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भूलमका 
नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकाररता, 

सहअस्स्तत्ि र समन्ियको ससद्धान्तमा आधाररत रहने भनन उल्लेख भए बमोस्िम तीन तहका 
सरकारका काम, कारिाही सोही ससद्धान्त बमोस्िम संचासलत भइ सघं, प्रदेश र स्थानीय तह 
बीच समन्िय कायम भएको पाईन्छ ।  

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्ितन्रता, सािवभौमसत्ता, भौगोसलक 
अखण्डता, रास्रिय स्िाधीनता, रास्रिय हहत, सिाांगगन विकास, िहुदलीय प्रनतस्पधावत्मक 
लोकतास्न्रक गणतन्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानि अगधकार तथा मौसलक हक, कानूनी 
राज्य, शस्तत पथृकीकरण र ननयन्रण तथा सन्तुलन, िहुलता र समानतामा आधाररत 
समतामलूक समाि, समािेशी प्रनतननगधत्ि र पहहचान संरक्षणका साथै विकासका लागग 
समयमै िास्तविक तथयांकको अध्ययन गरी नीनत तथा कायवक्रम प्रादेसशक योिना, सन्तुसलत 
बिेट र आगथवक अनुशासन, न्यायगत रुपमा श्रोत र साधनहरुको उगचत वितरण तथा 
विननयोिन गनुवपने हुन्छ । प्रादेसशक र स्थानीय तहका िनताहरुको िीिन सहि हुने गरी 
कृवि तथा औधोगगक कायवक्रमहरु कायावन्ियन गने दण्डहहनता अन्त गरी कानूनी शासनको 
प्रिद्वधन न्याय र विकासका लागग शासन र प्रशासनमा िोड हदनु पदवछ।  

प्रदेश र स्थानीय तहको योिना तिुवमा, नीनतगत साझेदारी, साझा अगधकार सगूचको 
प्रयोगमा एकरुपता, प्राकृनतक श्रोत र साधनको उपयोग र बााँडफााँरमा समन्िय गनव, प्रदेशको 
समग्र विकास कायवक्रममा साझेदारी गनव, प्रदेशको सुव्यिस्था कायम गने लगायत तत्सम्िन्धी 
कायव ननयसमत र व्यिस्स्थत गनव स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०५(५) 
िमोस्िम प्रदेश समन्िय पररिद्को समनत २०७५।०५।१९ मा बसेको पहहलो िैठकले कायवविगध 
पाररत गरेको छ । स्थानीय सरकार ऐन २०७४ को दफा १०५ बमोस्िम प्रदेश सरकारले प्रत्येक 
ििव कस्म्तमा एक पटक प्रदेश समन्िय पररिद बैठक बस्नु पने प्रािधान अनुसार समनत 
२०७६।०९।२६ र २७ गत े उतत बैठक प्रदेश नं. २ का माननीय मुख्यमन्री श्री लालबाबु 
राउतको संयोिकत्िमा महोत्तरी स्िल्लाको बहदविासमा नगरपासलकामा बसेको बैठक र सो 
बैठकले पाररत गरेका प्रस्तािहरु महहला हहसंा, िालवििाह र दाईिो प्रथाको अन्त्य, छोरी 
सशक्षा मुद्दनत खाता संचालनमा सहिीकरण गने गरी प्रनतबद्धता समेत गरेको छ । उतत 
कायवक्रममा माननीय अथवमन्री युिराि खनतिडा, रास्रिय योिना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष 
डा. पुण्य काँ डेल, अस्ख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोगका माननीय प्रमखु आयुतत श्री 
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निीन कुमार नघसमरे, महालेखा परीक्षक मा. टंकमणी शमाव दंगाल, योिना आयोगका मा. 
सदस्य डा. उिा झाज्यू समेतलाई ननदेशन मन्तव्यको लागग हाहदवक आभार व्यतत गदवछु ।   

प्रस्तुत प्रनतिेदनमा हदइएका अग्रिहरुको अनभुि, सझुाि, कायवपर प्रस्तुनतकरण 
सामाग्री संकलन, हटपोटकताव, सम्पादन, प्रनतिेदक र प्रकाशनमा सहयोग पुयावउनु हुने कमवचारी 
साथीहरु, मुख्यमन्री तथा मस्न्रपररिद्को कायावलयका सबै कमवचारी समरहरु प्रनत हाहदवक 
धन्यिाद हददै सम्बस्न्धत सबमैा विशेि धन्यिाद हदन चाहन्छु ।  

   धन्यिाद ! 

 

िामकृष्र् सुवेदी 
(प्रमुख सगचि) 

मुख्यमन्री तथा मस्न्रपररिद्को कायावलय 

प्रदेश नं.-२, मधेस भिन 

िनकपुरधाम । 
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शब्द संक्षेपीकिर्को िालिका 

 

म.ले.प.: महालेखा परीक्षक 

आ.ले.प.: आन्तररक लेखा परीक्षण 

स्ि.स.स.: स्िल्ला समन्िय ससमनत 

अ.द.ुअ.आ.: अस्ख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोग 

USAID: United States Agency for International Development 

UK AID: United kingdom Agency for International Development 

IBRD: International Bank of Rural Development 

DFID: Department of International Development 

O&M: Organizational and Management Survey 

OAG: Office of Auditor General  

ADB: Asian Development Bank 

WB: World Bank 
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प्रतिवेदनको कायिकािी सािांश 
 

२०७२ सालमा घोिना भएको नेपालको संविधानले राज्यको अगधकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय 
गरी तीन तहमा विभािन गरेको छ। सोही बमोस्िम तीनै तहको ननिावचन पश्चात संघ, प्रदेश र 
स्थानीय गरी तीन तहको सरकार गठन भई हाल क्रक्रयाशील रहेको    छ । संिैधाननक प्रािधान अनुसार 
नेपालमा सात प्रदेश रहेकोमा हालसम्म चारिटा प्रदेशको नामाकरण भइसकेको छ भने प्रदेश नं. २ 
सहहत अन्य प्रदेशको नामाकरण गने प्रक्रक्रयामा  छ ।  
 

प्रदेश नं. २ सरकारले कानून ननमावण तफव  दईु दिवन भन्दा बढी कानूनहरु कायावन्ियनमा 
रहेको, ८० िटा कानून मस्यौदा भइ तयारी अिस्थामा रहेको र २१ िटा विधेयकको प्रदेश सभाको 
ससमनतहरुमा छलफलमा रहेको छ । संविधान बमोस्िम सम्बस्न्धत प्रदेशका मुख्यमन्रीज्यूको 
संयोिकत्िमा गठन हुने प्रदेश समन्िय पररिद्को बैठक दफा ३ को उपदफा (१) बमोस्िम ििवमा एक 
पटक बस्नु पने प्रािधान रहेको     छ । सोही मुताविक २०७६ पौि २६ र २७ गते महोत्तरी स्िल्लाको 
बहदविासमा आयोिना  गररयो । दईु हदने सो बैठकमा मूलत: उद्घाटन सर र कायवक्रम सरको 
आयोिना गररएको गथयो । कायवक्रमको उदघाटन मा. मुख्यमन्री लालबाबु राउतले गनुवभएको गथयो 
भने प्रदेश सरकारका प्रमुख सगचि श्री रामकृरण सुिेदीले कायवक्रमको उद्देश्यमागथ प्रकाश पानुवका साथै 
सहभागीहरुलाई स्िागत गनुव भएको    गथयो । उतत उदघाटन कायवक्रममा प्रमुख अनतगथ मा. अथवमन्री 
डा. युिराि खनतिडा, विसशरट अनतगथ मा. उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुरपराि कंडेल, विसशरट अनतगथ 
अस्ख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुतत नविन कुमार नघसमरे, विसशरट अनतगथ मा. 
महालेखापरीक्षक टंकमणी शमाव दंगाल लगायतका व्यस्ततत्िहरुको उपस्स्थनत रहेको    गथयो । 

कायवक्रम सरमा विज्ञहरुद्िारा कायवपर प्रस्तुत भएको गथयो । कायवपर प्रस्तुत गनेमा प्रदेशका 
मुख्यन्यायागधितता श्री हदपेन्र झाज्यूले 'प्रदेशस्ििीय कानून तनमािर् िथा प्रदेश ि स्थानीय िह अन्िि 
सम्बन्ध ववषयमा', प्रदेश नीनत तथा योिनाका उपाध्यक्षज्यूले 'प्रदेश सिकािको नीति ि योजना 
ववषयमा', आन्तररक मासमला तथा कानून मन्रालयका सगचिज्यूले 'मन्राियगि समस्या, िुनौिी, 
समस्या समाधानका उपायहरु, भावी कायियोजना िथा प्रदेश ि स्थानीय िहसँग सहकायि ि 
अन्ििसम्बन्ध' ववषयमा, आगथवक मासमला तथा योिना मन्रालयका सगचिज्यूले 'मन्राियगि 
समस्या, िुनौिी, समस्या समाधानका उपायहरु, भावी कायियोजना िथा प्रदेश ि स्थानीय िहसँग 
सहकायि ि अन्ििसम्बन्ध' ववषयमा, भौनतक पूिावधार विकास मन्रालयका सगचिज्यूले 'मन्राियगि 
समस्या, िुनौिी, समस्या समाधानका उपायहरु, भावी कायियोजना िथा प्रदेश ि स्थानीय िहसँग 
सहकायि ि अन्ििसम्बन्ध' ववषयमा, केन्रीय तथयांक विभागबाट 'िान्त्ष्िय जनगर्ना सम्बन्धी 
ववषयमा' विियिस्तु प्रस्तुत भयो।प्रस्तुनतपनछ कायवपरहरुमागथ छलफल भएको गथयो ।  
 

साथै, सहभागीहरुको तफव बाट प्रदेश नं. २ का ८ िटा स्िल्लाबाट स्िल्ला समन्िय सससमतका 
प्रमुख तथा उपप्रमुख तथा यस प्रदेशका १३६ स्थानीय पासलकाका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/ उपाध्यक्ष 
तथा प्रशासकीय अगधकृतहरुका साथै यस कायावलयका सम्पूणव कमवचारीहरु तथा कायावलय सहयोगीहरु, 
सुरक्षाकमीहरु, सिारी चालकहरु तथा परकार, सशक्षक/सशक्षक्षकाहरु ऐिं सिवसाधारणको उपस्स्थनत रहेको 
गथयो।(अनुसूगच-४ मा संलग्न रहेको) 
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परिच्छेद-एक 

परििय िथा अवधािर्ा 
 
 

