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िजल्ला सभा तथा िजल्ला समन्वय सिमित सम्बन्धमा 
व्यवःथा गनर् बनेको ऐन, २०७५ 

ूःतावनाः िजल्ला सभा तथा िजल्ला समन्वय सिमितको बैठक 
स ालन तथा काम, कतर्व्य र अिधकारलाई व्यविःथत गनर् वाञ्छनीय 
भएकोले,  

नेपालको संिवधानको धारा २२० को उपधारा (८) वमोिजम 
ूदेश नम्वर ७ को ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 
पिरच्छेद-1 
ूारिम्भक 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ : (1) यस ऐनको नाम “िजल्ला सभा 
तथा िजल्ला समन्वय सिमित सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहेको 
छ। 

(2) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 
२.   पिरभाषा : िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “ूमखु” भ ाले िजल्ला सभा तथा िजल्ला 
समन्वय सिमितको ूमखु सम्झन ुपछर् ।  

(ख)  “उपूमखु” भ ाले िजल्ला सभा तथा िजल्ला 
समन्वय सिमितको उपू मखु सम्झन ुपदर्छ ।  

(ग)  “सदःय” भ ाले िजल्ला सभा तथा िजल्ला 
समन्वय सिमितको सदःय सम्झन ुपछर् ।  

(घ) “िजल्ला समन्वय अिधकारी” भ ाले दफा 
१० बमोिजमको िजल्ला समन्वय अिधकारी 
सम्झनपुछर् ।  
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(ङ) “सभा” भन् नाले संिवधानको धारा २२० को 
उपधारा (१) बमोिजमको िजल्ला सभा 
सम्झन ुपदर्छ । 

(च) "सिमित" भ ाले िजल्ला समन्वय सिमित 
सम्झन ुपछर् ।  

(छ) “ूदेश” भ ाले ूदेस नम्वर ७ सम्झन ु 
पछर् ।   

(ज)  “संिवधान” भ ाले नेपालको संिवधान 
सम्झन ुपछर् । 
 
पिरच्छेद -२ 

सभा र सिमितको बैठक तथा स ालन  
३. सभाको बैठक तथा सञ् चालन : (१) ूमखुले गाउँसभा र 

नगरसभाको िनवार्चनको अिन्तम पिरणाम ूा  भएको िमितले 
तीस िदनिभऽ सभाको पिहलो बैठक बोलाउनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन ूमखु िनवार्िचत नभएसम्म सभाका सदःय मध्ये ज्ये  
सदःयले सभाको वैठक बोलाउनेछ ।   

(३) सभाको बैठक वषर्को एक पटक ूमखुले 
तोकेको िमित, समय र ःथानमा बःनेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (३) बमोिजम सभाको बैठक 
बोलाएको सूचना िजल्ला समन्वय अिधकारीले कम्तीमा 
बह र घण्टा अघी सदःयलाई उपलब्ध गराउन ुपनछ ।  

(५) ूमखुको िनदशानसुार िजल्ला समन्वय 
अिधकारीले बैठकको कायर्सूची र समय तािलका तयार  
गनछ । 
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(६) ूमखुले कायर्सूची ःवीकृत गरी सभाको बैठक 
संचालन गनछ र बैठकमा उपिःथत सबै सदःयले उपिःथित 
पिुःतकामा हःताक्षर गनुर् पनछ । 

(७) सभाको बैठकको अध्यक्षता ूमखुले गनछ र 
िनजको अनपुिःथितमा वा िनजको पद िरक्त रहेको अवःथामा 
उपूमखुले र उपूमखुसमेत को अनपुिःथितमा सिमितको 
ज्ये  सदःयले बैठकको अध्यक्षता गनछ ।  

(८) सभामा तत्काल कायम रहेका सदःय संख्याको 
पचास ूितशत भन्दा बढी सदःय उपिःथत भएमा गणपूरक 
संख्या पगेुको मािननेछ ।   
  (९) सभाको बैठकको िनणर्य सवर्सम्मितबाट हनेुछ र 
सवर्सम्मित कायम हनु नसकेमा उक्त बैठकमा उपिःथत 
सदःयह को बहमुतबाट िनणर्य हनेुछ । 

