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मिम ाः 

जिल्लय सभयको कयि¸ क तव्य र अमधकयर सम्बन्धिय व्यिस्थय गर्त बर्केो विधेयक¸ 
२०७५ 
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जिल्ला सभाको काम¸ कर्तव्य र अधिकार सम्बन्िमा व्यवस्था गर्त बर्केो वविेयक¸ २०७५ 

 

प्रस्र्ावर्ा: जिल्लाधभत्रका गाउँपाधलका र र्गरपाधलकाहरुबीच समन्वय गर्त̧  ववकास र्था 
धर्मातणसम्बन्िी कायतमा सन्र्लुर् कायम गर्त र सोको अर्गुमर् गर्त र्था जिल्लामा रहर्े संघीय र 
प्रदेश सरकारी कायातलय र गाउँपाधलका र्था र्गरपाधलकाबीच समन्वय गर्त र्था जिल्ला सभाको 
अन्य काम¸ कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्िमा र्ेपालको संवविार्को िारा २२० को उपिारा (८) 
बमोजिम कारू्र्ी व्यवस्था गर्त वाञ्छर्ीय भएकोले, 
 

र्ेपालको संवविार्को िारा १७५ बमोजिमको प्रदेश रं्. १ को प्रदेश सभाले यो ऐर् 
बर्ाएको छ ।  

 

१. संजिप्त र्ाम र प्रारम्भ:  (१) यस ऐर्को र्ाम æजिल्ला सभा ऐर्, २०७५” रहेको छ ।  

२) यो ऐर् र्रुुन्र् प्रारम्भ हरु्ेछ ।  
 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथत र्लागेमा यस ऐर्मा,– 

(क)  "उपप्रमखु" भन्नाले जिल्ला समन्वय सधमधर्को उपप्रमखु सम्झर् ुपछत ।  

(ख) “जिल्ला सभा” भन्नाले संवविार्को िारा २२० को उपिारा (१) बमोजिमको जिल्ला 
सभा सम्झर् ुपछत । 

(ग) "जिल्ला समन्वय अधिकारी" भन्नाले जिल्ला सभाको जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई 
सम्झर् ुपछत ।  

(घ) “जिल्ला समन्वय सधमधर्” भन्नाले र्ेपालको संवविार्को िारा २२० को उपिारा (३) 
बमोजिमको जिल्ला समन्वय सधमधर् सम्झर् ुपछत । 

(ङ) "र्ोवकएको" वा "र्ोवकए बमोजिम" भन्नाले यस ऐर् अन्र्गतर् बर्ेको धर्यममा र्ोवकएको 
वा र्ोवकए बमोजिम सम्झर् ुपछत ।  

(च)  “पदाधिकारी” भन्नाले जिल्ला समन्वय सधमधर्को प्रमखु, उपप्रमखु र्था जिल्ला समन्वय 
सधमधर्का सदस्य सम्झर् ुपछत । 

(छ)  "प्रमखु" भन्नाले जिल्ला समन्वय सधमधर्को प्रमखु सम्झर् ुपछत ।  

(ि)  "मन्त्रालय" भन्नाले र्ेपाल सरकारको स्थार्ीय र्ह हेरे् मन्त्रालय सम्झर् ु पछत र सो 
शब्दले प्रदेश सरकारको स्थार्ीय र्ह हेरे् मन्त्रालय समेर्लाई बझुाउँछ । 
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(झ) "सदस्य" भन्नाले जिल्ला सभा र्था जिल्ला समन्वय सधमधर्को सदस्य सम्झर् ुपछत र सो 
शब्दले जिल्ला सभाको अध्यि र्था जिल्ला समन्वय सधमधर्को प्रमखु¸ उपप्रमखु र 
सदस्यलाई समेर् िर्ाउँछ ।  

(ञ) "संवविार्" भन्नाले र्पेालको संवविार् सम्झर् ुपछत ।  

(ट) "स्थार्ीय र्ह" भन्नाले गाउँपाधलका वा र्गरपाधलका सम्झर् ुपछत । 

३. जिल्ला सभाको काम¸ कर्तव्य र अधिकार: र्ेपालको संवविार्को िारा २२० को उपिारा (७) sf 

अधर्ररक्त जिल्ला सभाको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हरु्ेछ: 

