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सम्बन्िी मियमावली, २०७५ 
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जिल्ला समन्वय समममिको अन्य काम, कितव्य र अमिकार प्रभावकारी र 
व्यवजथथि रूपमा सञ्चालि गिे सम्बन्िमा मियमावली बिाउि वान्छिीय 
भएकोले गाउँ/िगर/जिल्ला सभा सञ्चालि (कायतववमि) ऐि, 2075 को 
दफा 65 ले ददएको अमिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले देहायको 
मियमावली बिाएको छ।   

1. संजिप्त िाम र प्रारम्भः (1) यस मियमावलीको िाम "जिल्ला 
समन्वय समममिको अन्य काम, कितव्य र अमिकार सम्बन्िी 
मियमावली, २०७५" रहेको छ। 

(2) यो मियमावली िरुुन्ि प्रारम्भ हिेुछ।  

2. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथत िलागेमा यस मियमावलीमा,- 

(क) "जिल्ला समन्वय अमिकारी" भन्नाले मियम 4 
बमोजिमको जिल्ला समन्वय अमिकारी  सम्झि ु
पछत।  

(ख) "उपप्रमखु" भन्नाले जिल्ला समन्वय समममिको प्रमखु 
सम्झि ुपछत। 

(ग) "प्रमखु" भन्नाले जिल्ला समन्वय समममिको प्रमखु 
सम्झि ुपछत। 
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(घ) "सदथय" भन्नाले जिल्ला समन्वय समममिको सदथय 
सम्झि ुपछत। 

(ङ) "समममि" भन्नाले जिल्ला समन्वय समममि सम्झि ु 
पछत।  

(च) "संवविाि" भन्नाले िेपालको संवविाि सम्झि ुपछत। 

(छ) "प्रदेश" भन्नाले बागमिी प्रदेश सम्झि ुपछत। 

3. समममिको अन्य काम, कितव्य र अमिकार: संवविािको िारा २२० 
को उपिारा (७) िथा अन्य प्रचमलि प्रदेश कािूिमा उजल्लजखि 
काम, कितव्य र अमिकारका अमिररक्त समममिको अन्य काम, कितव्य 
र अमिकार देहाय बमोजिम  हिेुछ:- 

(क) जिल्ला मभरका सङ् घीय वा प्रदेश सरकारी कायातलय 
र थथािीय िह बीच समन्वय गिे, 

(ख) जिल्लामभरका थथािीय िहमा ववकास मिमातण 
सम्बन्िी कायतको अिगुमि गिे, 

(ग) जिल्लामभरका थथािीय िहको िमिा ववकासको 
लामग प्रदेश िथा सङ् घसगँ समन्वय गिे गरी 
कायतक्रम सञ्चालि गिे, 

(घ) जिल्लामभरको प्राकृमिक प्रकोप िथा ववपद् 
व्यवथथापि सम्बन्िी योििा र राहि वविरण 
लगायिका कायतमा समन्वय र सहिीकरण गिे, 

(ङ) जिल्लामभरको ववकास िथा मिमातण सम्बन्िी कायतमा 
सन्िलुि कायम गित गैरसरकारी सङ् घ संथथा िथा 
मििी िेरसँग समन्वय गिे,  
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(च) जिल्ला मभरको ववकास िथा मिमातण सम्बन्िी 
कायतमा सन्िलुि भए िभएको सम्बन्िमा अध्ययि, 
अिसुन्िाि िथा अिगुमि गरी ववकास मिमातण 
सम्बन्िी कायतमा सन्िलुि कायम गितको लामग प्रदेश 
सरकार िथा आवश्यकिा अिसुार सम्बजन्िि 
थथािीय िहलाई समेि सझुाव ददिे, 

(छ) जिल्लामभर राविय िथा अन्िराविय गैर सरकारी 
संघसंथथाबाट सञ्चालि भइरहेका योििा र 
कायतक्रमको प्रभावकाररिा, उपयकु्तिा िथा सन्िमुलि 
वकमसमले भए िभएको सम्बन्िमा अिगुमि गरी 
दोहोरो िहिेु गरी उपयकु्त थथािमा पठाउि 
सम्बजन्िि थथािीय िहसगँ आवश्यक समन्वय र 
सहिीकरण गिे,  

(ि) जिल्लामभरका एकभन्दा बढी थथािीय िह  प्रभाववि 
हिेु आयोििा िथा पररयोििाका प्रचमलि कािूि 
बमोजिम प्रारजम्भक वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि गित 
समन्वय गिे, 

(झ) जिल्लाको समग्र ववकासका लामग सरोकारवालासँग 
छलफल र समन्वय गिे, 

(ञ) जिल्लामभर सञ्चामलि सङ्घीय िथा प्रदेशथिरीय 
आयोििा िथा पररयोििाको कायातन्वयिको 
सम्बन्िमा संङ्घीय िथा प्रदेश सरकारसगँ समन्वय, 
सहिीकरण र सहयोग गिे, 
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(ट) जिल्लाथिरीय अन्िर थथािीय िह खेलकुद 
प्रमियोमगिा, कला, शैजिक प्रदशतिी, कृवष प्रदशतिीको 
आयोििा गिे, 