(१०) सभाको बैठकमा िनणर्यका लािग पेश भएको 
िवषयमा अध्यक्षता गन व्यिक्तलाई मत िदने अिधकार हनेु 
छैन ।  

तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गन व्यिक्तले 
िनणार्यक मत िदनेछ । 

(११) ूमखुले कुनै िवषय िनणर्याथर् पेश गिरसकेपिछ 
सो िवषयउपर छलफल गनर् वा संशोधन ूःततु गनर् पाइने 
छैन । 

(१२) सभाको बैठकमा पेश हनेु िवषयमािथ छलफल 
गन समय ूमखुले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

(१३) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवःथा सभा 
आफले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

४. बैठक स ालन गदार् पालना गनुर्पन कुराह  : सभाको बैठक 
स ालन गदार्  देहायका कुराह  पालना गनुर् पनछ :-  
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(क) ूमखु बैठक कक्षमा ूवेश हनुासाथ 
राि य धनु बजाउन ुपन, 

(ख) ूमखु बैठक कक्षमा ूवेश गदार् 
सबैले सम्मान ूकट गनर् उठ्न ुपन,  

(ग) ूमखुले बैठकूित सम्मान ूकट 
गरी आसन महण गनुर् पन, 

(घ) आसन महण पिछ ूमखुले बैठक 
ूारम्भ भएको घोषणा गन, 

(ङ) बैठकमा भाग िलने सदःयले बोल्दा 
ूमखुलाई सम्वोधन गरेर िश  र 
सभ्य भाषामा बोल्न ुपन, 

(च) ूमखुले अन्यथा आदेश िदएमा 
बाहेक उिभएर बोल्न ुपन,  

(छ) बैठकमा कसैले पिन शािन्त भ  
हनेु वा बैठकको मयार्दा भंग हनेु 
वा अव्यवःथा उत्प  हनेु कुनै 
काम गनर् नहनेु, 

(ज) बैठक स ालन भएको समयमा 
बैठक कक्षमा मोबाईल फोन बन्द 
गनुर्   पन, 

(झ) ूमखुले बैठकलाई सम्वोधन 
गिररहेको समयमा सदःयले ःथान 
छाडेर िहंडन ुनहनेु । 

५. बैठक ःथिगत गन  : बैठक कक्षिभऽ अव्यवःथा भई वा हनेु 
सम्भावना भई बैठक िनयिमत पले स ालन गनर् बाधा पन 
देिखएमा ूमखुले त्यस िदनको कुनै समयसम्म वा बढीमा 
सात िदनसम्मको लािग सूचना टाँस गरी बैठक ःथिगत गनर् 
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सक्नेछ । ूमखुले बैठक ःथगन गनार्को कारण खलुाई 
गरेको त्यःतो ःथगन उपर कुनै सदःयले ूँ न उठाउन 
पाउने छैन । 

६. सभालाई सम्वोधन : (१) नेपाल सरकारका मन्ऽी, ूदेश 
सरकारका मन्ऽी, संघीय संसदका सदःय वा ूदेश सभाका 
सदःयलाई ूमखुले सभाको बैठकलाई िवशेष सम्वोधन गनर् 
अनरुोध गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सम्वोधनको लािग 
अपनाइने ूिबया ूमखुले तोके बमोिजम हनेुछ ।  

७. सिमितको बैठक : (१) सिमितको बैठक मिहनामा कम्तीमा 
एक पटक बःनेछ । 

(२)  सिमितको बैठक ूमखुले तोकेको िमित, समय 
र ःथानमा बःनेछ । 

(३) िजल्ला समन्वय अिधकारीले सिमितको बैठक 
बःने सूचना कम्तीमा बह र घण्टा अगावै सिमितका 
सदःयलाई िदन ु पनछ र त्यःतो सूचनाको साथमा बैठकमा 
छलफल हनेु िवषयह को सूचीसमेत संलग्न गनुर् पनछ । 