क. ववकास कायतमा समन्वय  

(१)  जिल्लाको समग्र ववकाससम्बन्िी जिल्लास्र्रीय र्ीधर् र मापदण्ड र्िुतमा  गरी गाउँ / 
र्गरपाधलकामार्त र् ्कायातन्वयर् गर्त सहिीकरण गरे्, 

(२)  जिल्लाको गौरव र्था दईु वा सोभन्दा बढी गाउँपाधलका र्था र्गरपाधलकाबीचका 
रणर्ीधर्क महत्त्वका आधथतक, सामाजिक, पयतटर्, र्था वार्ावरणीय सिुार र सशुासर् 
िेत्रका आयोिर्ा एवम ् पररयोिर्ाहरुको पवहचार् गरे्, लगार्ीको रणर्ीधर्क योिर्ा 
र्िुतमा गरे् र र्ेपाल सरकार¸ प्रदेश सरकार र गाउँपाधलका र र्गरपाधलका, गैर सरकारी 
संघ संस्था र्था धर्िी िेत्रबीच समन्वय गरे्, 

(३)  जिल्लाधभत्रका दरु्त वा सोभन्दा बढी गाउँपाधलका र्था र्गरपाधलकाबीचका रणर्ीधर्क 
महत्वका आयोिर्ा र्था पररयोिर्ाको पवहचार् गरी सोको कायातन्वयर्मा सहिीकरण 
र्था समन्वय गरे्¸ 

(४)  संघीय वा प्रदेश सरकारी कायातलय र गाउँपाधलका र्था र्गरपाधलकाबीच र्था जिल्लामा 
कायतरर् गैर सरकारी एवम ्सामदुावयक संघसंस्था, जिल्लास्र्रीय सञ्जालहरुबीच एवककृर् 
योिर्ा प्रकृया, साझा कायतप्रणाली र्था प्रभावकारी कायतसम्पादर्का लाधग आवश्यक 
समन्वय गरे्, 

(५)  जिल्लाधभत्रको प्राकृधर्क श्रोर् सािर्को ददगो उपयोग, वार्ावरणीय र्था पयातवरणीय 
प्रभाव मूल्यांकर्, प्रकोप र्था ववपद् व्यवस्थापर् सम्बन्िी अध्ययर्, अर्सुन्िार् गरे् र 
अन्र्र गाउँपाधलका र्गरपाधलकाबीचका त्यस्र्ा योिर्ा र कायतक्रमको सञ्चालर् र्था 
व्यवस्थापर् गर्त समन्वय गरे्, 
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(६)  जिल्लाधभत्रको ववकास र्था धर्मातणसम्बन्िी कायतमा स्थलगर्¸ समदुायगर्¸ ववषयगर् 
िेत्रगर् र पयातवरणीय सन्र्लुर् र्था प्रधर्र्ल प्राप्त भए र्भएको सम्बन्िमा अध्ययर्¸ 
अर्सुन्िार् एवम ् अर्गुमर् गरी ववकास धर्मातण सम्बन्िी कायतमा सन्र्लुर् कायम 
गर्तको लाधग र्ेपाल सरकार¸ प्रदेश सरकार र गाउँपाधलका र्था र्गरपाधलका र 
सरोकारवाला धर्कायहरुलाई सझुाव ददर्े¸ 

(७)    जिल्लाको समग्र ववकासका लाधग ववधभन्न ववषयमा सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरे्, 

(८)  जिल्ला धभत्रका ववकास र्था धर्मातण कायतमा सन्र्लुर् कायम गरे् र अर्गुमर्बाट 
प्राप्त धर्ष्कषतका बारेमा सम्बजन्िर् कायातलयमा लेखी पठाउर्े, 

(९)  जिल्लाधभत्र सञ्चाधलर् संघीय र प्रदेशस्र्रीय आयोिर्ा र्था पररयोिर्ाको 
कायातन्वयर्मा समन्वय¸ सहिीकरण र सहयोग गरे्,  