१.१ प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकको पषृ्ठभूलमः 
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यिस्था 

गरेको छ । िस अनुसार सघं, प्रदेश र स्थानीय तहका आ-आफ्नो अगधकार र कायवक्षेर 
तोकेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ मा प्रदेश समन्िय पररिद्को 
व्यिस्था गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले गने काम कारबाहीमा नीनतगत सामञ्िस्यता, 
योिना व्यिस्थापनमा रणनीनतक साझेदारी, साझा अगधकारको प्रयोग, प्रकृनतक स्रोत साधनको 
उपयोग र बााँडफााँट सम्बन्धी विियमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच समन्िय कायम गनव ििवको 
कस्म्तमा एक पटक प्रदेश सरकारको तफव बाट मखु्यमन्री संयोिक भएको हैससयतले मुख्यमन्री 
तथा मस्न्रपररिद्को कायावलयबाट पररिद् बैठकको आयोिना गने व्यिस्था रहेको छ । सोही 
व्यिस्था बमोस्िम यस पररिद्ले समनत २०७५/०५/१९ मा "प्रदेश न २ को प्रदेश समन्वय 
परिषद्को बैठक सञ्िािन कायिववचध,२०७५" समेत पहहलो बैठकबाट पाररत गरेको छ र हाल 
यो कायवविगध कायावन्ियनमा रहेको छ ।प्रदेश समन्िय पररिदमा देहायका पदागधकारीहरु रहने 
व्यिस्था गररएका      छन ्।  

      (क) मूख्यमन्री-----------------------------------------------
संयोिक,  

      (ख) प्रदेश सरकारकका मन्रीहरु----------------------------- सदस्य, 

      (ग) प्रदेशको प्रमूख सगचि------------------------------------- 
सदस्य, 

      (घ) प्रदेश सरकारका सगचिहरु---------------------------------
सदस्य, 

      (ङ) प्रदेशसभरका स्िल्ला समन्िय ससमनतका प्रमुख तथा उपप्रमुख---सदस्य, 

      (च) प्रदेशसभरका गाउाँ पासलकाका अध्यक्ष  तथा उपाध्यक्ष  

         र नगरपासलकाका प्रमुख तथा उपप्रमखु----------------------सदस्य, 

(छ) सगचि, प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेने मन्रालय-- सदस्य सगचि । 
 
१.२ प्रतिवेदन ियािीमा आविम्वन गरिएको ववचधः 
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यस प्रदेश समन्िय पररिद्को बैठकको प्रनतिेदन ननमावणको लागग प्राथसमक स्रोत र 
द्वितीय स्रोतको संकलन र विश्लेिण गरेका छौं साथै कायवक्रम सञ्चालन संरचना अनुसार 
भएको कायवविभािन बमोस्िम प्राथसमक स्रोत अन्तगवत अनतगथ, ितता, कायवपर प्रस्तुतकताव 
आहद सबैिनाले उल्लेख गरेका र औल्याएका सान्दसभवक घट्ना, विचार, कानूनी व्यिस्था, 
प्रचलन, व्यिहार, सूचना, योिना तथा कायवक्रमहरुको हटपोट गरी ससलससलेिार समलाएर 
प्रनतिेदन लेखनको सामान्य ढााँचा तयार गरेका  छौ ।  

१.३ प्रतिवेदनको उदेश्यः प्रदेश र स्थानीय तहले गने काम कारबाहीमा नीनतगत 
सामञ्िस्यता, योिना व्यिस्थापनमा रणनीनतक साझेदारी, साझा अगधकारको प्रयोग, 
प्रकृनतक स्रोत साधनको उपयोग र बााँडफााँट सम्बन्धी विियमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच 
समन्िय कायम गनव, योिना ननमावण गनव, शशुासन कायम गनव सेिा प्रिाह सम्बन्धमा 
विचार विमशव गनव, कानूनी, वितीय तथा आगथवक रुपमा सिल हुन आहद विियमा दोहोरो 
अन्तरक्रक्रया गनव प्रदेश सरकारबाट यसको आयोिना हुने गरेको      छ । 

१.४ प्रतिवेदन ियािीको लसमाः 
प्रदेश समन्िय पररिद्को बैठकको प्रनतिेदन ननमावणको लागग कायवक्रमको स्िीकृत बिेट 

अनुसार खचव र त्यही अनुरुपको कायवक्रमको संरचना ननमावण, समय (२हदन) तथा 
स्थान(महोत्तरी स्िल्लाको बहदविास)मा उपस्स्थत अनतगथहरु, ितताहरु, कायवपर प्रस्तुतकताव, 
स्िज्ञासु, सुझािकताव आहदबाट व्यतत भएका र औल्याएका कुराहरुको हटपोट संकलन गरी 
तयार पारेका छौ । 
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परिच्छेद-दईु 

बैठकका क्रियाकिापहरू  

 

२.१ उदघाटन सरः पर्हिो र्दन 

श्रीमान ्प्रमुख सचिव िामकृष्र् सुवेदीज्यूको स्वागि ्मन्िव्य: 

श्रीमान ्प्रमुख सगचिज्यूले प्रमखु अनतगथ, विसशरट अनतगथज्यूहरु तथा सहभागीहरु प्रनत 
पे्ररणािनक उपस्स्थनतका लागग कृतज्ञताको साथै हाहदवक धन्यिाद व्यतत गदै २०७४ फाल्गुन ३ 
गत े प्रदेश सरकार गठन भई प्रदेश सभरका स्थानीय तहसाँग एकाकार रहेर नागररकका 
आिश्यकता र अपेक्षा अनुसार काम गनव प्रदेश सरकार प्रयत्नरत रहेको कुरा बताउनु भयो ।  

 त्यस्तै, िहााँले विकासमा पनछ परेका समुदायको सशक्षा र स्िास्थय अिस्थामा तीव्र 
गतीमा सुधार ल्याउन तदनुरुपका िनमैरी नीनतहरु तिुवमा गरी कायावन्ियन गनव प्रनतिद्धता 
व्यतत गनुवभयो । िहााँले िनउत्तरदायी शासन व्यिस्था संस्थागत गने प्रयत्न, सेिाग्राहीमैरी 
कायवक्रम संचालन गने बताउनु भयो । त्यस्तै, िहााँले प्रदेश नं.-२ को मूल समस्या भनेको 
सामास्िक विभेद, महहला हहसंा, दाईिो, सामास्िक मूल्य मान्यताहरुको ससमक्षा गदै असल 
मूल्य मान्यतालाई ननरन्तरता र अन्धविश्िासी परम्पराहरुको अन्त्य गदै प्रदेश नं.-२ का 
समथर अन्न भण्डारलाई समदृ्गधको पररचायक बनाउन आिश्यक पहल भैरहेको िानकारी 
गराउनु भयो ।  

 त्यसैगरी, िहााँले प्रदेश सरकारले गरेका गनतविगधमागथ प्रकाश पादै आगथवक सुशासन 
कायम गनव प्रयत्न गने भ्ररटाचार प्रनत शनु्य सहनशीलता, प्रागचन सभ्यता, धासमवक 
ऐनतहाससक क्षरेको संरक्षण र सम्िद्वधन, २३ िटा कानूनहरु ननमावण, २१ िटा विधेयकहरु 
तिुवमा भई छलफलका क्रममा रहेका र अन्य धेरै कानूनहरु ननमावणको तयारीमा रहेका, साझा 
अगधकारको सूगचलाई मनन गरी कुनै द्विविधा नपने गरी कानून ननमावण गनुव पनेमा प्रदेश 
सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो ।  

 अन्तमा, िहााँले प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका उल्लेखननय कायवहरुमा छोरी लशक्षा 
ववमा कायििम, कि प्रर्ािी एकरुपिा ल्याउने प्रयास, वाि वववाह अन्त्यका िाचग मर्हिा 
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लशक्षामा ववशेष जोड, प्रदेशको र्दघिकालिन ववकासका िाचग आधाि-पर ियािी, मध्यकालिन 
खिि संििना (MTEF) िजुिमा, समानिाको लसद्धान्ि िागू गने प्रयास, िैंचगक िथा 
सामान्त्जक समावेलशिा मूलप्रिाहीकरण गने प्रयत्न र प्रनतिद्धता तथा स्थानीय सरकार र प्रदेश 
सरकारहरु बीच सुमधुर, ननतिामूखख कायवगत सम्बन्ध स्थापना गने प्रयास हुने बताउनुभयो ।  

 
 
 
 
अन्त्ख्ियाि दरुुपयोग अनुसन्धान आयोगका मा. प्रमुख आयुति नववन कुमाि 
तघलमिेज्यूको उदघाट्न मन्िव्य: 
मा. प्रमखु आयुततज्यूले आफ्नो मन्तव्य राख्न ेक्रममा स्िच्छ, पारदशी र सदाचाररतायुतत 
शासन कायम गनव अस्ख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो भूसमकाप्रनत सचेत रही 
अत्यन्त स्िम्मेिारीयुतत रुपमा क्रक्रयाशील रहनुको साथै यसका लागग आयोगले प्रिधवनात्मक, 
ननरोधात्मक र उपचारात्मक विगधहरु अिलम्बन गरेको िानकारी गराउनु भयो । उहााँले 
संनघयता कायावन्ियनको छोटो अिगधमा देखखएका कसम कमिोरीहरु प्रनत सचेत र सिग हुन 
संघीय मासमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयमाफव त सिै प्रदेश र स्थानीय तहमा ६१ बुाँदे 
सुझािहरु सम्पे्रिण गररएको कुरा बताउनु भयो ।  

 िहााँले, हामीले कस्तो संघीय शासन प्रणाली अको पुस्तालाई हस्तान्तरण गनव खोिेका 
छौं भन्ने कुरा नै हाम्रो ितवमान कायवशलैीमा ननभवर रहने बताउाँ दै आयोगले ५ िि े रणनीनत 
कायम गदै ितवमानमा नेपालले प्राप्त गरेको ३१ अंकको स्कोरलाई ४१ अंकमा पुयावउने लक्ष्य 
सलएको र िान्सपेरससी इन्टरनेशनलले आगथवक पारदसशवतामा ५० अंक भन्दा कम स्कोर ल्याउने 
मुलुकहरुलाई सुशासनयुतत मुलुक मान्न नसतने भएकाले अहहलेको अिस्थामा हामी 
सुशासनयुतत मुलुकका रुपमा गचननन सक्रकएको छैनौं भन्दै आयोगमा परेको उिुरीहरुको संख्या 
अत्यन्त भयािह छ भन्नुभयो । हाल विविध प्रकृनतका ३,४४६ (तीन हिार चार सय 
छयालीस) िटा उिुरीहरु प्राप्त भएको छ, िुन आफैमा गचन्ताको वििय भएको बताउनु भयो 
।  