(४) सिमितका तत्काल कायम रहेको सदःय 
संख्याको पचास ूितशत भन्दा बढी सदःयको उपिःथित 
भएमा सिमितको गणपूरक संख्या पगेुको मािननेछ । 

(५) सिमितको बैठकको अध्यक्षता ूमखुले गनछ र 
िनजको अनपुिःथितमा वा िनजको पद िरक्त रहेको अवःथामा 
उपूमखुले बैठकको अध्यक्षता गनछ । 

(६) सिमितको बैठकमा वहमुतको राय मान्य हनेुछ 
र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गन व्यिक्तले 
िनणार्यक मत िदनेछ । 
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(७) सिमितको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवःथा 
सिमित आफले िनधार्रण गरे बमोिजम    हनेुछ । 

 

पिरच्छेद‐३ 
सभा सम्बन्धी व्यवःथा 

८. सभाको काम,  कतर्व्य र अिधकार : (१) संिवधानको धारा 
२२० को उपधारा (७) मा उिल्लिखत काम, कतर्व्य र 
अिधकारका अितिरक्त सभाको अन्य काम, कतर्व्य र अिधकार 
देहाय बमोिजम   हनेुछ :- 

(क)  िजल्लािभऽका गाउँपािलका वा 
नगरपािलका  िबचको िवकास 
िनमार्णका िवषय पिहचान गनर् तथा 
व्यवःथापन गनर् आवँयक समन्वय 
गन, 

(ख) िजल्लािभऽ सरकारी तथा 
गैरसरकारी क्षेऽबाट सञ् चािलत 
िवकास िनमार्ण सम्बन्धी 
कायर्बमको िववरण तयार गरी 
त्यःता कायर्बमको ूभावकािरता 
तथा व्यवःथापनका िविभ  चरणमा 
अनगुमन गन, त्यःता कायर्बमको 
ूितफलका सम्बन्धमा क्षेऽ वा 
समदुायगत,  िवषय क्षेऽगत र 
पयार्वरणीय सन्तलुन कायम गनर् 
आवँयक सझुाव वा मागर्दशर्न िदने 
र त्यसरी िदएका सझुाव वा 
मागर्दशर्नलाई सावर्जिनक गन, 



v08 @_ cltl/Qmf° @, k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.%.# 
 

8 
 

(ग) िजल्लािभऽका गाउँपािलका तथा 
नगरपािलकाको क्षमता िवकासको 
लािग ूदेश तथा सङ् घसँग समन्वय 
गन, 

(घ)  िजल्लामा रहने सङ् घीय वा ूदेश 
सरकारी कायार्लय र गाउँपािलका 
तथा नगरपािलकाबीच समन्वय गन, 

(ङ)  िजल्लािभऽका गाउँपािलका र 
नगरपािलकाबीच कुनै िववाद उत्प  
भएमा सोको समाधानका लािग 
समन्वय तथा सहजीकरण गन, 

(च)  िजल्लािभऽको ूाकृितक ूकोप तथा 
िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी योजना 
र कायर्को समन्वय गन, 

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

(ज) िजल्लािभऽको िवकास तथा िनमार्ण 
सम्बन्धी कायर्मा सन्तलुन भए 
नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, 
अनसुन्धान तथा अनगुमन गरी 
िवकास िनमार्ण सम्बन्धी कायर्मा 
सन्तलुन कायम गनर्को लािग 
मन्ऽालय, ःथानीय तह सम्बन्धी 
िवषय हेन ूदेश सरकारको 
मन्ऽालय तथा आवँयकता अनसुार 
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सम्बिन्धत गाउँपािलका तथा 
नगरपिलकालाई समेत सझुाव िदने, 

(झ)  आफ्नो काम कारबाहीको 
सम्बन्धमा नेपाल सरकारको 
सङ्  घीय मािमला हेन मन्ऽालय र 
ःथानीय तह सम्बन्धी िवषय हेन 
ूदेश सरकारको मन्ऽालयलाई 
ूत्येक आिथर्क वषर् समा  भएको 
दईु मिहनािभऽ ूितवेदन िदने,  

