वनमावण सम्बरधी कायवमा सरतुलन कायम गनव गरैसरकारी संि संस्था तथा वनजी के्षिसुँग 
समरिय गने, 

 वजल्लावभिको विकास तथा वनमावण सम्बरधी कायवमा सरतुलन भए नभएको सम्बरधमा अध्ययन, अनसुरधान तथा 

अनगुमन गरी विकास वनमावण सम्बरधी कायवमा सरतलुन कायम गनवको लागी मरिालय, स्थावनय तह सम्बरधी विषय 
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हनेे प्रदरे्श सरकारले मरिालय तथा आिश्यक्ता अनसुार सम्बरधीत गाउुँपावलका तथा नगरपावलकालाई समेत सझुाि 

वदने, 

 आफ्नो काम कारबाहीको सम्बरधमा मरिालय र स्थावनय तह सम्बरधी विषय हनेे प्रदरे्श सरकारको मरिालयलाई प्रत्येक 

आवथवक िषव समाप्त भएको दईु मवहनावभि प्रवतिदेन वदने, 

 वजल्लावभिको विकास तथा वनमावणलाई प्रभािकारी बनाउनको लावग िषवको कवम्तमा एक पटक िावषवक समीक्षाका 
कायविम आयोजना गरी सो वजल्लाबाट संिीय संसद र प्रदरे्श सभामा प्रवतवनवधत्ि गने संसद सदस्यलाई आमरिण गरी 

सझुाि वलने, 

 नेपाल सरकार िा प्रदरे्श सरकारले तोकेको अरय काम गने 

३. जिल्ला समन्वय सजमजतको कायायलय कालीकोटको स्वीकृत कमयचारी दरवन्दी : 

क्र.सं. पद दरबन्दी संख्या पदपूजतय कैजफयत 

१ उपसवचि(रा.प.वितीय) १ ररक्त  

२ र्शाखा अवधकृत (रा.प.ततृीय) १ ररक्त  

३ इवरजवनयर १ ररक्त  

४ नायब सबु्बा(प्रर्शासन) १ पवूतव  

५ लेखापाल १ पवूतव  

६ सब-इवरजवनयर १ ररक्त  

७ खरीदार(प्रर्शासन) १ पतूी  

८ कायावलय सहयोगी ३ पतूी करार 

९ ह.स.चा. ३ पतूी करार 

 जम्मा १३ १०  

 ३.१ जिल्ला समन्वय सजमजतको कायायलय कालीकोटका पदाजधकारी तथा काययरत 

कमयचारीहरुको जववरण 

  स्थावनय तह वनिावचन, २०७९  भएपश्चात २०७९ जठे २५ गते नयाुँ पदावधकारीहरु पदभार भईसकेको ह दाुँ २०७९ जठे २४ गते 

  सम्म पदमा रहन ुभएका र त्यसपश्चात पदभार भएका नयाुँ पदावधकारीहरुको वििरण 

क. २०७९ िेठ २४ गते सम्म पदमा रहनु भएका पदाजधकारीहरुको जववरण 

जस.नं. पदाजधकारीको नाम थर पद सम्पकय  नं. 

१ अवनपाल र्शाही प्रमखु ९८५८०५२०४२ 

२ लक्ष्मी विष्ट नेपाली उप प्रमखु ९८४८३२१२६१ 

३ नेिराज र्शाही सदस्य ९८५८३२००२२ 

४ अक्कल बहादरु मल्ल सदस्य ९८६८९३२८४२ 

५ अनरत विश्वकमाव सदस्य ९७४८९०६९४० 

६ विखव बहादरु र्शाही सदस्य ९७४८९१६४६६ 

७ ऐना र्शाही सदस्य ९८४८०८४६२१ 
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८ कमला जसैी सदस्य ९८४०५२०६५१ 

९ पारका दमाई सदस्य ९८६६५२७४०८ 

जिल्ला समन्वय सजमजत सजचवालय 

जनजि स्वजकय सजचव : जस बहादरु र्शाही – ९८५८०२३६४४ 

स्थाजनय तह जनवायचन,२०७९ पश्चात जनवायजचत नयाँ पदाजधकारीहरुको जववरण 

  जिल्ला समन्वय सजमजतको सजचवालय 

  जनजि स्वजकय सजचव : सद्धन नेपाली – ९८४८२३०९६४ (२०७९/०३/१२ देखी) 