 िहााँले, स्थानीय सरकार र िनप्रनतननगधहरुको िीिनशलैी, व्यिहार, आचरणले नै 
सरकारप्रती नागररकहरुको धारणा बनाउने भएकाले तपाईहरुको आफ्नो सािविननक पहहचान भने 
कै सरकारको समेत पहहचान हो भनी बताउनु भयो। नीनत र ननयतको मापन ननकै िहटल छ 
। त्यसैले, सुशासन कायम गनव प्रविगध र प्रणालीको विकास उवत्तकै आिश्यक देखखएको छ र 
आयोग निीनतम प्रविगधको प्रयोग गरेर सुशासन कायम गनव प्रनतिद्ध छ बताउनभुयो ।  

िहााँले, आयोग रहरले नभई िाध्यताले मार कारिाहीको स्तरमा उत्ररन्छ । यसथव, 
आयोग त्रबनम्रतासाथ आग्रह गदवछ, "आयोगिाई कािवाहीमा उत्ररन पने वाध्यात्मक अवस्था 
नआवोस भन्ने आग्रह छ" बताउनुभयो । त्यस्तै, िहााँले औगचत्य, आिश्यकता र प्रयोिन 
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विनाका आयोिनाका लागग िथाभािी बिेट विननयोिन, कानून विपररत बैठक भत्ता, 
सािविननक खररद ऐनको उपेक्षा, हतार-हतार र आ.ब.को अन्त्यमा मार बिेट खचव गने 
प्रिनृत ननकै हािी भएको देखखयो बताउनु  भयो ।दािु अध्यक्ष भाई चाही स्काइभेटर सलयर 
िाने गरेको, कायव सम्पन्न नभई सम्पन्न भएको प्रनतिेदन हदने गरेको, विद्यालय ननमावणमा 
अननयसमतता, आफ्ना मान्छे भनाव गने प्रबतृी बढेको, अस्ख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान 
आयोगले ४० ििवको ईनतहासमा पहहलो चोटी ३८७ िटा मुद्दामा ८८% सफलता प्राप्त गरेको छ 
। स्िंय सेिकहरुलाई पहहलो महहनानामा केही नहदएको र दोस्रो महहनामा २५ हिार रुपैयााँको 
दरले हदएको । कुन ैकाम गदाव विगधको अगधनमा रहेर गनुवपछव, िो पनन विगधको अगधनमा 
हुन्छ।  

 
 िहााँले, कृवि अनुदानको दरुुपयोग धेरै भएको देखखएकाले अनदुान प्रणालीलाई तत्काल 
पुनरािलोकन गरी व्यिस्स्थत गनुवपने, स्िल्लाको उत्पादनको अिस्था र माराको कुनै लेखा 
िोखा नगरी कोल्ड स्टोर बनाउने होड्िािी कनत उपयुतत हो, होइन, आफै ससमक्षा गनुवहोला 
बताउनुभयो यस्ता कुरा छानविनका विियबन्न सतछ। त्यस्तै, िहााँले ननिावचन क्षरे विकास 
कायवक्रम िस्तुपरक रुपमा भन्दा फरक तररकाले कायावन्ियनमा रहेको पाइयो । 
आयोिना/कायवक्रम छनौट, सहभागीमलूक र पारदशी नरहेको, खचव पारदशी नभएको, 
आन्तररक श्रोत िदृ्गध गने नाममा तत्काल र दीघवकासलन रुपमा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाि 
पने प्राकृनतक श्रोत साधनको चरम दोहन भएको र त्यसप्रनत कनतपय स्थानीय सरकार र 
िनप्रनतननगधहरु उदाससन भएको, क्रकते उपभोतता ससमनत गठन गने, ठेकेदारबाट काम 
गराउने, एकाघरका सदस्य नै कुनै िनप्रनतननगध र कुन ैठेकेदार भएर समेत विकासका काममा 
अक्षम्य प्रकृनतका काम भएका उिुरीहरु प्राप्त भएका र अहहले प्रदेश नं. २ सभरका २ (दईु) 
हिार भन्दा धेरै आयोिनाहरु अनुसन्धानको घेरामा छन ्र स्िल्ला र गाउाँ-गाउाँमा Rapid Sting 

Operation चसलरहेकोछ बताउनुभयो ।  

अन्तमा िहााँले, भ्ररटाचारसंग आयोगले कुन ै पनन हालतमा सम्झौता नगने । 
अननयसमततालाई टुलटुुलु हेरेर सहन सक्रकदैन र हुाँदैन । यसथव, गलत काम गने िो कुनैलाई 
पनन आयोगिाट उन्मुस्तत नहुने भएकाले अत्यन्त सिगतासाथ प्रचसलत विगध, नीनत ननयमको 
पालन गने तफव  सिैलाई आग्रह छ भन्नुभयो । त्यस्तै, िहााँले िनकपुरधामको मस्न्दरहरुको 
िीणोद्धारको उदाहरण सहहत।, उतत कायव गस्म्भर छानविनको दायरामा रहेको, क्रकते 
योिना, क्रकते असभलेख, क्रकते ससमनत र क्रकते काम यनत धेरै भए क्रक अि कुन क्रकनारािाट 
छानविन र कारिाहीको प्रक्रक्रया थाल्ने हो भन्ने अिस्था आएको छ । व्यस्ततको चरररमा 
स्िंयखनलता आएको र त्यसबाट व्यस्ततको चरररमा दाग लाग्यो भने व्यस्तत र पररिार 
विग्रन्छ । तर भ्रस्टाचारको दाग लाग्यो भने त्यसले घर, पररिार, समाि सहहत देश न ै
त्रबगाछव । त्यसैले, अि असफल हुने छुट कसैलाई छैन । नागररक उठ्ने अिस्था आयो भने 
त्यो समग्र रािनीनत र रािनीनतक प्रणालीकै लागग प्रत्युत्पादक हुनसतछ । यसलेै, यसप्रनत 
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अत्यन्त सिग रहन सिै प्रनत त्रबनम्र आग्रह गनुवभयो । ननिावचन प्रणाली खगचवलो हुनाका 
कारण िडाध्यक्ष हुन २५/३० लाख खचव हुने अिस्थाले ननिावचन प्रणालीको पूनरािलोकन 
हुनुपछव, सुशासन सूचक खचव प्रणाली हुनुपछव, भ्ररिाचार ननयन्रण एक्रककृत प्रयत्न, 
भ्ररिाचारीलाई सामास्िक रुपमा दण्डहदनुपछव, संनघयता, शसुाशान, स्थापनाको सन्दभवममा 
भ्ररिाचारका सम्बन्धमा मौन रहनु नै भ्ररटाचार हुनु हो ।  

 

माननीय प्रा.डा. पुष्पिाज कडेि, उपाध्यक्ष, िान्त्ष्िय योजना आयोग, 
लसहंदिवाि, 

िहााँले तीन तहका सरकारहरु मध्ये स्थानीय सरकार सिैभन्दा शस्ततशाली रहेको, प्रदेश 
र संघीय सरकारलाई विघटन गनव सक्रकने तर स्थानीय सरकार विघटनको कुन ै संिैधाननक 
व्यिस्था छैन भन्नभुयो । यसको आसय के-हो भने स्थानीय सरकारहरु िनतासंग रहेर 
िनताका लागग िनईच्छा अनुसार काम गने भएकाले स्थानीय सरकारको विघटन सम्िन्धी 
व्यिस्था नभएको पो हो क्रक भन्नुभयो ।स्थानीय तहमा कायवपासलका र न्यायपासलका दईूिटै 
ननकाय एकै स्थानमा रहेका छन ् । नेपालको संविधानले हदएको दानयत्ि के-हो..? नेपालको 
संविधानको धारा ५२ मा नेपाललाई समधृ्द्ध तथा समुन्नत बनाउने स्िम्मेिारी राज्यको 
दानयत्ि हुनेगरी तोक्रकएको छ ।यस प्रदेशको १३६ िटै पासलका समदृ्ध भयो भने प्रदेश नं.- २ 
समदृ्ध हुने हो।आफुसाँग रहेका साधन श्रोत मध्ये १/३( एक नतहाई) हहसा रहेको छ, झण्डै 
एक नतहाई प्रदेश सरकारलाई र एक नतहाई स्स्थर दानयत्ि सेना, प्रहरी, बदृ्ध/बदृ्धा, 
बच्चामा िान्छन ् । कुन ै पासलका, देश र प्रदेशको विकास त्यहीका िनताले गने हुन ् । 
स्थानीय तहमा ४ तहबाट अनुदान आएका हुन्छन ्।    

िहााँले िनता सिैभन्दा विश्िाश गने आफ्नो घर दैल्लोको स्थानीय सरकारले राम्रो काम 
गरे मार देश िन्छ । देश बन्नका लागग ७५३ स्थानीय सरकार नै व्यिस्स्थत र दरुगामी 
पररणामका कायवक्रम सहहत प्रस्तुत हुन सतनु पदवछ, िाविवक रुपमा गाउाँ / नगर सभा 
आयोिना गरी ऐन, ननयम तिुवमा, योिना छनौट, कायवक्रम, बिेट पेश गरेर सभािाट 
स्िीकृनत पश्चात मार लागू गनुवपने अननिायव प्रािधान समेत पुरा नगने देशका िम्मा २२ िटा 
पासलका मध्ये १८ िटा पासलका यही प्रदेश नं.-२ का हुन,्  स्थानीय तह मध्ये िम्मा ३ 
िटा पासलकाले मार ५ ििे आिगधक योिना बनाएको पाइयो, िुन नगण्य मार हो 
बताउनुभयो। हामीले बुझ्नुपने कुरा के हो भने "योजना नबनाउनु भनेको असफििाको योजना 
बनाउनु हो" पयावप्त योिना र Vision छ भने विकासको प्रकृया अगाडड बढ्न सतछ । 
मध्यमकासलन खचव संरचना तथा दीघवकासलन योिना बनाउन ु                       पदवछ ।बनाउनुपछव। 
प्रदेश र स्थानीय स्तरमा योिना ननमावण िस्ता प्रसशक्षण कायवक्रमहरु गरेमा आयोगले केन्रबाट 
प्रसशक्षक पठाई सहयोग गनव तयार छ । 
िहााँले, यो पहहलो ननिावगचत सरकारले ५ िि ेआिगधक योिना तिुवमा गरी िााँकी रहेको ३ 
ििवका कायवक्रम कायावन्ियन गने र िााँकी कायवक्रम गने स्िम्मेिारी भविरयमा ननिावगचत 
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भइआउने स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गनव सक्रकयो भने मार व्यिस्स्थत र दरुगामी 
विकास कायवले गनत प्राप्त गदवछ भन्ने कुरा बुझ्न र व्यिहारमा ल्याउन आग्रह गनुवभयो ।  