(ञ) िजल्लािभऽ राि य तथा अन्तराि य 
गैर सरकारी संघसंःथाबाट स ालन 
भइरहेका योजना र कायर्बमह को 
ूभावकािरता, उपयकु्तता तथा 
सन्तिुलत िकिसमले भए नभएको 
सम्बन्धमा अनगुमन गरी दोहोरो 
नहनेु गरी उपयकु्त ःथानमा पठाउन 
सम्बिन्धत गाउँपािलका तथा 
नगरपािलकासंग आवँयक समन्वय 
र सहजीकरण गन,  

(ट) िजल्लािभऽका दईु वा सोभन्दा बढी 
गाउँपािलका तथा नगरपािलका 
बीचका रणनीितक महत्वका 
आयोजना तथा पिरयोजनाको 
पिहचान गरी सोको कायार्न्वयनमा 
सहजीकरण तथा समन्वय गन, 

(ठ) िजल्लािभऽका एकभन्दा बढी 
गाउँपािलका तथा नगरपािलका 
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ूभािवत हनेु आयोजना तथा 
पिरयोजनाका ूचिलत कानून 
बमोिजम ूारिम्भक वातावरणीय 
ूभाव मलु्याकंन गनर् समन्वय गन, 

(ड) िजल्लाको समम िवकासका लािग 
सरोकारवालाह सँग समन्वय गन, 

(ढ) िजल्लािभऽ स ािलत स ीय र 
ूदेशःतरीय आयोजना तथा 
पिरयोजनाको कायार्न्वयनमा 
समन्वय, सहजीकरण र सहयोग 
गन, 

(ण) िजल्लाःतरीय अन्तर गाउँपािलका 
तथा नगरपािलका खेलकुद 
ूितयोिगता, कला, शैिक्षक ूदशर्नी, 
कृिष ूदशर्नीको आयोजना गन, 

(त) िजल्ला सूचना तथा अिभलेख 
केन्िको ःथापना तथा स ालन गन, 

(थ) िजल्लािभऽका गाउँपािलका तथा 
नगरपािलकाले तजुर्मा गरेका 
कानूनह को अिभलेिखकरण गन, 

(द) िजल्लािभऽको िवकास तथा 
िनमार्णलाई ूभावकारी बनाउनको 
लािग वषर्को एक पटक वािषर्क 
समीक्षाको कायर्बम आयोजना गरी 
सो िजल्लाबाट स ीय संसदको र 
ूदेश सभाको सदःयलाई आमन्ऽण 
गरी सझुाव िलने, 
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(ध) आवँयकता अनसुार ूाकृितक ौोत 
व्यवःथापन अनगुमन समन्वय सिमित 
तथा अन्य आवँयक सिमितह  
गठन गन,  

(न)  सम्बिन्धत िजल्लाको भौगोिलक 
क्षेऽमा स ािलत िबकास आयोजना 
तथा कायर्बमह को अनगुमन गरी 
सम्बिन्धत िनकायमा ूितवेदन िदने,  

(प) सम्बिन्धत िजल्लाको भौगोिलक क्षेऽमा 
सञ् चािलत आयोजना तथा 
कायर्बमह मा अिनयिमतता भएको वा 
गरेको भ े उजरुी पनर् आएमा उक्त 
आयोजना तथा कायर्बममा भए गरेका 
कामकाबार्हीको अध्ययन तथा अनगुमन 
गरी यथाथर्ताको िबवरण सिहतको 
ूितवेदन सम्बिन्धत िनकायमा  
पठाउने । 

(फ)  ूदेश सरकारले तोकेका अन् य कायर् 
गन। 

 (२) सभाले गन काम िजल्ला समन्वय सिमितको 
नाममा हनेुछ। 

(3) सभाले आफ्नो कायर्क्षेऽका िवषयमा वािषर्क 
कायर्बम तथा बजेट बनाई सभाबाट पािरत 
गरी लागू गनुर् पनछ। 