(१०)  जिल्लास्र्रीय अन्र्र गाउँपाधलका र्था र्गरपाधलका खेलकूद प्रधर्योधगर्ा¸ कला¸ 
शैजिक प्रदशतर्ी, कृवष प्रदशतर्ीको आयोिर्ा गरी उत्तम अभ्यासको प्रवर्द्तर् र्था 
अन्र्र गाउँपाधलका र्था र्गरपाधलकाबीच ववकासमा सकारात्मक ढंगले प्रोत्सावहर् 
गरे्, 

(११)  आफ्र्ो काम कारवाहीको सम्बन्िमा मन्त्रालय र स्थार्ीय र्हसम्बन्िी ववषय हेरे् 
प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आधथतक वषत समाप्त भएको पैंर्ालीस ददर् धभत्र 
प्रधर्वेदर् पेश गरे् । 

ख. अर्गुमर् कायत  

(१)  ववद्यरु्ीय प्रणालीमा जिल्ला अर्गुमर् ववश्लषेण प्रणालीको स्थापर्ा र संचालर् गरे्, 

(२)  जिल्लाधभत्रका र्ेपाल सरकार र्था प्रदेश सरकारका ववषयगर् कायातलयहरुबाट 
भर्रहेका चालू योिर्ा र कायतक्रमहरु गाउँपाधलका र्था र्गरपाधलकासँगको 
समन्वयमा भए र्भएको¸ ददगो ववकास लक्ष्य प्राधप्तमा योगदार् भए/र्भएको र्था 
सेवाको गणुस्र्र, पररणाम र समय कायम भए/र्भएको ववषयमा अर्गुमर् गरी र्ेपाल 
सरकार र्था प्रदेश सरकारमा सझुाव र्था प्रधर्वेदर् पेश गरे्, 

(३)  गाउँपाधलका र र्गरपाधलकाको देहायको ववषयमा अर्गुमर् र्था कायतसम्पादर् मापर् 
गरी आवश्यक पररपालर्ा गर्त सझुाव ददर्े:- 

(क) गाउँपाधलका र र्गरपाधलकाबाट संवैिाधर्क र्था कारू्र्ी पररपालर्ाको ववषय, 

(ख)  ववत्तीय व्यवस्थापर् र्था प्रभावकाररर्ाको ववषय, 

(ग)  सशुासर् प्रवर्द्तर्को ववषय, 
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(घ)  पदाधिकारीबीचको समुिरु अन्र्रसम्बन्िको ववषय । 

(४)  कारू्र्बमोजिम गाउँसभा, र्गरसभा संचालर् भए/र्भएको अध्ययर् गरे् र र्भएको भए 
र्त्काल कारू्र् बमोजिम गर्त सझुाव ददर्े, 

(५) जिल्लाधभत्र राविय र्था अन्र्राविय गैर सरकारी संघसंस्था¸ ववषयगर्¸ िेत्रगर् 
सञ्जालबाट सञ्चालर् भर्रहेको चालू योिर्ा र कायतक्रमहरुमा स्थार्गर्¸ ववषयगर्¸ 
िेत्रगर् लगायर्को सन्र्लुर् भए/र्भएको र्था कायतक्रमको प्रभावकाररर्ा र 
व्यवस्थापर्का ववधभन्न चरणमा अर्गुमर् गरी आवश्यक सझुाव ददर्े । 

 ग. सूचर्ा¸ र्थयांङ्क र्था अधभलेख व्यवस्थापर् कायत  

 (१) जिल्ला सूचर्ा र्था अधभलेख केन्रको स्थापर्ा र्था सञ्चालर् गरे्¸ 

(२)   र्वीर्र्म ्सूचर्ा प्रववधिको प्रयोग गरी जिल्ला र्हको िर्सांजययक¸ प्राकृधर्क¸ आधथतक¸ 
सामाजिक¸ साँस्कृधर्क¸ भौधर्क पूवातिार¸ रोिगारीको अवस्था¸ कूल गाहतस्थ उत्पादर्¸ 
प्रधर्व्यजक्त आय¸ मार्व ववकास र्था लैंधगक सशक्तीकरण स"चकाङ्क¸ रािश्व र्था 
आयव्यय समेर्को र्थयांक सङ्कलर् र प्रशोिर् गरी र्वीर्र्म ् प्रववधियकु्त र राविय 
र्था स्थार्ीय सूचर्ा प्रणालीमा अद्यावधिक गरे् र जिल्ला पाश्वतजचत्र¸ जिल्लाको श्रोर् 
र्क्सा¸ भौगोधलक सूचर्ा प्रणालीको अद्यावधिक गरी अधभलेख राख्न,े  