िहााँले, यो ििवदेखख सिै स्थानीय सरकारले मध्यकािीन खिि संििना(MTEF) ननमावण 
गनुवपने अननिायव प्रािधान भएकाले यसतफव  अग्रसर हुन अनुरोध गनुवभयो । अि, आफु खुशी 
योिना छनौट गने र कायावन्ियन गने नभई पासलका सभरका आयोिनाहरुको Project Bank  

तयार गरी प्राथसमकता ननधावरण सहहत ििेट सुननस्श्चचत हुने गरी प्राथसमकता ननधावरण गररनु  
पदवछ । १५ ििवको अिधी सहहत नेपालले पनन १९३ िटा रारि सहहत हदगो विकासका लक्ष्यहरु 
कायावन्ियनको चरणमा रहेको छ र यसलाई पुरा गनव अझै १० ििव मार िााँकी रहेको छ ।  
वि. स. २०१६ देखख २०३० सम्म हदगो विकास लक्ष्य हाससल गनवका लागग हदगो विकासका 
लक्ष्यहरुलाई स्थानीयकरण गनुवपने स्िम्मेिारी स्थानीय सरकार कै दानयत्ि सभर पने भएकोले 
आिगधक योिना तिुवमा गदैका िखत हदगो विकासका लक्ष्यहरु प्रास्प्तका लागग अग्रसर हुन 
आिश्यक छ ।  

 

केही सामसामयीक ववषयहरुः 
गत ्आ.ि. २०७६/७७ को लागग १३६ स्थानीय तहबाट सम्पुरक अनदुान र विशेि 

अनुदान अन्तगवत आयोिना माग गररएकोमा केिल ६७ स्थानीय तहले मार प्रस्तािना 
सहहतको ननिेदन पेश गरेको िस मध्ये ५० िटा स्थानीय तहले अनदुान पाए, भने अरु 
स्थानीय तहले त प्रस्तािना नै पेश गरेनन ् । यो ििव पनन उतत अनुदानका लागग प्रस्ताि 
आह्िािान गररएको छ । त्यसका लागग पौि मसान्तसभर प्रस्तािना पेश गनव सुगचत गररन्छ 
भन्नुभयो ।  

िहााँले, आिगधक (माससक, चौमाससक र िाविवक) प्रनतिेदन पेश गने प्रणाली अत्यत्न 
कमिोर र अननयसमत छ । प्रनतिेदन प्रणाली कमिोर हुन ुभनेको ििाफदेहहता नहुनु हो । 
रास्रिय योिना आयोगले National Portal ल्याएको छ तर त्यहााँ धेरैले Data Feeding  नगरेका 
कारण उतत Portal प्रयोग विहहन भएको छ, यो िसले पनन प्रयोग गनव सतछ, त्यसलेै 
ननधावररत समयमा प्रनतिेदन पेश गने, समय-समयमा आन्तररक ससमक्षा र परृठपोिण सलने 
हदने संस्कार िसाल्न अनुरोध छ भन्नुभयो।बिेट माग सम्बन्धमा अनलाईन माफव त फारम 
भनुवपछव, मागथबाट तल Resource िाने तर तलबाट सूचना(Information) र प्रगती मागथ 
निाने, प्रदेश समस्या समाधान ससमनतको माध्यमबाट अनुगमन गने, स्थाननय सरकारको 
Reporting  System  नरहेको र राम्रो कामको ससमक्षा गने र गराउने व्यिस्था नभएको साथै 
ननयसमत रुपमा तथय र तथयाङ्क  तल तहकाले भनुव पने हुन्छ भन्नुभयो।  

िहााँले वि.स.२०३० सम्ममा १७ िटा हदगो विकासका लक्षयहरु पुरा गनुवपने, आगामी 
२५ ििवमा हामी विश्िका अनत कमविकससत मुलुकबाट विकासउन्मूख मलुुकको दााँिोमा पुग्न 
स्थानीय सरकारहरु अत्यन्त गम्भीर रुपमा लाग्न िरुरी छ । अिको २ ििव पनछ हामी 
अनतकम विकससत देश भएको कारणले पाउाँ ने अनुदान प्राप्त गनव सतदैनौ, सुनकोसी मररन 
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डाईभसवनमा -२ अबव रुपैयााँ, चुरे संसक्षणको लागग अनुसन्धान भइरहेको, राम-िानकी 
पररक्रमा पथमा ध्यानकिवण गरेका छौ । साथै संघीय सरकारले पनन स्रोत साधनको िोहो गदै 
रास्रिय गौरिका आयोिनाहरु कायावन्ियनका लागग प्रयत्नशील रहेकोछ, बताउनुभयो । सहकायव 
गनव तत्परताका साथै रास्रिय योिना आयोग स्थानीय तहमा प्रदेश माफव त िान चाहन्छ । 
हाम्रो समािले िहहले पनन पैसा मागथबाट (अनदुान, ऋण, ििेट िा अन्य)को रुपमा आउने 
गरेको मार देखेका र सोचेका छन ्यो सामन्ती संस्कार        हो । हाम्रो सोच र संस्कार बदल्नु 
पछव, Foreign Aid सलई खचव गछौ, करबाट पैसा संकलन गरी चलाउछौ, यो हाम्रो लागग 
सुनौलो अिसर हो, अि सधैं यस्तो रहदैन, २ ििव पनछ नेपालमा अनुदान आउदैन, ऋण 
मार आउछ, सािा र व्याि सहीत क्रफताव हदनु पछव, रेसमटान्सले गदाव आयात बढनेछ 
भन्नुभयो। 

अन्तमा, िहााँले प्रदेश २ को मलू समस्या भनेको सामास्िक र आगथवक क्षरेमा असमान 
विकास, सशक्षा र स्िास्थयको अिस्था बहुत कमिोर, मानससक चेतनाको कमी र नेततृ्ि 
िगवको मानससकता पररितवन गनव ननतान्त आिश्यक रहेको छ, िसका लागग प्रदेश र स्थानीय 
सरकारले प्रदेश सभर विध्यमान सामास्िक विभेद, महहला हहसंा, दाइिो, सामास्िक मूल्य 
मान्यताहरुको ससमक्षा  समस्या  रहुन्िेल सम्म प्रदेश नं.-२ को स्ििनस्तर मागथ उठ्न 
नसतने हुाँदा असल मुल्य मान्यातालाई ननरन्तरता र अन्धविश्िाशी परम्पराहरुको अन्त्य गनव 
सफल रहोस भनी शभुकामना हदनभुयो। 

 

माननीय डा. युविाज खतिवडा: संघीय अथिमन्री  

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्िय कस्तो हुनु पछव  ? कानून नबनाई गरेका राम्रा 
कामहरु पनन प्रश्न िााँचक हुन्छ  । िहााँले स्थानीय सरकारले संविधानले हदएको अगधकार 
प्रयोग गरी आिश्यक ऐन ननमावण नगरेसम्म छाता ऐनका रुपमा संघीय ऐन नै लागू हुने 
भएकाले आफ्ना अगधकार क्षेरका विियमा आफैले ऐन िनाएर लागू गनव सक्रकयो भने स्थानीय 
तहलाई बढी व्यिहाररक हुने भएकाले त्यस्ता आिश्यक ऐन ननमावण तफव  लाग्न आिश्यक छ । 
कायवविगध र कानून बनाएर मार काम गरौं भन्नुभयो । योिना, कायवक्रम, खररद योिना 
आहद अनुसार कायव भएन भने भ्ररिाचार भयो भन्ने हुन्छ त्यसैले त्यस्ता कुरामा विचार 
गनुवपछव । 

िहााँले, विनतय संघीयता कायवन्ियनको लागग ३/४ िटा कानूनको िारेमा िानकार रहनु 
पने हुन्छ भन्नुभयो, अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन,२०७५, स्थानीय सरकार संचालन 
ऐन, २०७४, साबविनीक खररद ऐन, २०६३, अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन,२०७५ र 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७५ का कनतपय प्रािधानहरु एकापसमा बाखझएका छन ् । 
यस्तो हुन ुस्िाभाविकै गथयो, क्रकनक्रक, संघीय ऐन आउन ुपुिव नै कनतपय ऐनहरु आएका गथए 
। यी बाखझएका विियहरुलाई सम्िोधन गररनेछ बताउनुभयो ।  
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िहााँले, २०७५ असोि सभर सिै ऐन कानून बनाइसतनु पने छोटो समय ससमा गथयो 
संघीय सरकारलाई । त्यसैले, कनतपय ऐन काननूहरु ननमावण गदाव सरोकारिालाहरुसंग पयावप्त 
छलफल गनव सक्रकएन । यसथव, ननसमवत ऐनमा कुनै सुझाि भए प्रदेश सरकार िा स्ि.स.स. 
माफव त सुझाि पठाईहदनु भए सम्भि भएको हदसम्म यहााँहरुको सझुाि समेट्ने प्रयत्न गररनेछ 
बताउनु भयो।िसले चेक काट्छ िा ननकासा हदन्छ उसले लेखा पररक्षण गदैन, सािविनीक 
खररद ऐन अनुसार खररद प्रक्रक्रया अगाडी बढ्छ विस्तारै प्रदेशले कानून ननमावण गदै िान्छ, 
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, साझा अगधकार र स्िम्मेिारी यी सबैलाई 
पररभावित गने ऐन आउदैछ । हाल, यो संनघय संसदमा प्रस्तुत छ । यो ऐन पाररत भएपनछ 
धेरै कुरा सम्बोधन हुन्छ ।      

