जिल्ला समन्वय काययववधि¸ २०७५

जिल्ला समन्वय सममति¸ रसव
ु ा
२०७५ भाद्र

जिल्ला समन्वय काययववधि, २०७५
जिल्ला समन्वय सममतिले रसुवा जिल्लामित्रका गाउँ पामलकाहरुबीच समन्वय गर्ने¸ जिल्लामा रहर्ने
संघीय/प्रार्दे मिक कायाालय र स्थार्नीय सरकारहरुबीच समन्वय गर्ने िथा सरकारी-तर्निी-गैरसरकारी
क्षेत्रबीच सामञ्िस्यिा ल्याइ ववकास िथा तर्नमााणका कायालाई व्यवजस्थि गर्ना¸
र्नेपालको संववधार्नको धारा २२० िथा स्थार्नीय सरकार सञ्चालर्न

र्न¸ २०७४ को र्दफा ९२ (४) ले

दर्दएको अधधकार प्रयोग गरी रसव
ु ा जिल्लाको र्दोस्रो जिल्लासिाबाट जिल्ला समन्वय कायाववधध¸
२०७५ िारी गररएको छ ।

खण्ड क - संक्षिप्ि नाम र प्रारम्भ
१. संक्षिप्ि नाम र प्रारम्भः(१) यो कायाववधधको र्नाम जिल्ला समन्वय कायाववधध¸ २०७५ रहे को
छ।
(२) यो कायाववधध िरु
ु न्ि प्रारम्ि हुर्नेछ।
२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा र्नलागेमा यस कायाववधधमा¸
(क)"सरकारी कायाालय" िन्र्नाले रसुवा जिल्लामा र्नेपालको संववधार्न िथा सो अन्िगाि बर्नेका
अन्य कार्नूर्नद्वारा स्थापर्ना गररएका कायाालयहरु¸ संघीय िथा प्रार्दे मिक सरकारका जिल्लाजस्थि
कायाालयहरु¸ स्थार्नीय सरकारका कायाालयहरु र र्नेपाल सरकारको आधथाक िथा व्यवस्थापकीय
तर्नयन्त्रण रहे का अन्य कायाालयहरुलाई िर्नाउँ छ।
(ख)"गैरसरकारी क्षेत्र" िन्र्नाले रसुवा जिल्लालाई कायास्थल बर्नाई यस जिल्लाको पूवााधार¸
सामाजिक¸ आधथाक िथा साँस्कृतिक ववकासका लाधग प्रचमलि कार्नूर्न बमोजिम गैरसरकारी वा

सामर्द
ु ातयक वा सामाजिक वा साँस्कृतिक संस्थाको रुपमा र्दिाा िएका संस्थाहरु र तिर्नको आधथाक
िथा व्यवस्थापकीय तर्नयन्त्रण रहे का अन्य कायाक्रमहरुलाई िर्नाउँ छ।

(ग)"तर्निी क्षेत्र" िन्र्नाले यस कायाववधधको प्रयोिर्नको लाधग र्नाफामल
ू क उद्योग वा व्यवसाय
सञ्चालर्न गर्ने सन्र्दिामा रसुवा जिल्लामित्रको कुर्नै सावाितर्नक स्थार्नलाई आधार मार्नी पूवााधार¸

सामाजिक¸ आधथाक िथा साँस्कृतिक ववकासका कायाक्रमहरु सञ्चालर्न गर्ना स्थावपि फमा वा
कम्पर्नीलाई िर्नाउँ छ।

(घ)"ववकास िथा तर्नमााण" िन्र्नाले रसुवाली िर्निाको आधथाक¸ सामाजिक िथा साँस्कृतिक
समवृ िका लाधग सरकारी¸ गैरसरकारी िथा तर्निी क्षेत्रद्वारा सञ्चालर्न गररएका वा िववश्यमा

सञ्चालर्न गररर्ने पव
ू ााधार ववकास¸ क्षमिा अमिववृ िमल
ू क¸ आय अमिववृ ि र स्वरोिगारी एवम ्