  ३.२ जिल्ला समन्वय सजमजतको कायायलय अन्तरगत काययरत कमयचारीहरु 

वस.नं. कमवचारीको नाम थर पद सम्पकव  नं. कैवफयत 

१ उपसवचि उपसवचि - ररक्त रहकेो 

२ चि बहादरु र्शाही ईवरजवनयर ९८५८३२००३० २०७९/०२/२८ गते दवेख अवनिायव 

अिकार्श 

३ - र्शाखा अवधकृत - ररक्त रहकेो 

४ वतलक प्रसाद आचायव नायब सबु्बा ९८४४९०३०९० २०७९/०१/०५ दखेी हावजर 

५ यिुराज महतारा लेखापाल ९८५८०४५२७७ २०७९/०२/१६ गते सम्म कामकाज 

६ मञ्ज ुवतिारी लेखापाल ९८४३०६०५५८ २०७९/०२/१६ दखेी हावजर 

७ धन बहादरु महतारा खरीदार ९८६८९६३८९२  

८ सब-इवरजवनयर सब-इवरजवनयर ९८४८३११६८५ ररक्त असार मसारत सम्म 

९ र्शारता चौलागाई का.स. ९८४८३११६८५ करार 

१० जसी दमाई का.स. ९८४८३०६०२६ करार 

११ लोकजगं र्शाही का.स. ९८६६७७०८३९ करार 

१२ जवैिरे कामी ह.स.चा. ९८६५१३८०७७ करार 

१३ गगन बहादरु र्शाही ह.स.चा. ९८५८३९१८१८ करार 

१४ लंक बहादरु खड्का ह.स.चा. ९८४८३३०२१७ करार 

जस.नं. पदाजधकारीको नाम पद ठेगाना सम्पकय  नं कैजफयत 

१ धनवजत बहादरु र्शाही प्रमखु खाुँडाचि न.पा. १ ९८४८३०१२०५  

२ वमना राित विश्वकमाव उप प्रमखु पचालझरना गा.पा. ३ ९८६५५७६१५१  

३ अजय बहादरु बम सदस्य सावरनवििणेी  गा.पा. ५ ९८४८३५८६३६  

४ विर बहादरु राित सदस्य वतलागफुा न.पा. ७  ९८६८७६८४३  

५ काली बहादरु नेपाली सदस्य वतलागफुा न.पा. १ ९७४९९७३८१३  

६ धन बहादरु र्शाही सदस्य खाुँडाचि न.पा. ५ ९८४९८२६९७३  

७ धनसरा विष्ट  सदस्य नरहरीनाथ गा.पा.८ ९८४८३२१४९८  

८ सजुाव कुमारी रोकाया फडेरा सदस्य रास्कोट न.पा. ३ ९८६८३१८०२७  

९ अप्सरा कुमाल सदस्य र्शभुकावलका गा.पा.७ ९८४८३६१५७६  
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४.जिल्ला समन्वय सजमजतको कायायलय कालीकोट,  प्रवाह गररने सेवा /काययहरूः 

४.१. नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यिस्था गरेका सम्पणूव कामकाजहरु 

४.२. स्थावनय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को ९२ ले गरेका व्यिस्था बमोवजमका कामकाज गररने तथा नेपाल सरकार तथा 

प्रदरे्श सरकारले तोकेका अरय कायवहरु गने 

            ५.जिल्ला समन्वय सजमजतको कायायलय कालीकोट बाट सम्पाजदत मूख्य काययहरू : 

  प्रशासजनक काययहरु : कायावलयमा ह ने दवैनक प्रर्शासन सम्बरधी कामकाजहरु, वनयवमत बैठक बस्ने, 

  आजथयक काययहरु : विवनयोजन, राजश्व धरौवट लगायतका लेखा सम्बरधी सम्पणूव कामकाजहरु, 

 अनुगमन तथा मूल्याकंन : संि, प्रदरे्श र स्थावनय तह बाट सञ्चावलत विवभरन योजनाहरुको कालीकोट वजल्लामा रहकेा ९ 

िटा स्थावनय तहमा गई यस वजल्ला समरिय सवमवतका पदावधकारी तथा कमवचारीको अनगुमन टोली तयार गरी अनुगमन गररएको, 

जस.नं. अनुगमन टोली अनुगमन गने स्थान कैजफयत 

१ समरिय प्रमखु सवहत कमवचारी तथा सदस्य वतलागफुा तथा खाडाुँचि  

२ समरिय उपप्रमखु पचाल झरना र पलाता गाउुँपावलका  

३ अजय बहादरु बम (सदस्य) सारनी वििणेी गाउुँपावलका  

४ सजुाव कुमारी रोकाया फडेरा (सदस्य) रास्कोट नगरपावलका  

५ धनसरा विष्ट (सदस्य) नरहरीनाथ गाउुँपावलका  

६ काली बहादरु नेपाली  र विर बहादरु राित महाि ैगाउुँपावलका  

७ धन बहादरु र्शाही र अप्सरा कुमाल वतलागफुा न.पा., खाुँडाचि न.पा. र र्शभुकावलका गा.पा.  

 

६.जिल्ला समन्वय सजमजतको कायायलय, कालीकोटमा रहेका फाँट र जिम्मेवार अजधकारी : 

जस.नं. शाखाको नाम जिम्मेवार अजधकारी पद सम्पकय  न. 

