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ूदेश सरकार 

मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय 

ूदेश नं. ३, हेट डा 
 

ूदेश नं. ३ को ूदेश सरकारले बनाएको तल लेिखए 
बमोिजमको िनयमावली सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन 
गिरएको छ 
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िजल्ला समन्वय सिमितको अन्य काम, कतर्व्य र अिधकार 
सम्बन्धी िनयमावली, २०७५ 

 
िजल्ला समन्वय सिमितको अन्य काम, कतर्व्य र अिधकार 

ूभावकारी र व्यविःथत पमा स ालन गन सम्बन्धमा िनयमावली 
वनाउन वान्छनीय भएकोले गाउँ/नगर/िजल्ला सभा स ालन 

(कायर्िवधी) ऐन, 2075 को दफा 65 ले िदएको अिधकार ूयोग 
गरी ूदेश सरकारले देहायको िनयमावली बनाएको छ ।   

 
1. संिक्ष  नाम र ूारम्भः (1) यस िनयमावलीको नाम "िजल्ला 

समन्वय सिमितको अन्य काम,कतर्व्य र अिधकार सम्बन्धी 
िनयमावली, २०७५" रहेको छ। 

(2) यो िनयमावली तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 

2. पिरभाषाः िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस 
िनयमावलीमा,- 

(क) "िजल्ला समन्वय अिधकारी" भ ाले िनयम 4 
बमोिजमको िजल्ला समन्वय अिधकारी   सम्झन ु

पछर् ।  

(ख) "pkूमखु" भ ाले िजल्ला समन्वय सिमितको 
ूमखु सम्झन ुपछर् । 

(ग) "ूमखु" भ ाले िजल्ला समन्वय सिमितको ूमखु 
सम्झन ुपछर् । 

(घ) "सदःय" भ ाले िजल्ला समन्वय सिमितको सदःय 
सम्झन ुपछर् । 
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(ङ) "सिमित" भ ाले िजल्ला समन्वय सिमित सम्झन ु
पछर् ।  

(च) "संिवधान" भ ाले नेपालको संिवधान सम्झन ु 
पछर् । 

(छ) "ूदेश"  eGgfn] ूदेश नं. ३ सम्झन ुपछर् । 

3. सिमितको अन्य  काम, कतर्व्य र अिधकार : (१) संिवधानको 
धारा २२० को उपधारा (७) तथा अन्य ूचिलत k|b]z 

कानूनमा उिल्लिखत काम, कतर्व्य र अिधकारका अितिरक्त 
सिमितको अन्य काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम  
हनेुछ :- 

(क) िजल्ला िभऽका सङ् घीय वा ूदेश सरकारी 
कायार्लय र ःथानीय तह बीच समन्वय गन, 

(ख) िजल्लािभऽका ःथानीय तहमा िवकास िनमार्ण 
सम्बन्धी कायर्को अनगुमन गन, 

(ग) िजल्लािभऽका ःथानीय तहको क्षमता िवकासको 
लािग ूदेश तथा सङ् घसँग समन्वय गन गरी 
कायर्बम स ालन गन, 

(घ) िजल्लािभऽको ूाकृितक ूकोप तथा िवप  
व्यवःथापन सम्बन्धी योजना र राहत िवतरण 
लगायतका कायर्मा समन्वय र सहिजकरण गन, 

(ङ) िजल्लािभऽको िवकास तथा िनमार्ण सम्बन्धी 
कायर्मा सन्तलुन कायम गनर् गैरसरकारी सङ् घ 
संःथा तथा िनजी क्षेऽसँग समन्वय गन,  

(च) िजल्ला िभऽको िवकास तथा िनमार्ण सम्बन्धी 
कायर्मा सन्तलुन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, 
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अनसुन्धान तथा अनगुमन गरी िवकास िनमार्ण 
सम्बन्धी कायर्मा सन्तलुन कायम गनर्को लािग 
ूदेश सरकार तथा आवँयकता अनसुार 
सम्बिन्धत ःथानीय तहलाई समेत सझुाव िदने, 

(छ) िजल्लािभऽ राि य तथा अन्तराि य गैर सरकारी 
संघसंःथाबाट स ालन भइरहेका योजना र 
कायर्बमको ूभावकािरता, उपयकु्तता तथा 
सन्तिुलत िकिसमले भए नभएको सम्बन्धमा 
अनगुमन गरी दोहोरो नहनेु गरी उपयकु्त ःथानमा 
पठाउन सम्बिन्धत ःथानीय तहसंग आवँयक 
समन्वय र सहजीकरण गन,  

(ज) िजल्लािभऽका एकभन्दा बढी ःथानीय तह  ूभािवत 
हनेु आयोजना तथा पिरयोजनाका ूचिलत कानून 
बमोिजम ूारिम्भक वातावरणीय ूभाव मलु्या न 
गनर् समन्वय गन, 