रोिगारीमल
ू क कायाक्रमहरु¸ सीप ववकास र सचेिर्नामल
ू क ववकासका कृयाकलापहरुलाई बझु िन्छ ।

(ङ)"समन्वय" िन्र्नाले खण्ड (क) मा उल्लेख गररएका कायाालयहरुले सञ्चालर्न गर्ने कायाक्रमहरु
सञ्चालर्न हुर्नप
ु व
ू ा वा सञ्चालर्नकै क्रममा कुर्नै प्रकारको दृष्य वा अदृष्य कदनर्नाई उ्पन्र्न िई सो

कदनर्नाई सम्बोधर्न गर्ना सम्बि पक्षहरुद्वारा तर्नणाय मलर्न र्नसक्र्ने अवस्था मसिार्ना िएमा जिल्ला
समन्वय सममतिको िफाबाट सो अवस्थाको अन््य गरी तर्नणायप्रकृयालाई सुचारु बर्नाउर्न गररर्ने
औपचाररक िथा अर्नौपचाररक पहललाई िर्नाउँ छ ।
(च)"जिल्ला" िन्र्नाले रसुवा जिल्लालाई िर्नाउँ छ।
(छ)"प्रर्दे ि" वा "प्रर्दे ि सिा" वा "प्रर्दे ि सरकार" िन्र्नाले प्रर्दे ि र्नं ३ लाई िर्नाउँ छ । िववश्यमा
प्रर्दे ि र्नं ३ को र्नामाकरण पररविार्न िएको सन्र्दिामा उजल्लझखि िब्र्दहरुले प्रर्दे ि र्नं ३ को
पररवतिाि र्नामलाई र्नै िर्नाउर्नेछ ।

खण्ड ख - समन्वयको िेत्र र काययदायरा
(३) समन्वयको िेत्रः(१)यस कायाववधधको प्रयोिर्नको लाधग रसुवा जिल्लामा संघीय सरकारद्वारा
स्थापर्ना गररएका जिल्ला वा पामलकास्िरीय कायाालयहरु¸ प्रर्दे ि सरकारद्वारा स्थापर्ना गररएका
जिल्ला वा पामलकास्िरीय कायाालयहरु र स्थार्नीय सरकारद्वारा स्थावपि तर्नकायहरु मुलिि
ु
रुपमा समन्वयको क्षेत्रमित्र पर्नेछर्न ्।
(२) जिल्लामित्र सञ्चालर्न गररर्ने पूवााधार¸ सामाजिक¸ आधथाक िथा साँस्कृतिक ववकासका
गतिववधधहरुलाई व्यवजस्थि गर्ने सन्र्दिामा तर्निी िथा गैरसरकारी संस्थाहरुसमेि समन्वयको
क्षेत्रमित्र पर्नेछर्न ्।

(४)समन्वयको काययदायराः(१) समन्वयको र्दायरा सामान्यियााः उपर्दफा (३) मा उल्लेख गरे
बमोजिम हुर्नेछ। िर जिल्ला समन्वय सममतिमा सम्बजन्धि गाउँ पामलकाबाट मौझखक वा मलझखि
माग

िई

आएमा

पामलकामित्रका

सबै

वा

आंमिक

वडा-वडाहरुबीचमा

कायाक्षेत्रगि

वा

तर्नणायप्रकृयाका कुर्नैपतर्न चरणहरुमा समन्वय गर्ना सककर्नेछ।
(२)गैरसरकारी संस्थाहरुबीचमा समेि कायाक्षेत्रगि एकरुपिा कायम गर्ना वा कुर्नै पामलका र
गैरसरकारी संस्थाबीच कुर्नै पतर्न प्रकारको वववार्द उ्पन्र्न हुर्न सक्र्ने िएमा वा वववार्द उ्पन्र्न
िएमा समन्वय गर्ना सककर्नेछ।
(३)तर्निी