िहााँले, स्थानीय सरकारले आफ्नो खचवको वििरण मन्रालयमा पेश गनव िा पठाउन 
सकेका छैनन ्। यो ननकै गस्म्भर प्रकृनतको अिस्था हो । अि आउने ऐनमा ननयसमत खचवको 
वििरण पेश नगने स्थानीय तहलाई चौमाससक ननकासा नगने िा रोतने भएकाले यस तफव  
ध्यान हदनुहुन अनुरोध गनुवभयो । घरावमा चेक राखेर िस्ने हदन गए, बिेट खचव गनव अस्न्तम 
समय कुने, त्यस्ता हदन पनन गए । काम नभएको भूप्तानी भई रहने, काम भएको भूप्तानी 
झुलाईरहने यस्ता काम नगनव अनुरोध गरे, यस्तो गरेको अिस्थामा रू.५०,०००/ सम्म 
िररिाना लेखा प्रमुखलाई    गररनेछ । बिेट क्रिि हुने अिस्था आएमा िेरठ १५ गत ेसम्ममा 
न ैगनव सक्रकने छैन भन्ने घोिना गनुव पछव र बिेट क्रिि    हुन्छ । 

िहााँले, अि डडिाइन इस्स्टमेट अनसुारका सम्पणूव काम सम्पन्न गरेर कागिपर पेश 
गरेको १५ हदन सभर भुततानी नगररए, दण्ड िररिाना नतनुवपने गरी ऐनमा व्यिस्था हुाँदैछ । 
यसथव समयमै काम सम्पन्न गराई समय सभरै भुततानी हदने व्यिस्था गनुवहोला, चालु 
आगथवक ििव सभर नै आयोिना/कायवक्रम सम्पन्न नहुने अिस्था भएमा चैर मसान्त सभरैमा 
Surrender गनुवहोला भन्नुभयो।  

िहााँले, तराईको भूगोल सानो तर िनसखं्या ठुलो, कणावली भूगोल ठुलो िनसंख्या थोरै 
। यस्तो विविधतायुतत अिस्थालाई मध्यनिर गदै उपलब्ध स्रोत विननयोिन र व्यिस्थापन 
गने कायव आफैमा िहटल भएकाले कनतपय कमिोरीहरु भएका हुनसतछन ्िसलाई समयक्रम 
अनुसार सुधार गदे लगगनेछ । आधुननक उिावको अभाि, धुिााँको प्रदिुण, स्िास-प्रस्िास 
संक्रमण िस्ता प्रदेश -2 सभरका मूल समस्याहरुलाई सम्िोधन गनव २० िटा एिेन्डा रहेका 
छन ् । व्यापक विधुवत्तकरण, उिावको विकास गनव संघीय सरकार प्रयत्नशील छ । यसैगरी  
रौतहटमा गिेन्र नारायण स्मनृत ररफरल स्तरका अस्पताल ननमावण गने, तराई मधेस समदृ्ध 
कायवक्रम, तराई प्रदेश पूिावधार कायवक्रम माफव त प्रदेशको समग्र विकासका लागग सरकार स्रोतको 
सुननस्श्चत गनव प्रनतिद्ध छ । पूिवपस्श्चम पथलैया देखख कंचनपुर रािमागव स्तरोन्ती शरुु, 
ियनगर-िनकपुर-बहदवबास र ससमरा - बीरगंिमा ३/४ महहनामा Standard Gaze को रेल 
संचालन हुदैछ, कोसी पुलको ननमावण प्रक्रक्रया शरुु, हुलाकी रािमागवमा कडा साथ लाग्ने, कतै 
कतै मार प्रगनत गएको हुाँदा ननमावण व्यिसायीहरुलाई गुणस्तरको काम नछटो गररहदन अनुरोध 
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गदवछु, नविकरखणय उिावका माध्यमबाट अनघ बढदैछौ, । कृविको रुपान्तरण गनव ससचंाईको 
लागग सुनकोशी मररन डाइभसवन, चन्र नहर, िागमनत, कमला संचाई, िहदविास-खुकोट 
सुरंुग मागव ननमावण, अन्तरावरिय सीमामा पहुाँच र व्यिस्थापन, िलेश्िर भन्सार नाका 
व्यिस्थापन गने, रािस्ि कायावलय विस्तार र व्यिस्थापन हुाँदैछ बताउनुभयो । ढल्केिर- 
मुिफरपुर प्रसारण लाईनबाट २ ििव पनछ विद्युत त्रबक्रक्र गछौ र ढल्केिर विद्युत लाईनको हब 
िन्दैछ । 

िहााँले, Game Changer आयोिनाका रुपमा िनता आिास कायवक्रमलाई (सप्तरी, ससराहा, 
कवपलिस्तु) थप प्रभािकारी िनाउने दानयत्ि(कुनै पनन पररिार असुरक्षक्षत आिासमा िस्न ु
नपरोस) आिगधक ननिावचन प्रणाली अत्यन्त महाँगो भएकाले पनन आगथवक अननयसमततालाई 
प्रसय हदएको । त्यसलेै Electoral Reform ि Dowry Reform आिश्यक छ । यी दईु कुरामा 
ध्यान हदनुका साथै महहला हहसंा, िालवििाह िस्ता समास्िक विकृनत र विसंगनत अन्त्यका 
लागग नससवङ तयापस, उच्च सशक्षमा प्राविगधक र विज्ञानमा िोड हदनुपछव, उच्च सशक्षामा 
महहलालाई बढी िोड हदनुपछव भन्नुभयो।  

िहााँले, अनुदानमा तीनै तहका सरकारहरु प्रनतस्पधाव गने तर कनतपय अननिायव 
स्िम्मेिारीमा पस्न्छने र एकले अकोलाई दोिारोपण गने प्रिनृत छ । रािस्ि अगधकारको पूणव 
प्रयोग हुन नसकेसम्म आफ्नो आन्तररक अिस्था सधै परननभवरता रहहरहन्छ िसले 
संघीयतालाई बसलयो बनाउदैन, िान्त्ष्िय समन्वय परिषदिे नतनै तहका सरकारलाई एकै ठाउाँमा 
राखेर रास्रिय गचन्तन र शस्तत ससिवना गने भएकाले रास्रिय समन्िय पररिद्लाई थप 
व्यिस्स्थत गने प्रयत्न   हुाँदैछ । यसै गरी प्रदेश समन्िय पररिद, स्थानीय तह र प्रदेश 
सरकारको साझा थलो हो । यसलाई थप प्रभािकारी बनाउने, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच 
रहेका असहमनत र असमझदारीहरु केहह भए त्यसको ननराकरण गने अगधकारका साझा 
सूगचहरुका लागग आपसी परामशवमा ऐन कानून बनाउने िस्ता कायवमा प्रदेश समन्िय पररिद 
सफल रहोस,  हाहदवक शभुकामना व्यतत गनुवभयो। 

 

 

 

 

 

मा. िािबाबु िाउि, मुख्यमन्री, प्रदेश सिकाि (अध्यक्ष, प्रदेश समन्वय 
परिषद्): 

मा. मुख्यमन्रीज्यलेू प्रमुख र विसशरट अनतगथहरुबाट प्राप्त सारगसभवत सुझाि र सहयोगको 
प्रनतबद्धताका लागग धन्यिाद हददैं संघीय सरकारले सलएका नीनत, योिना तथा कायवक्रमका 
बारेमा िानकारी       भयो । मानि विकास सूचांकमा पनछ परेका प्रदेशहरुलाई विशेि प्रकृनतका 
सहयोग आिश्यक रहेको, सुशासन विना समदृ्गधको कल्पना गनव सक्रकदैन भन्नभुयो । त्यसलेै, 

सुशासन भन्नका लागग मार नभई व्यिहारमा प्रनतविम्िन गनवका लागग हो भन्ने मनन गरौ । 
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आगथवक अननयसमतता भनेको सामास्िक अपराध हो । यसैले पनन प्रदेश सरकार सुशासन 
विधेयक तिुवमा गरी प्रदेश सभाबाट पाररत गराउन प्रयत्नशील छ भन्नुभयो ।  

िहााँले, िनताबाट उठाइएको करको रकममा आगथवक अपारदसशवता गयौ भन्ने हाम्रो स्तर 
र अिस्था के हुन्छ, कल्पना गरौ । यसैले, हामी सबै िनप्रनतननगधहरुले ननैतकता, इमान्दाररता 
र सदाचाररतालाई िीिनशलैी बनाउन आिश्यक छ ।अस्ख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोगका  
प्रमुखले इंगगत गनुवभएको क्षेरमा हामी सचेत भएनौ भने िुनसुकै बेला हामी दघुवटनामा पनव         

सतछौ । त्यसैले, सुशासन कायम गनुव हाम्रो अननिायव स्िम्मेिारी हो । उपलब्ध साधन, स्रोत 
ििाफदेही रुपमा पररचालन भएको छ क्रक छैन भन्ने कुराले हाम्रो काम गने तौर तररका र 
ननयतलाई समेत प्रस्ट्याउछ । सम्माननत ्सिोच्च अदालतको फैसला पश्चात िनप्रनतननगधहरुको 
पाररश्रसमक रोक्रकएको छ । यस्तो अिस्थामा प्रदेश सरकार, स्थानीय िनप्रनतननगधकहरुको लागग 
संविधान र विगधसम्मत ्र स्िीकायव हुने गरी सेिा तथा सुविधाहरु हुने गरी कानून बनाउने 
प्रयत्नमा छौ भन्नभुयो। 

िहााँले, बेटी बिाउ, बेटी पढाउ प्रदेश सरकारको मार कायवक्रम नभई हामी सबैको 
साझा कायवक्रम हो । वि. स. २०७५ माघ १ पनछ िन्मेको छोरीहरुलाई १ लाखको विमा 
गररहदएका छौं, र वि.स. २०७५ फाल्गुन १ गतेबाट सम्मानननय राििपनत विद्या देिी 
भण्डारी ज्यूबाट थप अनुदान प्राप्त भएको हुाँदा यसलाई ननरन्तरता हदने छौ। नय प्रदेसभरका 
सबै छोरीहरुको विमा गने यो कायवक्रम पासलका पासलकामा पठाउने गरेका छौ। यसका लागग 
घुम्ती विमा कायवक्रम शरुु भइ अहहलेसम्म १० हिार छोरीहरुको विमा सम्पन्न भैसकेपनछ, 
अब, यसलाई असभयानका रुपमा संचालन गने क्रमले तीब्रता सलएको छ । आगामी हदनमा यो 
कायवक्रम क्रमश: स्थानीय सरकारलाई न ैहस्तान्तरण गररनेछ । प्रदेश सरकारले िनत बिेट 
Contribute गछव कस्म्तमा त्यनत न ैिा सो भन्दा बढी स्रोत तपाईहरुले Contribute गरेर यसको 
पूणव सफलता सुननस्श्चत गनव सक्रकनेमा पूणव विश्िस्त     छु । छोरी २० बिव पुग्दा उनी कस्म्तमा 
२०/२५ लाखको हकदार बनेको हेने हामी सिैको चाहना छ भन्नुभयो । पासलकाले Double  