(ठ) जिल्ला सूचिा िथा अमभलेख केन्रको थथापिा िथा 
सञ्चालि गिे, 

(ड) जिल्लामभरका थथािीय िहले ििुतमा गरेका 
कािूिको अमभलेजखकरण गिे, 

(ढ) जिल्लामभरको ववकास िथा मिमातणलाई प्रभावकारी 
बिाउिको लामग वावषतक समीिा आयोििा गिे, 

(ण) िेपाल सरकारले अवलम्वि गरेको िीमि अिरुूप 
थथािीय िहले वालमैरी लैविक मैरी, अपाङ्ग मैरी, 
वािावरणमैरी, सरसफाइ, खोप, सािरिा अमभयाि 
िथा भवि आचार संवहिा सम्बन्िी वक्रयाकलाप 
सञ्चालि गरे िगरेको अिगुमि गरी प्रमिवेदि संघीय 
सरकार िथा प्रदेश सरकार समि पेश गिे,  

(ि) थथािीय िहबाट सम्पाददि ववकास मिमातणको 
गणुथिरीयिाको अध्ययि/पररिण गरी सो को 
प्रमिवेदि संघीय िथा प्रदेश सरकार समि पेश गिे, 

(थ) उत्कृष्ट थथािीय िहलाई परुथकृि गितको लामग प्रदेश 
सरकार समि मसफाररश गिे, 

(द) िदीिन्य पदाथत उत्खििको क्रममा िोवकएको 
मापदण्ड ववपरीि उत्खिि एवं ववक्री गरेको 
सम्बन्िमा अिगुमि गरी प्रदेश सरकार समि 
मसफाररश गिे, 
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(ि) प्रदेश सरकारले िोकेका अन् य कायत गिे। 

4. जिल्ला समन्वय अमिकारी सम्बन्िमा: (१) मििाममि सेवाको 
रािपरावङ्कि दििीय शे्रणीको कमतचारीले समममिको प्रशासकीय 
प्रमखुको रूपमा रही कायत गिेछ। 

(२) जिल्ला समन्वय अमिकारीको काम, कितव्य र अमिकार 
देहाय बमोजिम हिेुछ:-  

(क) समममिको सजचवको रूपमा रही प्रशासमिक 
काम गिे, 

(ख) समममिको मिणतय कायातन्वयि गिे, गराउिे, 

(ग) जिल्लाजथथि सङ् घ र प्रदेश सरकारका 
कायातलय िथा थथािीय िहबीच समन्वय गिे 
गराउिे, 

(घ) समममिको आमथतक कारोबारको अमभलेख 
दरुुथि राख् िे र लेखापरीिण गराउिे,  

(ङ) समममिको चल अचल सम्पजिको संरिण गिे, 
लगि राख् िे िथा अद्यावमिक गिे, गराउिे, 

(च) समममिले गिुत पिे खररद सम्बन्िी योििा 
ियार गरी खररद कायत गिे, गराउिे,  

(छ) समममिको प्रमखुको मिदेशिमा समममिको 
बैठक बोलाउिे, समममिको बैठकको मिणतयको 
माइन्यूट गिे, समममिको बैठकको मिणतय 
प्रमाजणि गरी अमभलेख राखे्न र बैठक सम्बन्िी 
आवश्यक कायत गिे, गराउिे, 
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(ि) समममि वा प्रमखुले मिदेशि वा िोकेका अन्य 
कायत गिे। 

5. समममिको समन्वयमा कायत गिे: प्रदेश सरकार अन्िरगिका जिल्ला 
कायातलयले समममिसँग समन्वय गरी कायत गिुत पिेछ। 

6. प्रमिवेदि पेश गिे: समममिले प्रत्येक चार मवहिामा र आमथतक वषत 
समाप्त भएको मममिले दईु मवहिामभर आफूले गरेका समन्वय, 
अध्ययि, अिसुन्िाि, अिगुमि िथा कायतक्रम लगायिका कामको 
प्रमिवेदि थथािीय िह हेिे िेपाल सरकारको मन्रालय र प्रदेश 
सरकार, मखु्यमन्रीको कायातलयलाई ददि ुपिेछ। 

7. प्रकृया मििातरण गित सक्िे: समममिले आफ्िो अमिकारिेरका 
कायतलाई प्रभावकारी ढङ्गले समन्वय गित प्रकृया मििातरण गित 
सक्िेछ। 

रष्टव्यः- केही प्रदेश ऐि संशोिि गिे ऐि, २०७७ बमोजिम “प्रदेश िं. ३” 
को सट्टा “बागमिी प्रदेश” भने्न शब्द राखी संशोिि गररएको छ। 

 