(३)  जिल्लाभररको सावतिधर्क सम्पजत्त¸ सामदुावयक सम्पजत्त¸ भवर्¸ सडक¸ पसल¸ 
व्यवसायको वववरण सवहर्को र्थयाङ्क संकलर् गरी अद्यावधिक अधभलेख राख्न,े  

(४)  जिल्लाधभत्र सम्पन्न भएका र्था सञ्चाधलर् चाल ु ववकास आयोिर्ा र्था पररयोिर्ाको 
लगर् राख्ने̧  

(५)  जिल्लाधभत्रका गाउँपाधलका र्था र्गरपाधलकाले र्िुतमा गरेका कारू्र्हरुको 
अधभलेखीकरण गरे्¸ 

(६)  जिल्लास्र्रीय अन्य आवश्यक र्थयांक र्था सूचर्ाको संकलर् र्था अधभलेखर् गरे् ।  

घ. िमर्ा ववकास कायत  

(१)  गाउँपाधलका र्था र्गरपाधलकाको आवश्यकर्ा मागबमोजिमका ववषयगर् िेत्रमा 
िमर्ा ववकास योिर्ा र्िुतमा गरी त्यस्र्ो कायतमा सहयोग र समन्वय गरे्¸ 
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(२)  जिल्लाधभत्रका गाउँपाधलका र्था र्गरपाधलकाको िमर्ा ववकासको लाधग प्रदेश र्था 
संघसँग समन्वय गरे्¸  

(३)  गाउँपाधलका र्था र्गरपाधलकामा ददगो ववकासका लक्ष्यसँग सम्बजन्िर् सूचर्ा¸ जशिा 
र िमर्ा ववकास गधर्ववधि संचालर् गर्त आवश्यक कायत गरे्, 

(४)  जिल्लाको ववजशष्ठर्ा अर्सुार गाउँपाधलका र्था र्गरपाधलकाबाट अधभयार्ात्मक ववकास 
गधर्ववधि सञ्चालर् गर्त आवश्यक ज्ञार्¸ सीप अधभववृर्द् कायतक्रम संचालर् गर्त 
आवश्यक कायत गरे्, 

(५)  रािस्वका िेत्र पवहचार् र्था सम्भाव्यर्ा अध्ययर् गरी त्यस्र्ो श्रोर्को उच्चर्म 
पररचालर्का लाधग गाउँपाधलका र्था र्गरपाधलकालाई र्ाधलम¸ अधभमखुीकरण प्रदार् 
गरे् एवम ्आवश्यक सहयोग गरे्, 

(६)  जिल्लास्र्रीय ववधभन्न सञ्जालहरुको संस्थागर् िमर्ा ववकाससम्बन्िी कायत गरे् ।  

ङ. व्यवस्थापर् कायत 

जिल्लाधभत्रका दईु वा सोभन्दा बढी गाउँपाधलका र्था र्गरपाधलकाले आफ्र्ो कायत सञ्चालर् 
गदात लागर् न्यूर्ीकरण, श्रोर् सािर्को अधिकर्म उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाह 
सधुर्जिर् गर्त देहायका कायतहरु जिल्ला सभामार्त र् ् साझेदारी, सम्झौर्ा वा संयकु्त 
व्यस्थापर्मा गर्त सक्र्ेछ :- 

(क) जिल्लास्र्रीय यार्ायार्को सञ्चालर् र्था व्यवस्थापर् र्ीधर् र्था मापदण्ड र्िुतमा र 
अर्गुमर्,  

(ख) आिारभरू् र्था माध्याधमक र्हको प्राववधिक जशिाको सञ्चालर्¸ प्रवर्द्तर् र ववकास, 