क्षेत्रहरुद्वारा

सञ्चामलि

सावाितर्नक

ववकास

िथा

तर्नमााणका

कृयाकलापहरुलाई

समन्व्या्मक रुपमा सञ्चालर्न गर्ना जिल्ला समन्वय सममतिले हरे क वषा िेष्न मदहर्नामित्र तर्निी

क्षेत्रहरुद्वारा आगामी आधथाक वषामा खचा गर्ने गरी छुट्टयाएको बिेटको पररधधमित्र रही सञ्चालर्न
गररर्ने कायाक्रमहरु ियार गर्नप
ुा र्नेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोजिम कायाक्रमहरु ियार गर्दाा सावाितर्नक ववकास र तर्नमााणमा लगार्नी गर्ने
तर्निी क्षेत्रहरु र कायाक्रम कायाान्वयर्न गररर्ने सम्बजन्धि गाउँ पामलकाका अध्यक्ष¸ उपाध्यक्ष र
सम्बजन्धि वडाका वडाध्यक्ष र वडा सर्दस्यहरुसमेिलाई सहिागी गराई वावषाक योिर्ना ििुम
ा ा
गर्नप
ुा र्नेछ। जिल्ला समन्वय सममतिले आवश्यक नार्नेमा लगार्नीकिाा तर्निी क्षेत्रहरुको समेि
सहिाधगिामा समर्द
ु ायस्िरहरुमा समेि गई छलफल कायाक्रमहरु आयोिर्ना गर्ना सककर्नेछ।

खण्ड ग - समन्वय प्रकृया
(५)जिल्ला समन्वय सममतिबाट तनर्यय गराउनुपननः यस कायाववधध बमोजिम पामलका-पामलका¸
वडा-वडा¸ पामलका-गैरसरकारी संस्था र पामलका-तर्निी क्षेत्रबीचमा समन्वय गर्नप
ुा व
ू ा वा कुर्नै ववषम
पररजस्थतिको कारण समन्वय गर्नप
ुा ूवा जिल्ला समन्वय सममतिको तर्नणाय गराउर्न र्नसककर्ने
अवस्था श्रि
ृ र्ना िएमा जिल्ला समन्वय सममतिका प्रमुखबाट तर्नणाय गराउर्नुपर्नेछ।
(६) समन्वयकिाय िोक्नप
ु ननःउपर्दफा (५) बमोजिम तर्नणाय गर्दाा जिल्ला समन्वय सममतिका
प्रमुखबाहे क अन्य पर्दाधधकारी वा अधधकृिस्िरका कमाचारीलाईखण्ड ख. अर्नुरुपका क्षेत्र वा
र्दायरामित्र पर्ने ववषयहरुमा समन्वयको लाधग खटाउँ र्दा समन्वयकिााको रुपमा िोक्र्नुपर्नेछ।

