नेपालको
संविधान २०७२ बमोजिम

जिल्ला

ननमन्त्रणालाई

ममनि २०७४ श्रािण ४ गिे पहिलो जिल्ला सभाको बैठक बसी नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० को
उपधारा ३ बमोजिम एक िना प्रमख
एक िना उपप्रमख
कजतिमा िीन महिला सदस्य कजतिमा एक
ु
ु
िना दमलि िा अल्पसंख्यक सदस्य सहिि नौं सदस्यीय जिल्ला समन्त्िय सममनि ननधाारण भई

ननिााचन

पश्चाि ममनि २०७४ श्रािण २६ गिे पदभार ग्रिण गरी जिल्ला समन्त्िय सममनि क्रियामिल रिी आि
दोस्रो जिल्ला सभा बस्दै छ ।

1

,

मल
ु क
ु मा संविधानसभाबाट संविधान िारी भई िीन ििका सरकारिरू गठन भएको अिस्था छ । िाम्रो

जिल्लामा ७ िटा स्थानीय ििमा सरकार विधानयकी, कायाकारी र न्त्यानयक अधधकारसहिि क्रियामिल रिे का
छन । स्थानीय सरकारले चालु आ.ि.मा बिेट ििम
ुा ा दे खी कायाान्त्ियनसतम र आगामी िर्ाको ििेट
ििम
ुा ा, कायाान्त्ियनमा पनन िनसिभाधगिा र िनउत्साि बढाउदै अगाडी बढे का छन ् । स्थानीय िििलाई
आिस्यक पने विमभन्त्न कानन
ू ििम
ुा ा गरी न्त्यानयक सममनििरू क्रियामिल रिे का छन ।

४

५

•
•
2

•
•

•
एिं प्रनिननधध

-

४

•
ियार

•

४

(IEE)
री

-

•
ियार

•
•
-

•
ियार

•

•

चालु आ.ि.मा स्थानीय सरकार सञ्चालन योिना ििम
ुा ा िथा बिेट स्थाननय ििका न्त्यानयक
सममनिका पदाधधकारीिरूको न्त्याय सतपादन सिजिकरण एिं सािािननक वित्ि िथा खररद

व्यिस्थापन सतबन्त्धी २८२ पदाधधकारीिरू १३८ कमाचारीिरू गरी ४२० िनाको क्षमिा अमभिध्
ृ दीका
काया स पन्त्न गररयो ।

•

-

जिल्ला समन्त्िय

सममनिका सदस्यिरूबाट आफुलाई िोक्रकएका स्थानीय िििरूमा भएका सतपूणा गनिविधधिरूको

ननरन्त्िर अनग
ु मन गररएको ।

3

•

गररिी ननिारण

-

कोर् ििुक्षेरीय पोर्ण कायािम ग्राममण िलस्रोि व्यिस्थापन पररयोिना ग्राममण सामद
ु ानयक
पि
ू ााधार विकास कायािम, गरीिसँग विश्िेश्िर कायािमिरूबाट जिल्लाजस्थि स्थानीय िििरुमा
सञ्चामलि कायािमिरूको

र सो

प्रनििेदनमा सझ
ु ािसहिि कायाान्त्ियनका लाधग सतबजन्त्धि ननकायिरूमा पठाइएको
•

ममनि २०७५ बैिाख ११ गिे डडेल्धुरा जिल्लाजस्थि उपक्षेरीय अस्पिाललाई साधनस्रोि सतपन्त्न
गरी यस क्षेरको मेडडकल कलेिको रूपमा विकास गना प्रदे ि सरकार र संघीय सरकारलाई अनरु ोध
गने ननणाय गररएको ।

•

ममनि २०७५ बैिाख ११ गिे िग्गा नापिाँच ऐन अनस
ु ार बब.सं.२०३२ सालपनछ यस जिल्लामा
बै1fननक नापी नभएकोले नयाँ बै1fननक नापीका लाधग प्रदे ि सरकार र संघीय सरकारलाई अनरु ोध
गने ननणाय गररएको

•

।

ममनि २०७५ बैिाख ११ गिे डडेल्धुरामा ७५ प्रनििि भन्त्दा बढी

विमभन्त्न िैविक विविधिा (िन

सतपदा) र मित्िपण
ू ा ऐनििामसक, धाममाक िथा पयाटक्रकय स्थलिरु रिे काले डडेल्धरु ा जिल्लालाई
पयाटक्रकय क्षेर विकासका लाधग प्रदे ि सरकार र संघीय सरकारलाई अनरु ोध गने ननणाय गररएको ।

•

-

•
•

वि

•

•
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•
विपद व्यिस्थापन सममनििरूसँग
•

आिश्यक

का लाधग जिल्लास्िर र स्थानीय ििको

डडेल्धरु ा जिल्लाजस्थि उपक्षेरीय अस्पिाललाई साधनस्रोि सतपन्त्न गरी यस क्षेरको मेडडकल
कलेिको रूपमा विकास गना बबिेर् पिल गररनेछ ।