गररहदए सिै छोररहरुले विमा बढ्नेछ । यही माघ २ गत े देखख शरुु हुने "ववमा लशववि 
अलभयानमा" पासलकाले सक्रक्रय सहभागगता देखाउन अनुरोध छ ।   

िहााँले २० बिव उमेर नपुगी वििाह भएका महहलाबाट िस्न्मएका छोरीहरुको हकमा पनन 
यो व्यिस्था लागू गनुव पछव । केही कानूनी िहटलता होलान ् त्यसलाई विगधित फुकाउदै 
लैिानुपनेछ । क्रकनकी २० बिव नपुगेका आमाबाट िस्न्मएका िालिासलकाको यसमा कुनै दोि 
हुाँदैन । उनीहरुको के गल्ती । िासलकाको हक मानुव हुाँदैन । सरकार पररितवन भएपनन छोरीको 
खातामा २० ििव पनछ २५ लाख रहनेछ । नििात सशश ुिा प्रसुती भएका महहलालाई डतटर, 
हेल्थटेस्ट, वपठो, कम्बल के हुन सतछ सहयोग गरी छोरी िस्न्मसकेपछ तीनलाई शसतत 
बनाउनु    पछव । प्रदेश न.ं २ का  सरकारले यस प्रदेशमा छोरीहरुको लागग १४ हिार साईकल 
वितरण, लोक सेिा तयारी कक्षा सञ्चालन, िनसंख्याको आधारमा समािेससताको ससद्धान्त 
अनुरुप ५०% महहलाको लागग Seat Reserved गररएको पहहलो प्रदेश हो । छोरीलाई बचाउन, 
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पढाउन, िाल वििाह र महहला हहसंा रोतन मार सक्रकयो भने पनन हामी प्रदेशहरु मध्ये एक 
नम्बर प्रदेश बन्ने कुरामा ननस्श्चन्त भए          हुन्छ । 

िहााँले, कुनै पनन कायवक्रम बनाउदा विभेदमा परेका, विकासको मूल प्रिाहमा समेहटन 
नसकेका िात, िानत, िगव समदुायलाई लक्षक्षत गरेर कायवक्रम बनाऔ । लैंगगक समानता र 
सामास्िक समािेसशता हाम्रो मूल मन्र हुनुपदवछ । विकास ननमावण र सामास्िक आगथवक 
रुपान्तरणका लागग प्रदेश सरकार सधै स्थानीय सरकार साँगै रहनेछ बताउनुभयो । पासलकाले 
िाविवक सभा गदाव र योिना तिुवमा गदाव सम्बस्न्धत प्रदेश सभा सदस्य, प्रनतननगध सभा 
सदस्यहरु र प्रदेश सरकारसाँग समेत परामशव गने, सुझाि सलने, हदने तथा कायवक्रममा पने 
दोहोरोपनाहरु हटाउने पक्षमा ध्यान हदन अनुरोध गदै स्थानीय सरकार आफैमा स्ितन्र सरकार 
हो र यसले कुनै कससैाँग सझुाि सलन र सल्लाह गने आिश्यक छैन भन्ने एकलकाटे सोचबाट 
ननदेसशत भएर हहड्यौ भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सतदैनौ । के कस्ता प्रादेसशक स्तरका कायवक्रम 
आयोिना आिश्यक छन ् त्यस्ता पक्षमा गहन छलफल गरौं । यसका लागग प्रदेश सरकार 
प्रनतबद्ध रहेको बताउाँ नुभयो। 

 िहााँले, हाम्रो प्रदेश िुन रुपमा गचत्ररत छ (बेरुिु धेरै, महालेखा पररक्षण समयमा हुन 
नसकेको,  समयमै बाविवक सभा सम्पन्न गनव नसकेको) त्यसको स्िरुपमा सकारात्मकता 
ल्याउने स्िम्मेिारी अरुको नभई हाम्र ैहो । यसमा एकले अकावलाई दोिारोपण गनुवभन्दा समलेर 
काम गनुव आिश्यक छ । प्रादेसशक पारासमटर तयार गने, स्थानीय, प्रदेश र संघलाई एउटै 
पारासमटर बनाई एक भएर अगाडी बढनु पदवछ । प्रदेश सरकारले सुशासनन सम्बन्धी विधेयक 
प्रदेश सभाबाट पाररत गरी भ्ररिाचारमा बदनाम स्थानीय र प्रदेशलाई यसबाट ननमूवल गनुव पदवछ 
। संनघयताको पहहलो अभ्यासमै हामीले िनताले थेग्नै नसतने कर थोपररयो भने त्यो 
िनताप्रनत न्याय     हुाँदैन । त्यसलेै नागररकले नतनवसतने अनुसारको करको दर लागू गरौ । 
करबाट प्राप्त रकमलाई नागररकले प्राप्त गने सेिासंग िोडौ ताकी  हामीले नतरेको करका 
कारण यो-यो सेिामा गुणात्मकता आए र यो-यो सेिामा सहि पहुाँच भयो भन्ने अनुभूनत गनव 
सकून भन्नभुयो। कर गरेर होईन सुविधा हदएर सेिा प्रिाह        गरौं । 

िहााँले, अस्थायी सशक्षक िसले िीिनका उत्पादनशील समय देश र िनताको सेिामा 
त्रबताए तर श्रम ऐनको हहसाबले पनन बीचमा आएर हठात हटाउाँ दा उनीहरु सामास्िक र 
पाररिाररक स्िम्मेिारी पुरा गनव नसतने अिस्थामा   छन ् । यस्तो अिस्थामा स्थानीय 
सरकारहरु मानिीयताका हहसाबले उनीहरु प्रनत सकारात्मक बन्न सके राम्रो हुन्थयो । 
आधारभूत सशक्षा स्थानीय तहको अगधकार क्षेर सभरको वििय भएकाले यसमा प्रदेश सरकार 
केिल अनुरोध मार गनव सतछौ,  ननदेशन गने अगधकार हामीलाई छैन बताउनुभयो । ननयम 
बनाई नतननहरुलाई व्यिस्थापन गररहदनुहोस ् । समस्यामा सकारात्मक भइ हदनसु, स्पस्ट 
धारणा होस ्। 

िहााँले, स्थानीय तहको कमवचारीहरुको पदपूनत व गने स्िम्मा प्रदेश लोक सेिा आयोगको   

हो । अि, प्रदेश सरकार आफ्नो क्षेर सभर Organization and Management Survey  
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अध्ययन गदैछ र यसका लागग Nepal Staff college  साँग अनुबन्धन गररसकेका छौ । सोहह 
अनुसार सिेक्षण भइसकेपछी प्रदेश लोक सेिा आयोगले क्रसमक रुपमा स्िीकृत दरबन्दी 
अनुसार कमवचारी आपूनतव गदै लानेछ र कमवचारीको अभािमा काम रोक्रकने,  स्रोत पररचालन 
गनव नसक्रकने अिस्था      आउदैन । प्रदेश र स्थानीय तहका िनप्रनतननगध र कमवचारीहरुका 
लागग िहृत रुपमा क्षमता विकासका कायवक्रम सचंालन गने तयारीमा छौ र यसका लागग प्रदेश 
स्तरमा सुशासन प्रिवधन केन्र स्थापना गनव संघीय मासमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्रालयसाँग साझेदाररतामा PLGSP नामको कायवक्रम शरुु हुने क्रममा रहेको छ । Ignorance 
of Law is not excused  संविधान, ऐन, कानून,  विगध, विधान, योिना मूल्यांकन सुशासनका 
अियि हुन, यस्ता पक्षहरुमा स्थानीय सरकारको कायव दक्षता विस्तार गने कामलाई प्रक्रक्रयाका 
रुपमा ननरन्तरता हदइने छ यसको लागग प्रदेशस्तरीय Staff college  को स्थापना गने छौं । 
प्रदेश र स्थानीय तहका मुद्दाहरुलाई अहहलेसम्म महान्यागधितताको कायावलयबाट पैरिी हुाँदै 
आएकोमा अि उप्रान्त प्रदेश मुख्य न्यायागधितताको कायावलयबाट िहस पैरिी गने सम्बन्धमा 
प्रदेश कानूनी सहिकताव (िक्रकल)ले स्िल्ला स्िल्लामा कायावलय स्थापना गरी िहस पैरिी 
गरीरहेको बताउाँ नुभयो । 

 

श्रीमान ्मुख्य न्यायाचधवतिा र्दपेन्र झा: मुख्यन्यायाचधवतिाको कायाििय 
 

िहााँले, प्रदेश सरकारलाई Legitimacy हुनेगरी कनतपय कानून ननमावण गररयो भने 
स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बीच कायवगत सम्बन्ध विस्तार हुने गरी स्िल्ला समन्िय 
ससमनतलाई अनुगमन, मुल्यांकन तथा परृटपोिण तथा knowledge Management िस्ता 
प्रयोिनका लागग  Mandatory गराउन उपयुतत हुने, प्रदेश सरकार स्थापना भएको छोटो 
समय मै धेरै महत्िपूणव कानूनहरु ननमावण गनव प्रदेश सरकार सफल रहेको । २३ िटा 
कानूनहरु ननमावण भएका छन ्। अन्य धेरै काननूहरुको मस्यौदा तयार भई छलफलका क्रममा 
रहेका छन ्िस्तैः प्रदेश साबविननक खररद विधेयक, सुशासन सम्बन्धी विधेयक, यो विधेयक 
ऐन बने पश्चात सुशासन आयोगको गठन हुनेछन ्। प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी  ननयमािली तथा 
अन्य कनतपय कानूनहरु ननमावणका लागग प्राथसमकताको सगूचमा रहेका छन ्। 

 यस्तै, कनतपय कानूनहरु संघीय कानून ननमावण पश्चात मार तयार गनव सक्रकने 
भएकाले संघीय ससंदबाट ती कानूनहरु ननमावणको पखावइमा छौ । स्थानीय सभाको बाद-वििाद 
प्रदेश सभाले समाधान गनेछ । संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई, प्रदेशले र संघले स्थानीय 
पासलकाहरुलाई समन्िय सहकायव गनुव पने अिस्था छ । प्रदेश सरकारले खस आयवको हकमा 
४.६% आरक्षणको कानूनी व्यिस्था गने भएको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका कुनै 
पनन अंगलाई कुनै कानूनी सल्लाह परामशव आिश्यक परेमा मुख्य न्यायागधितताको कायावलय 
यथाशीघ्र सहयोग गनव प्रनतिद्ध रहेको बताउनुभयो।  