(ग)  र्ोहोरमैला ववसितर् स्थल वा प्रशोिर् प्रणालीको ववकास र सञ्चालर्¸ 

(घ) बहृर् पूवातिार धर्मातण¸ ठूलो मेधसर् र्था औिार खररद र व्यवस्थापर्¸ 

(ङ) बस्र्ी ववकास र्था भ-ूउपयोग योिर्ा¸  

(च)  पयतटर्¸ प्रववधि र्था संस्कृधर्को प्रवर्द्तर् र ववकास¸ 

(छ)  दमकल र्था एम्बलेुन्स सेवाको सञ्चालर्¸ 

(ि)  असल अभ्यास र अर्भुवको आदार् प्रदार् । 

च. प्राकृधर्क प्रकोप र्था ववपद् व्यवस्थापर्सम्बन्िी कायत  
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 (१)  आफ्र्ो जिल्लाधभत्र कुरै् प्राकृधर्क प्रकोप¸ दघुतटर्ा वा कुरै् ववपद् देखा परेमा प्रकोप 
र्था ववपद् व्यवस्थापर्मा जिल्लाभररका सबै गाउँ/र्गरपाधलकाबीच समन्वय गरी 
एकीकृर् ढंगले कायतक्रम संचालर् गर्त पहल गरे्, 

(२) ववपद् र्था प्रकोप व्यवस्थापर्मा जिल्लाभररका सबै धर्कायहरुबीच उर्द्ार र राहर् 
कायत प्रभावकारी बर्ाउर् समन्वय गरे्¸ 

(३) ववपद् र्था प्रकोप व्यवस्थापर्मा प्रदेश सरकार र्था संघीय सरकारसँग समन्वय र 
सहकायत गरे् । 

छ. भाषा, कला, र संस्कृधर् संरिण र्था प्रवर्द्तर्सम्बन्िी कायत  

(१)  जिल्लाधभत्र प्रचलर्मा रहेको भाषा, कला र संस्कृधर्को खोि, अध्ययर् र्था अर्सुन्िार् 
गर्त स्थार्ीय सरकार र्था प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरे्, 

(२)  जिल्लाको भाषा, कला, र संस्कृधर् संरिणसम्बन्िी कायत गरे्, 

(३)  जिल्लाधभत्रका गैरसरकारी संस्था, दार्धृर्काय, गठुी आदद सँगको समन्वयमा जिल्लाको 
भाषा, कला र संस्कृधर्को प्रवर्द्तर् गरे् । 

४. जिल्ला सभाको अन्य कायत : जिल्ला सभाले आफ्र्ो जिल्लामा भएका पूवातिार ववकास र्था सेवा प्रवाहका 
सम्बन्िमा अधर्यधमर् ढंगले काम गरेको पार्एमा सम्बजन्िर् धर्कायलाई आवश्यक कारबाहीको लाधग 
धसर्ाररस गर्त सक्र्ेछ र त्यस्र्ो धर्कायले यसरी धसर्ाररस भई आएको ववषयमा र्त्काल िाँचबझु गरी 
आवश्यक कारबाही अगाधड बढाउर् ुपरे्छ र सो को िार्कारी सम्बजन्िर् जिल्ला समन्वय सधमधर्लाई 
ददर् ुपरे्छ । 

५. अथत सम्बन्िी कायत : जिल्ला सभाले आधथतक कायत सम्पादर् गरे् ववषय प्रचधलर् कारू्र् बमोजिम हरु्ेछ । 

६. जिल्ला सभाले गरे् कामसम्वन्िी व्यवस्था : र्ेपालको संवविार् र यो ऐर् बमोजिम जिल्ला सभाले 
सम्पादर् गर्ुतपरे् सम्पूणत कायत जिल्ला समन्वय सधमर्ले गरे्छ । 

७. धर्यम बर्ाउर् े अधिकार : यस ऐर्को कायातन्वयर् गर्तको लाधग प्रदेश सरकारले आवश्यक धर्यम 
बर्ाउर् सक्र्ेछ ।  

८. खारेिी र बचाउ : (१) यस अजघ जिल्ला सभाबाट भर्रहेका कायतहरु यसै ऐर् बमोजिम भएको    
माधर्र्ेछ ।  

(२) यो ऐर् प्रारम्भ हरु्भुन्दा अजघ जिल्ला सभाले जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र 
अधिकारका सम्बन्िमा कुरै् धर्यामावली वा कायतववधि बर्ाएको भए यो ऐर् लागू भएपधछ त्यस्र्ो 
धर्यमावली वा कायतववधि स्वर्ः खारेि हरु्ेछ । 