१. कायावलय प्रमखु वतलक प्रसाद आचायव वन.वज.स.अ. ९८४४९०३०९० 

२. आवथवक प्रर्शासन मञ्ज ुवतिारी लेखापाल ९८४३०६०५५८ 

३. व्यिस्थापन र्शाखा तथा वजरसी र्शाखा धन बहादरु महतारा खररदार ९८६८९६३८९२ 

 

७.सेवा प्राप्त गनय लाग्ने दस्तुर र अवजध : 

वजल्ला समरिय सवमवतबाट प्रदान गररने सेिाहरु वनर्शलु्क रुपमा प्रदान ह ने गरेको । 
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८. जनणयय गने प्रजक्रया र अजधकारी : 

क) जनणयय गने प्रजक्रया : सरकारी वनणवय प्रविया सरलीकरण वनदवेर्शका, २०६५ एि ंसचूनाको हक  सम्िरधी ऐन, २०६४ 

लगाएत प्रचवलत काननू बमोवजम । 

ख) जनणयय गने अजधकारी :  

 वजल्ला समरिय प्रमखु तथा बोडव सवमवत  

 वजल्ला समरिय अवधकारी  

 

९. जिल्ला समन्वय सजमजतको कायायलय कालीकोटको आजथयक जववरण: 

जस.नं खचय संकेतको नाम कुल बिेट खचय भएको बिेट बाँकी बिेट 

१ ५.१.२.१ कमवचारी र पदावधकारीको तलब/पाररश्रवमक तथा 

विवभरन भत्ता 

१०,०८५,०००/- ७,१४४,३८५ २,९४०,६१५/- 

२ ५.१.२.२. करार सेिा र्शलु्क वनवज सवचिालय ४२६०००/- ४२६०००/-  

३ ५.१.४.२ अनगुमन तथा भ्रमण खचव १२,१०,०००/- १२,०९,९००/- १००/- 

४ कायविम खचव( सवमक्षा बैठक सवहत) ४,५०,०००/- ३,२२,४३०/- १,२७,५७०/- 

५ ५.१.३.१. अवनिायव दावयत्ि सवहतका कायावलय संचालन 

खचव(पानी,वबजलुी,संचार महर्शलु, इरधन, ममवत, सिारी 

नविकरण, मसलरद, िर भाडा विविध खचव आवद) 

२५,०८,०००/- २५,०७,२९०/- ७१०/- 

िम्मा १४६७९०००/- ११६१०००५/- ३०६८९९५/- 

प्रदेश अन्तगयतको बिेट 

६ २.५.२.३ अरय (सेिा तथा परामर्शव) ४,००,०००/- २,६९,५००/- १,३०,५००/- 

७ २.८.१.१. अनुगमन तथा मलू्यांकन कायव, प्रवतिदेन तथा 

वनररक्षणको लागी ह ने खचव 

६,००,०००/- ५,१२,४८०/- ८७,५२०/- 

िम्मा १०,००,०००/- ७,८१,९८०/- २,१८,०२०/- 

बहुके्षजरय पोषण योिना काययक्रम (३६५००१०६३) 

८ २.७.२५.४५३. बह के्षविय पोषण कायविमको सवमक्षा १,८८,०००/- ९३,०१०/- ९४,९९०/- 

९ २.७.२५.४५२. बह के्षविय पोषण कायविमको अनगुमन ३,००,०००/- २,०४,९४०/- ९५,०६०/- 

िम्मा ४,८८,०००/- २,९७,९५०/- १,९०,०५०/- 
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१०. सूचना अजधकारी र कायायलय प्रमुखको नाम र पद 

                   कायायलय प्रमुख : 

  वतलक प्रसाद आचायव 

 पद: वन. वजल्ला समरिय अवधकारी 

 सम्पकव  न. ९८४४९०३०९० 

 ईमले : info@ddckalikot.gov.np 

 

सूचना अजधकारी :  

 नाम: धन बहादरु महतारा 

 पद: खररदार 

 सम्पकव  न : ९८६८९६३८९२ 

११.जिल्ला समन्वय सजमजतको कायायलय कालीकोटसंग सम्वजन्धत ऐन,कानून: 

 नेपालको संविधान, २०७२ 

 स्थावनय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ 

 आवथवक कायवविवध तथा विवत्तय उत्तरदावयत्ि ऐन,२०७६ तथा वनयमािली २०७७ 

 सरु्शासन(व्यिस्थापन तथा सञचालन ऐन), २०६४ तथा वनयमािली २०६५ 

 सचूनाको हक सम्बरधी ऐन, २०६४ तथा वनयमािली २०६५ 

 वजल्ला समरिय सवमवतको मौज्दात कोष सञ्चालन वनदवेर्शका, २०७५ 

 संविय मावमला तथा सामारय प्रर्शासन मरिालयले जारी गरेका विवभरन कायवविवध तथा मागवदर्शवन 
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प्रकार्शकः 

नेपाल सरकार 

संिीय मावमला तथा सामारय प्रर्शासन मरिालय 

जिल्ला समन्वय सजमजतको कायायलय 

कालीकोट 

वेभसाईट : www.dcckalikot.gov.np 

इमेल: info@ddckalikot.gov.np 

सम्पकय  नं : ०८७-४४०१२० 

http://www.dcckalikot.gov.np/
mailto:info@ddckalikot.gov.np