•

जिल्लामभर रिे का सरकारी र सािािननक संघ संस्थाको सतपजत्िको अमभलेख राखी औपचाररक
ििरले सतिजन्त्धि स्थानीय िििरूमा माग बमोजिम िस्िान्त्िरण गररनेछ ।

•

जिल्लाजस्थि स्थाननय िििरूबाट आगामी आ.ि.मा सञ्चामलि िुने कायािमिरू सतबन्त्धमा
चौमामसक रूपमा बैठक बसी सममक्षा गररनेछ

•

सँग

संघीय, प्रदे ि, स्थानीय ििका सरकार, गैरसरकारी संघ संस्थािरूद्िारा संचामलि कायािमको
अमभलेखखकरण गररनेछ ।

•

सरकारी िथा गैर सरकारी संस्थासँग सममक्षा िैठकिरू सञ्चालन गररनेछ ।

•

जिल्लाको िन िािािरण संरक्षण र विकास ननमााण कायाविच सन्त्िल
ु न ममलाई अगाडी बढने साझा
नीनि ननमााण गरी लागू गररनेछ ।

•

चुरे र मिाभारिको संरक्षणका लाधग साझा प्रयास र पिल गररनेछ ।

•

गररिी न्त्यन
ू ीकरण, रोिगारी सि
ृ नाका लाधग साझा प्रयास र पिल गररनेछ ।

•

िािीय भेदभाि, लैंधगक विभेद, छाउपढी िस्िा समाि विरूध्दका प्रथा र परतपरालाई िन्त्
ू यमा
पय
ु ााउने प्रयास र पिल गररनेछ ।

•

खेलकूदको विकास गना कुनै एक विधामा स्थानीय ििको प्रनिननधधत्ि िुने गरी समन्त्िय कप
सञ्चालन गररनेछ र िसका लाधग कायाविधध ियार गररनेछ ।

•

िग्गा नापिाँच ऐन अनस
ु ार बब.सं. २०३२ सालपनछ यस जिल्लामा बै1fननक नापी नभएकोले नयाँ

बै1fननक नापीका लाधग जिल्लाजस्थि सबै स्थाननय िििरूसँगको समन्त्िय गरी बै1fननक नापीका
लाधग पिल गररनेछ ।
•

डडेल्धरु ामा ७५ प्रनििि भन्त्दा बढी

विमभन्त्न िैविक विविधिा (िन सतपदा) र मित्िपण
ू ा

ऐनििामसक, धाममाक िथा पयाटक्रकय स्थलिरु रिेकाले डडेल्धुरा जिल्लालाई पयाटक्रकय क्षेर
विकासका लाधग वििेर् पिल गररनेछ।
•

महिला िथा िालिामलकाको संरक्षणका लाधग जिल्लामा एकमार सरु क्षीि आिास गि
ृ रिे काले सबै
स्थाननय ििसँग समन्त्िय गरी आिास गि
ृ सञ्चालन गररनेछ र सो का लाधग आिश्यक विधध
समेि ियार गररनेछ ।
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•

स्थानीय ििमा समायोिन िुने कायाालय र कमाचारीको व्यिस्थापनका लाधग प्रदे ि सरकार र संघीय
सरकारसँग आिश्यक समन्त्ियका लाधग पिल गररनेछ ।

•

यस जिल्लामा ििाई मैदान नभएकोले जिल्लाको विकासमा पयााप्ि सतभािना रिे िा पनन

पररचालन िुन नसकेकोले ििाई मैदान ननमााणको लाधग प्रदे ि र संघीय सरकारसँग आिश्यक
पिल गररनेछ ।
•

यस जिल्लामा रिे को बर.वि. को एकमार आंधगक क्यातपस डडेल्धुरा ििुमख
ु ी क्यातपसलाई
व्यिजस्थि गरी गण
ु स्िरीय मिक्षा प्रदानका लाधग आिश्यक िािािरण ियार गना सिै
सरोकारिालािरूसँग समन्त्िय िैठक गरी प्रभािकारी रूपमा अगाडी बढाउने ।

•

यस जिल्लाको परिरु ाम न.पा. र भागेश्िर गा.पा. लाई भारिसँग िोडने नाका खोल्नका लाधग
संघीय सरकारमा पिल गने ।

•

डडेल्धुरा जिल्ला पयाटकीय जिल्लाको सतभािनािरू प्रचरु मारामा रिे को र ७ नं. प्रदे िको मध्यमा
अिजस्थि जिल्ला

भएकोले यस जिल्लामा

यस अनघ पि
ू ा सतभाव्यिा अध्ययन भएको ठाउ

मध्ये उपयक्
ु ि स्थानमा ििाई मैदान ननमााणको लाधग प्रदे ि र संघीय सरकारसँग आिश्यक पिल
गररनेछ ।
•

प्रदे ि नं. ७ को विकास ननमााणको मेरूदण्डको रुपमा प्रस्िाविि पजश्चम सेिी िलविधुि आयोिना
कायाान्त्ियनका लाधग संघीय सरकारसँग वििेर् पिल गने ।

र्ाढ

वििी
6
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