(झ) िजल्लाको समम िवकासका लािग सरोकारवालासँग 
छलफल र समन्वय गन, 

(ञ) िजल्लािभऽ स ािलत स ीय तथा ूदेशःतरीय 
आयोजना तथा पिरयोजनाको कायार्न्वयनको 
सम्बन्धमा सं ीय तथा ूदेश सरकारसँग समन्वय, 

सहजीकरण र सहयोग गन, 

(ट) िजल्लाःतरीय अन्तर ःथानीय तह खेलकुद 
ूितयोिगता, कला, शैिक्षक ूदशर्नी, कृिष ूदशर्नीको 
आयोजना गन, 
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(ठ) िजल्ला सूचना तथा अिभलेख केन्िको ःथापना 
तथा स ालन गन, 

(ड) िजल्लािभऽका ःथानीय तहले तजुर्मा गरेका 
कानूनको अिभलेिखकरण गन, 

(ढ) िजल्लािभऽको िवकास तथा िनमार्णलाई ूभावकारी 
बनाउनको लािग वािषर्क समीक्षा आयोजना गन, 

(ण) नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको नीित अनु प 
ःथानीय तहले वालमैऽी लौि क मैऽी, अपा  
मैऽी, वातावरणमैऽी, सरसफाई, खोप, साक्षरता 
अिभयान तथा भवन आचार संिहता सम्बन्धी 
िबयाकलाप स ालन गरे नगरेको अनगुमन गरी 
ूितवेदन संघीय सरकार तथा ूदेश सरकार 
समक्ष पेश गन,  

(त) ःथानीय तहबाट सम्पािदत िवकास िनमार्णको 
गणुःतरीयताको अध्ययन/ पिरक्षण गरी सो को 
ूितवेदन संघीय तथा ूदेश सरकार समक्ष पेश 
गन, 

(थ) उत्कृ  ःथानीय तहलाई परुःकृत गनर्को लािग 
ूदेश सरकार समक्ष िसफािरश गन, 

(द) निदजन्य पदाथर् उत्खननको बममा तोिकएको 
मापदण्ड िवपिरत उत्खनन एवं िविब गरेको 
सम्बन्धमा अनगुमन गरी ूदेश सरकार समक्ष 
िसफािरश गन, 

(ध) ूदेश सरकारले तोकेका अन् य कायर् गन। 
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4. िजल्ला समन्वय अिधकारी सम्बन्धमा : (१) िनजामित सेवाको 
राजपऽाि त ि तीय ौेणीको कमर्चारीले सिमितको ूशासकीय 
ूमखुको पमा रही कायर् गनछ । 

(२) िजल्ला समन्वय अिधकारीको काम, कतर्व्य र 
अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछ :-  

(क) सिमितको सिचवको पमा रही ूशासिनक काम 
गन, 

(ख) सिमितको िनणर्य कायार्न्वयन गन, गराउने, 

(ग) िजल्लािःथत सङ् घ र ूदेश सरकारका कायार्लय 
तथा ःथानीय तहबीच समन्वय गन गराउने, 

(घ) सिमितको आिथर्क कारोबारको अिभलेख दु ःत 
राख् ने र लेखापरीक्षण गराउने,  

(ङ) सिमितको चल अचल सम्पि को संरक्षण गन, 

लगत राख् ने तथा अ ाविधक गन, गराउने, 

(च) सिमितले गनुर् पन खिरद सम्बन्धी योजना तयार 
गरी खिरद कायर् गन, गराउने,  

(छ) सिमितको ूमखुको िनदशनमा सिमितको बैठक 
बोलाउने, सिमितको बैठकको िनणर्यको माइन्यूट 
गन,  सिमितको बैठकको िनणर्य ूमािणत गरी 
अिभलेख राख्न ेर बैठक सम्बन्धी आवँयक कायर् 
गन, गराउने, 

(ज) सिमित वा ूमखुले िनदशन वा तोकेका अन्य 
कायर् गन। 
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5. सिमितको समन्वयमा कायर् गन : ूदेश सरकार अन्तरगतका 
िजल्ला कायार्लयले सिमितसँग समन्वय गरी कायर् गनुर्  
पनछ । 

6. ूितवेदन पेश गन : (१) सिमितले ूत्येक चार मिहनामा र 
आिथर्क वषर् समा  भएको िमितले दईु मिहनािभऽ आफूले 
गरेका समन्वय, अध्ययन, अनसुन्धान, अनगुमन तथा कायर्बम 
लगायतका कामको ूितवेदन ःथानीय तह हेन नेपाल 
सरकारको मन्ऽालय र ूदेश सरकार, मखु्यमन्ऽीको 
कायार्लयलाई िदन ुपनछ ।  

7. k|lqmof lgwf{/0f गनर् सक्ने : सिमितले आफ्नो अिधकार 
क्षेऽका कायर्लाई ूभावकारी ढ ले समन्वय गनर् k|lqmof 

lgwf{/0f गनर् सक्नेछ । 

 
 

ःवीकृत िमित :2075।07।14 

 

 आ ाले,  

 इिन्दरा दहाल  

 ूदेश सरकारको सिचव 
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