९.  सभाको कोष : (१) सभाको  एउटा कोष हनेुछ । 
   (२) सभाको सम्पूणर् खचर् उपदफा (१) बमोिजमको कोषबाट 
व्यहोिरनेछ । 
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  (३) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहाय बमोिजमको रकम 
रहनेछ:- 
   (क) नेपाल सरकारबाट ूा  रकम, 
   (ख) ूदेश सरकारबाट ूा  रकम, र 
   (ग) अन्य ॐोतबाट ूा  रकम । 

(४) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको सञ् चालन 
िजल्ला समन्वय अिधकारी वा िनजले तोकेको अिधकृत र 
लेखा ूमखुको संयकु्त दःतखतबाट हनेुछ । 

(५) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा रहने रकम 
सभाले तोकेको बै  तथा िव ीय संःथा सम्बन्धी ूचिलत 
कानून बमोिजम इजाजतपऽ ूा  'क' वगर्को बै मा खाता 
खोली जम्मा गिरनेछ ।  

१०. िजल्ला समन्वय अिधकारी : (१) सभाको ूशासकीय 
ूमखुको पमा काम गनर् एक िजल्ला समन्वय अिधकारी 
रहनेछ । 

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

(क) सभा र सिमितको सिचवको पमा 
काम गन,  

(ख) सभा र सिमितको िनणर्य कायार्न्वयन 
गन, गराउने, 

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

(घ)   सभाको आिथर्क कारोबारको िहसाव 
अिभलेख दु ःत राख्न,े  लेखापरीक्षण 
गराउने,  बे ज ु फ ौट गराउने 
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तथा  बे ज ु िमनाहको ूःताव तयार 
गरी िजल्ला समन्वय सिमितमा पेश 
गन, 

(ङ)  सभाको चल अचल सम्पि को 
संरक्षण गन,  लगत राख्न े तथा 
अ ाविधक गन, गराउने, 

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

(छ)  सभाले गनुर् पन खिरद सम्बन्धी 
योजना तयार गरी खिरद कायर् गन, 
गराउने, 

(ज)  सभा, सिमित वा ूमखुले तोकेका 
अन्य कायर्ह  गन। 

 

 
पिरच्छेद-४ 

बैठक भ ा तथा सिुवधा 
११. बैठक भ ा : सदःयले बैठकमा भाग िलएको ूत्येक िदनको 

लािग ूदेश सरकारले तोके बमोिजमको रकम बैठक भ ा 
बापत ्पाउनेछन ्। 
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१२. सवारी तथा यातायात सिुवधा : (१) ःथानीय तहका 
पदािधकारी तथा सदःयह को सवारी तथा यातायात सिुवधा 
ःथानीय तहका पदािधकारी तथा सदःयको सिुवधा सम्बन्धी 
ऐन, २०७५ को दफा ४ मा उल्लेख भएबमोिजम हनेु छ ।  

१३. दैिनक तथा ॅमण भ ा : ूमखु, उपूमखु तथा सदःयले 
सिमितको कामको िसलिसलामा िजल्लािभऽ ॅमण गनुर् पदार् 
ूचिलत ूदेश कानून बमोिजमको दैिनक तथा ॅमण भ ा 
पाउनेछन ्।  

 
पिरच्छेद-५ 
िविवध 

१४. सभा तथा सिमितमा छलफल गनर् नपाइने : देहायका िवषयमा 
सभा वा सिमितको बैठकमा छलफल गनर् पाइने छैन :- 

(क) संिवधान वा ूचिलत कानूनबाट 
िनषधे गिरएको िवषय, 

(ख) कानूनत: गोप्य रहने कुराह  वा 
ूकाशन गदार् राि य िहत िवपिरत 
हनेु िवषय, 

(ग) ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष पमा ूचारको 
लािग कुनै व्यिक्त वा संःथाको नाम 
आिद भएको िवषय, 

(घ) अदालत, ःथानीय न्याियक सिमितमा 
िवचाराधीन िवषय, 

(ङ) गैर सरकारी व्यिक्तको कुनै वक्तव्य 
सत्य हो वा होइन भ े िवषय,  
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(च) िमऽरा सँगको सम्बन्धमा खलल वा 
असर गन िवषय, 