 

माननीय डा. भोगेन्र झा: उपाध्यक्ष, प्रदेश नीति िथा योजना आयोग 
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िहााँले, प्रदेशको विकास अिधारणा पर तयार भएको । प्रदेशको Demographic profile 

तयार भई योिना तिुवमाका लागग सहयोगी ससद्ध भएको । स्थानीय सरकार र प्रदेश 
सरकारबीच सहभागीमूलक पद्धनतको अिलम्बन गरी योिना तिुवमा खाका ननमावणका क्रममा 
रहेको । यस बारे स्थानीय सरकारसाँग थप छलफल गररने । विकासका विसभन्न आयाममा 
पछाडी परेको हाम्रो प्रदेश नं.-२ को हदगो विकासका लक्ष्यका लागग उपलब्ध स्रोत र साधनको 
समानुपानतक र न्यायोगचत वितरण आिश्यक रहेको बताउाँ नुभयो ।  

 

जयनािायर् आिायि : सह सचिव संघीय मालमिा िथा समान्य प्रशासन 
मन्रािय 

 

िहााँले, संघीय मासमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले प्रदेश र स्थानीय सरकारको 
क्षमता असभिदृ्गध गनव प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कायवक्रम संचालनमा ल्याइएको । 
PLGSP कायवक्रम संनघयताको ममव अनसुार पूणव रुपमा प्रदेश सरकारद्िारा संचालन गररने । 
यसका लागग मुख्यमन्री तथा मस्न्रपररिद्को कायावलय अन्तगवत प्रादेसशक कायवक्रम समन्िय 
इकाई  PPIU       रहने । प्रदेश स्तरमा कायवक्रमलाई नीनतगत रुपमा ननदेशन हदन, कायवक्रमको 
समग्र रेखदेख ननयन्रण गनव माननीय मुख्यमन्रीज्यूको अध्यक्षतामा विसभन्न सरोकारिालाहरु 
सस्म्मसलत प्रदेश कायवक्रम समन्िय ससमनत रहने । नयााँ संविधानद्िारा मलुभूतरुपमा प्रदेश 
तथा स्थानीय संरचना, शासन प्रणाली र शासन संचालन विगधमा पररितवन भएकाले बदसलदो 
पररस्स्थनतमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता असभबदृ्गध आिश्यक रहेको बताउनुभयो। 

िहााँले, उद्देश्य िारे चचाव गदै प्रदेश तथा स्थानीय शासन प्रणाली र प्रकृयाहरु एिं 
अन्तर सरकारी सम्बन्ध सुदृढ गरी नागररकहरुका लागग सरकारी संघीयताका लाभहरु 
असभिदृ्गध    गराउने । प्रादेसशक तथा स्थानीय तहको क्षमता असभिदृ्गध गरी नागररक सेिा र 
विकास व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाउन सहयोग गने बताउाँ नुभयो। 

 

नािायर् प्रसाद भट्टिाई : प्रमुख क्षेत्ररय अन्त्ख्ियाि दरुुपयोग अनुसन्धान 
आयोग, बर्दिवास  

 

िहााँले, प्रदेशनं.-२ को समग्र अिस्था र अस्ख्तयार अनुसन्धान बहदविास कायावलयको 
Observation  र  क्रक्रयाशीलता सम्बन्धमा सार सकं्षेप प्रस्तुनत गनुवभयो। 

 

कृष्र्हिी पुस्किः सचिव, आन्िरिक मालमिा िथा कानून मन्रािय 

 

सगचिज्यूले आन्तररक मासमला तथा कानून मन्रालयका चुनौती,  अिसर र  भािी 
कायवक्रम बारे प्रस्तुनत गनुवभयो । 
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(कायििमका अध्यक्ष िथा माननीय मुख्यमन्रीज्यबूाट पर्हिो र्दनको कायििम समापन भएको धोषर्ा गनुिभयो 
।) 

 

कायििम सरः दोस्रो र्दन 
(पौष २७, २०७६) 

पररिद्को दोश्रो हदनको अध्यक्षता : मा. मुख्यमन्री श्री लालबाब ुराउतज्यूले गनुवभयो 
भने विसशरट अनतगथको रुपमा मा. उपाध्यक्ष, रास्रिय योिना आयोगका डा. श्री पुरपराि 
कंडेल तथा मा. महालेखा परीक्षक टंकमणी शमाव दंगाल हुनुहुन्थयो । अनतगथको रुपमा रास्रिय 
योिना आयोगका सदस्य मा. डा. उिा झा हुनुहुन्थयो । 
 
मा. डा. उषा झाः सदस्य, िान्त्ष्िय योजना आयोग  

िहााँले, रास्रिय लक्ष्य प्राप्तीमा हामी सबैको साझा दानयत्ि हो र हाम्रो काम गने तौर 
तररका शलैी र प्रनतिद्बतामा ननभवर रहने, हाम्रो काम गने स्थल मार फरक-फरक हो, तर 
स्िम्मेिारी र दानयत्ि उस्तै उस्तै छन ्। यसलेै ननरन्तर संिाद, परृटपोिण आदान प्रदान र 
ससकाईलाई संस्थागत गदै लैिानुपने बताउनभुयो ।  

 िहााँले, हरेक नागररक सशक्षक्षत, स्िस्थ, समदृ्ध र सभ्य रहेको अिस्था र विकासमा 
कोही पनन पनछ नपरुन Ensure that no one is left behind  र दीघवकासलन सोंच बनाएर मार 
अगाडी बढ्न सक्रकने । United Nation को सोच कसैलाई नछोडने हरेक Single नागररकलाई 
समदृ्ध बनाउने लक्ष्य प्रास्प्तका लागग सबै सरोकारिालाहरु Aligned हुनुपने र विकासका कुरा 
गदाव मानिीय पुाँिीलाई सिोपरी ध्यान हदनुपने र हाम्रा धेरै कायवक्रमहरु Failure हुनुको प्रमुख 
कारणमा नानतिामुखी योिना तिुवमा र अनुगमन प्रणाली नहुन ुप्रमखु कारण भएकोले Result 
Based Monitoring को अभ्यास गनव हढलो भसैतयो भन्नुभयो । समयमानै आयोिना प्राप्त 
गने र समयमा नै पूरा गनुव पने हुन्छ । के कायव गरेको हो सोको प्रनतिेदन हदनुपछव, यसले 
आत्मनुशासनको रुपमा विकास भई रारिलाई विकासको बाटोमा लैिान्छ ।  
 

मा. टंकमर्ी शमाि दंगािः महािेखा पिीक्षक, महािेखा पिीक्षकको कायाििय 
िहााँले, अगधल्ला भेटघाटमा छलफल भएका र प्रनतबद्धता िनाइएका वििय र 

अहहलेको अिस्था हेदाव खासै सभन्नता र उपलब्धी अनुभूनत गनव पाइएन । अिस्थामा सुधार 
हुन नसतनुको खास कारणहरुको खोिी र ननदानका उपायहरुको खोिी गनुवहुन ्अनुरोध छ 
भन्नुभयो । उहााँले िनप्रनतननगधहरु भनेका सािवभौम िनताले पत्याएका व्यस्तत हुनुहुन्छ र 
पत्याईरहने अिस्था रहोस भन्ने चाहना हो िसले गदाव देशले सम्िदृ्गधको गनत सलन सकोस, 
िुन कुरा धेरै हदसम्म यहााँहरुसाँग ननभवर छ । संनघयताको अभ्यास गनव थालेको तीन ििव 
पुग्न लाग्यो । िनताले हामीलाई कसरी हेरेका होलान ्त्यनत मार हेतका राख्न सक्रकए पनन धेरै 
कुरामा सुधार हुने    देखखन्छ । मध्यािधी अनुसारको मूल्याङ्कन गनुवस। सवंिधान, र आ-
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आफ्ना कामसाँग सम्बन्धीत ऐन, ननयम माफव त िानकारी हुनुस /सलनसु।् संविधानले ५ िटा 
ससद्धान्तः ननयसमतता, समतव्यनयता, कायवदक्षता, प्रभािकारीता र औगचत्य समेतको विचार 
गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गदवछ र यसमा कुन ैआग्रह पूिावग्रह     रहदैन । गलत 
कामलाई क्रकमाथव प्रसय हदईने छैन । 

िहााँले, यस विचमा सातै प्रदेशका लेखा ससमनत र Auditor General बीच िैठक भइ 
आगथवक अनुशासनलाई प्रभािकारी िनाउने प्रनतिद्धता र कायवयोिना समेत तिुवमा हुाँदै गरेको 
अिस्था रहेको र हामी सिै नेपालको सवंिधानिाट ननदेसशत छौं । तपाईहरुले संविधानप्रदत्त 
आफ्नो अगधकार ननिावह गनुवभएको छ भने हामीले पनन नेपालको संविधानको भाग-२२ 
अन्तगवत रहेको धारा-२४० र २४१ ले हदएको अगधकार सहहतको स्िम्मेिारी ननिावह गदैछौं । 
दरु-दरािका गाउाँ पासलका र ससहंदरिारका लागग महालेखा पररक्षक उस्तै हो बताउनुभयो। 
Check and Balance  गनव केही गनुव पछव..? क्रक, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधन 
गनुव पछव की..?  ससहंदरिारको अगधकार र श्रोत साधन स्थानीय तहमा गएको हुनाले 
महालेखा परीक्षकको ध्यान यतानतर केस्न्रत भएको हो ।  

िहााँले, महालेखा पररक्षकले सिै तहका सरकार र सरकारी ननकायहरुको महालेखा 
पररक्षण गरेर प्रत्येक ििव रारिपनतलाई तथयगत प्रनतिेदन पेश गने स्िम्मेिारी रहेकोछ र उतत 
प्रनतिेदन संसदमा समेत छलफल हुने व्यिस्था रहेको कुरा िानकारी नै होला । यसै गरी 
स्थानीय तहले पनन महालेखा पररक्षण प्रनतिेदन प्राप्त भएपनछ स्थानीय सभामा छलफल 
गराउने अभ्यासको थालनी भएको होला, भन्ने विश्िाश छ । यो अभ्यास नगरेको भए गराउन 
शरुु गनुवहुन अनुरोध छ । यो संिैधाननक दानयत्ि हो बताउनुभयो । स्रोतको दरुुपयोग भयो भने 
िुनसुकै बेला लेखापरीक्षकले हेरी Report गनव सतछ ।    