(७) काययववधि अवलम्बन गनप
ुय ननः(१)जिल्ला समन्वय सममतिका प्रमुख वा उपर्दफा (६) बमोजिम
िोककएका समन्वयकिााले ववषय वा पररजस्थति हे री समन्वयको कायाववधध अवलम्बर्न गर्नासक्र्नेछर्न ्
।
िर समन्वयका तर्नम्र्नमलझखि आधारिूि पक्षहरु अवलम्बर्न गर्नैपर्नेछाः
क. वववादर्दि वा समन्वय गर्नप
ुा र्ने ववषयवस्िुको गहर्न अध्ययर्न गरी सोको दटपोट गर्ने ।
ख. वववादर्दि वा समन्वय गर्नप
ुा र्ने पक्षहरुसँग एकल िथा सामूदहक वािाा गरी र्दव
ु ै पक्षका िर्नाईहरु
बि
ु ी सोको दटपोट गर्ने ।
ग. उजल्लझखि दटपोटका आधारमा वववादर्दि वा समन्वय गर्नप
ुा र्ने पक्षहरुलाई एक-अकााका िर्नाइ र
मागहरु सामदू हक बैनक राखी सर्न
ु ाउर्ने र उर्नीहरुलाई र्नै उक्िार्नस
ु ारका ववषयवस्िह
ु रुमा छलफल
गर्ना लगाउर्ने ।
घ. उक्िार्नस
ु ारको छलफलमा अन्य पक्षको समेि आवश्यकिा र्दे खेमा प्रमुख वा समन्वयकिााले
उक्ि पक्षलाई आमन्त्रण गर्नासक्र्ने ।
ङ. समन्वय प्रकृयामा सहिागी सबै पक्षहरुले मयाादर्दि¸ मिष्ट र सम्मार्निर्नक िाषा प्रयोग गर्ने ।
च. छलफलबाट प्रमुख वा समन्वयकिााले सहमतिको तर्नणाय गराउर्नुपर्ने ।
(२) उपर्दफा (१) मा उल्लेख गरे का प्रकृयाहरु अर्नुरुप प्रमुख वा समन्वयकिााले वववार्द वा समन्वय

गर्नप
ुा र्ने ववषय टुङ्गोमा पय
ु ााएपतछ सोको प्रतिवेर्दर्न जिल्ला समन्वय सममतिमा दर्दर्नुपर्नेछ । सोको
अमिलेख जिल्ला समन्वय सममतिको कायाालयमा रहर्नेछ ।
खण्ड ङ - ववववि

(८) असल अभ्यास ि ा िमिा अमभववृ ूमल
क क काययक्रमहरु सञ्चालन गननः जिल्ला समन्वय

सममतिले रसुवा जिल्लामा सञ्चामलि ववकास िथा तर्नमााण सञ्चालर्न गर्दाा र्दे झखएका असल
अभ्यासहरुलाई गाउँ पामलकाहरुबीचमा पुयााउर्न आवश्यक पर्ने क्षमिा अमिववृ िमूलक कायाक्रमहरु

सञ्चालर्न

गर्नेछ।

गाउँ पामलकाहरुले

जिल्ला

कायाक्रमहरुमा आवश्यक सहयोग गर्नेछर्न।

समन्वय

सममतिलाई

यसरी

सञ्चालर्न

गररर्ने

(९) समन्वय काययववधिको पालना गनप
ुय ननः यो जिल्ला समन्वय कायाववधध¸ २०७५ को पालर्ना गर्नुा
जिल्लाजस्थि सबै सरकारी¸ गैरसरकारी र तर्निी क्षेत्रको किाव्य हुर्नेछ ।

(१०) अनुसरर् गनप
ुय ननः जिल्लाजस्थि गाउँ पामलकाहरुले समेि आफ्र्नो कायाक्षेत्रमित्र कुर्नै पतर्न

ववषयमा सरकारी¸ तर्निी र गैरसरकारी क्षेत्रबीचमा समन्वय गर्नप
ुा र्ने अवस्थामा कायाववधधलाई
मागार्दिाक कायाववधधको रुपमा अर्नुसरण गर्नेछर्न ् ।

(११) संशोिनः यस कायाववधधमा उल्लेख गररएका ववषयवस्िुहरु जिल्ला सिाबाट मात्र संिोधर्न
हुर्नेछर्न ् । कुर्नै कारणले यस कायाववधधको कार्नूर्नी व्याख्या गर्नप
ुा र्ने अवस्था आएमा र्नेपालको

संववधार्न िथा अन्य प्रचमलि कार्नूर्न बमोजिम स्थापर्ना गररएका न्यातयक तर्नकायहरुबाट मात्र
गररर्नेछ ।

(१२) अन्यः यो कायाववधधमा िे सुकै कुरा लेझखएको िए िापतर्न संघीय वा प्रार्दे मिक कार्नूर्नले
अन्य व्यवस्था गरे कोमा सोदह अर्नुरुप र्नै हुर्नेछ ।