(छ) सभाले तोके बमोिजमका अन्य िवषय । 
१५. सिमितको समन्वयमा कायर् गन : िजल्लामा रहेका ूदेश 

सरकारका कायार्लयले सिमितसँग समन्वय गरी कायर् गनुर् 
पनछ । 

1६. ूितवेदन िदने : (१) िजल्ला समन्वय सिमितले ूत्येक चार 
मिहनामा र आिथर्क वषर् समा  भएको िमितले दईु मिहनािभऽ 
आफुले गरेका काम कारबाहीको अध्ययन, अनसुन्धान, 
अनगुमन तथा कायर्बमको ूितवेदन ःथानीय तह हेन नेपाल 
सरकारको मन्ऽालय र ूदेश मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको 
कायार्लयमा िदन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको ूितवेदनमा 
औल्याएका सझुाव कायार्न्वयन गनर् ःथानीय तह हेन नेपाल 
सरकारको मन्ऽालय तथा ूदेश मखु्यमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषदको कायार्लयले सम्विन्धत िनकायलाई आवँयक 
िनदशन िदन सक्नेछ । 

१७. सिुवधाको दु पयोग गनर् नहनेु : यस ऐन बमोिजम ूा  
सिुवधा सम्बिन्धत ूमखु, उपूमखु वा सदःयले माऽ उपयोग 
गनर् पाउने छन ् । सम्बिन्धत ूमखु, उपूमखु तथा 
सदःयह ले सिुवधाको दु पयोग गरेमा ूचिलत कानून 
बमोिजम कारवाही हनेुछ । 

१८. सिुवधा नपाउने : यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन सभा वा सिमितको कुनै सदःय ूचिलत कानून 
बमोिजम िनलम्बन भएमा त्यःतो िनलम्बन भएको अविधभर, 
फौजदारी कसूरमा अदालतको आदेश बमोिजम थनुा वा 
कैदमा रहेमा त्यसरी थनुा वा कैदमा रहेको अविधभर िनजले 
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यस ऐन बमोिजमको कुनै सिुवधा पाउने छैन र सो अविधभर 
सभा वा सिमितको बैठकमा भाग िलन पाउने छैन । 

१९. ःवाथर् बािझएमा िनणर्य ूिबयामा भाग िलन नहनेु : सभा वा 
सिमितमा िवचाराधीन कुनै िवषयमा सभा वा सिमितको कुनै 
सदःयको िहत, सरोकार वा ःवाथर् रही िनणर्य ूभािवत हनेु 
भएमा त्यःतो सदःयले सभा वा सिमितलाई त्यःतो कुराको 
पूवर् जानकारी िदई त्यःतो िवषयमा सभा वा सिमितबाट गिरने 
िनणर्य ूिबयामा भाग िलन हदैुन । 

२०. काम कारबाहीमा बाधा नपन : कुनै सदःयको ःथान िरक्त 
रहेको कारणले माऽ सभा वा सिमितको काम कारबाहीमा 
बाधा पन छैन । 

२१. सङ्  घीय कानून बमोिजम हनेु : सभाको बजेट तथा कमर्चारी 
सम्बन्धी व्यवःथा सङ् घीय कानून बमोिजम हनेुछ ।  

२२. कायर्िविध, िनदिशका तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने : सभाले 
आफ्नो अिधकारक्षेऽका िवषयमा आवँयक कायर्िविध, 
िनदिशका तथा मापदण्ड बनाई लागू गनर् सक्नेछ । 

२३.  वचाउ : नेपालको संिवधान तथा यो ऐन को ूितकुल नहनेु 
गरी यो ऐन लाग ुहनु ुभन्दा अगािड िजल्ला सभा तथा िजल्ला 
समन्वय समितले ूचिलत कानूनवमोिजम गरेका 
कामकारवाही यसै ऐन वमोिजम गरेको मािननेछ । 

 
ूमाणीकरण िमित : २०७५/०५/०३      

   

 आ ाले, 

 श र अयार्ल 

 ूदेश सरकारको सिचव 
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