िहााँले, संनघयता कायवन्ियन पश्चात ठुलो अंश ििेट स्थानीय तहमा पुगेको हुन्छ । 
यसथव स्िाभाविक रुपमा महालेखा पररक्षकको ध्यान पनन यो ठुलो धनराशी विगधसम्मत रुपमा 
पररचालन होिोस ्भन्ने सोंच अनुरुप स्थानीय स्तरमा बढी केस्न्रत हुनपुने आिश्यतता छ र 
रहेको पनन       छ । देशका सातै प्रदेशको िेरुिु र आगथवक अननयसमतताको तुलना गदाव दःुखका 
साथ भन्नैपने हुन्छ प्रदेश नं.-२ को अिस्था अरुभन्दा ननकै बढी देखखन्छ । यसका त्रबसभन्न 
Factor होलान ्कनतपय विियहरु अज्ञानताका कारण पनन होलान,् तर लेखाको ससद्धान्तमा 
अज्ञानता स्िीकायव      माननदैन । महालेखा पररक्षण खासमा गचक्रकत्सक िस्तै हो िसले 
आगथवक पक्षमा देखखएका रोगहरु देखाएर अि यो-यो काम नगनुवहोला भनेर औल्याउने र 
औिगध prescribe  गदवछ त्यो भनेको कमेन्ट र सुभाि हो । यहद त्यसलाई िेिास्ता गनुवभयो 
भने त्यसको स्िम्मेिार आफै हुनुपनेछ र त्यसको पररणामको अनमुान पनन आफै गनव 
सतनुहुन्छ । सिै माननस रोगी छन ्भन्ने मान्यता राखेर रोग िााँगचदैन । ठीक त्यस्तै OAG 

ले पनन सिै माननस ननरोगी छन ्भन्ने मान्यता राख्छ तर मान्यता र यथाथवता िीच धेरै 
सभन्नता देखखयो भन्नभुयो । समग्रमा अननयसमतता र बेरूिुलाई तथयाङ्कमा हेदाव संघ ५.०% 
, प्रदेश ७.२५% र स्थानीय तहमा ६.५% यसबाट के देखखन्छ भने प्रदेश स्तरमा सबभन्दा 
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बढी हो र त्यसमा पनन प्रदेश न.ं-२ मा सबभन्दा बहढ िेरूिु िा अननयसमतता भएको कुरा 
बहुत दःुखका साथ भन्न परररहेको बतवमान अिस्था छ । विगधित रुपमा से्रस्ता र कागिपर 
हेछौ हामी व्यिहाररकता हेदैनौ।  

 

िहााँले, चैरमा Auditor General को Report आउाँछ, ििव भररको कामको फछौट 
गराउनु पछव, ििवभररको काम ठीक छ भने मार Auditor General ले सही गछव । सुन्दा 
मार पनन असहि लाग्ने खालका काम भएको महालेखा पररक्षण गनव आउने अडडटरहरुलाई 
आिश्यक से्रस्ता कागि पर पेश नगरेको पेश गनव आल-टाल गनुवलाई सामान्य अिस्था मान्न 
समल्दैन प्रदेश नं.-२ का १३६ स्थानीय तह मध्ये ७७ स्थानीय तहको महालेखा पररक्षण हुन 
सकेन । िसले महालेखा पररक्षण गराउनु भएन त्यसको पररणाम अिश्यम्भािी रुपमा भोग्नुपने 
भएकाले त्यो Issue मा म प्रिेश गहदवन क्रकनकी अि त्यो वििय अकै ननकायको कायव क्षेर 
सभर गइसकेको अिस्था छ ।  प्रक्रक्रयाको रुपमा Document  समलेको देखखनु पछव, 
ससद्धान्तगत संसदीय ससमनतमा रहेको कुराको गचत्तबुझ्दो ििाफ हदनुपने भएकाले OAG  ले 
पनन कुनै पनन कुराको प्रस्ट र ताक्रकव क गचत्त बुझ्दो ििाफ विना िेरुिु काट्ने िा लेख्ने कुरै 
हुाँदैन, िे छ त्यहह लेखखन्छ । समय मै महालेखापरीक्षण नगराउनुका धेरै Implication  

हुन्छन ्भन्ने तफव  संघ, प्रदेश र स्थानीय िनप्रनतननगधहरु र सम्िस्न्धत कमवचारीहरु सचेत हुनु 
िरुरी छ । 

िहााँले, यो Report अाँगे्रिी भािामा छावपने हुनाले यसको प्रभाि अन्तरास्रिय गैर-
सरकारी ननकायहरु िस्तैः World Bank. IBRD, USAID, UKAID, ADB, DFID आहद स्थानमा 
िाने भएकोले अन्तरास्रिय रुपमा यसको असर राज्यलाई स्रोत उपलब्ध गराउने दात ृसंस्था, 
सरकार समेतलाई त्रबझाउने खालको हुन्छ, िसले राज्यलाई हदघवकालसम्म नकारात्मक असर 
पाने र रारिको िेईज्ित हुने सम्भािना रहन्छ । यसैले कुरो अत्यन्त गस्म्भर छ । महािेखा 
परिक्षर् नगिाइएको भए दोहोयािएि गिाउन झन ्जर्टि हुन्छ । पर्हिो प्रश्न आउनेछ गिाइएन 
क्रकन..?  यसले ननयतमागथ न ै प्रश्न उठाउछ । Auditor General ले कागिमार हेदैन 
संविधान र ऐन, ननयमका साथै आिश्यक परेमा कायवक्षेर (Field) पनन हेछव । Auditor बाट 
अडडट नगराएमा पूनः Auditor पठाउदैनौ, त्यसबाट हुने परेसानी स्थानीय र प्रदेशलाई झन 
बहढ हुन्छ र काठमाण्डौ आएर अडडट गराउनु पने िाध्यता सिृना हुन्छ । कानून अनुसाि 
संघीय सिकाििाई प्रदेश ि स्थानीय िह ववरुद्ध र्हसाब नर्दएकािे वजेट नपठाउनु भनी िेख्न ु
पछि ि संघबाट आउने अनुदान िोक्रकन्छ । प्रदेशमा रहेको नीनत आयोगले वि.स.२०३० सम्ममा 
हदगो विकास लक्ष्यमा केस्न्रत भएर िानुपछव, विकास ननमावणका काम हदगो, भरपदो, ननयम 
संगत, सेिा प्रिाहमा ससघ्रता, िन िंगल, ढंुगा मुढा, पोखरी, आहदको ठेतका, ननयम 
अनुसार गनुवपछव । अरुको बाख्रा, बंगुर, खेत र फमव देखाएर पसैा बुझेको छ, त्यसो गनुव 
हुदैन यो बेठीक हो, बेर्ठक-भनेको विकृती, विसंगती, कमिोरी हो । ठीक ९०% र बेहठक 
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१०%  हुदााँ पनन ठूलो हल्ला छ भने ९०% बेहठक भयो भने के होला ?  काममा सहिता 
ल्याउनको लागग प्रदेशमा कायावलय स्थापना गनव सक्रकन्छ । 

िहााँले, अन्तमा आ.ि.को अन्त्यमा ननशतव रकम मौज्दात रहेको भए आआफ्नै संगचत 
कोिमा राख्नुस आपवत्त छैन तर िााँकी रहेको शसतव ििेट त कस्म्तमा सरकारी कोिमा क्रफताव 
गनुवस । हाम्रो प्रनतिेदन प्रणाली पनन अत्यन्त कमिोर छ । समयमै तोक्रकएको ढााँचामा 
प्रनतिेदन पेश गने स्थानीय तहको संख्या अत्यन्त नगण्य छ । यस्तो आधारभूत स्िम्मेिारी 
पनन पुरा नहुनुलाई कसरी कुन रुपमा सलने ? चुसलदंो आगथवक अननयसमतता, मलेप नगराउने, 
मनपरी खचव गने, पद्दनतले पदागधकारीको इमेिमा त दाग लाग्छ नै अझै रािनीनतक 
व्यिस्थाप्रनत नै नागररकहरुमा नैराश्यता िन्माउछ भन्ने तफव  ख्याल गनुव भएकै होला भन्दै 
अिस्था के छ भने प्रगनत वििरण १० पेि, िेरुिु ररपोटव ३१२ पेि बताउनुभयो। 

 
  

प्रदेश नं.२ मन्राियका सचिवज्युहरुवाट मन्राियगि िुनौिी, समस्या ि भावी 
कायििम वािेको प्रस्िुति: 

सगचि, मुख्यमन्री तथा मस्न्रपररिद्को कायावलय, 

सगचि, भौनतक पूिावधार मन्रालय, 

सगचि, आगथवक मासमला तथा योिना मन्रालय, 

सगचि, उद्योग, पयवटन, बन तथा िातािरण मन्रालय, 

सगचि, आन्तरीक तथा कानून मन्रालय, 

सगचि, भसुम, व्यिस्था कृवि तथा सहकारी मन्रालय, 

सगचि, सामास्िक विकास मन्रालय, 

 

खुल्िा सरमा सहभागीज्यूहरुवाट उठेका सवाि, न्त्जज्ञाशा ि सुझावहरु: 
 

रििा लमश्र, उप-प्रमुख, जनकपुिधाम उप-महानगिपालिका,  

कमवचारी नभएकाले समयमै काम सम्पन्न गनव र बिेट खचव भएन भन्दै सहभागीमुलक 
योिना पद्धती प्रनत सिै िन-प्रनतननगध ईमान्दार नदेखखएका भन्नभुयो, आन्तरीक लेखा 
परीक्षण नभएको, हामी सबै िना सुध्रनु पने हो, तर यहााँ एकले अकाव मागथ मार औला 
उठाउाँछन।्अनुगमन ससमनतको सदस्य भएर हामी अनुगमनमा िान्छौ तर प्राविगधक र कानूनी 
सबै कुरा हामीले िानेका हुाँदैनौ तर पनन अस्ख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोगले हामीलाई 
छोड्दैन । 

   

िेरु् कुमािी थापा, उप-प्रमुख, गोिबजाि नगिपालिका, 
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प्रमुख र कायवकारी अगधकृत समलेर सभाले पास गरेका कायवक्रम समेत नगरी 
उपमेयरलाई काम गनव नहदएको अिस्था रहेको र िनताले हामीलाई पनन उवत्तकै भोट हदएका 
तर सुविधा हदने क्रममा नपाले भेदभाि गरेको बताउनुभयो। 

 

उप-प्रमुख, लमचथिा नगिपालिका, 

उपमेयरको कायवभार बढी छ तर सुविधा कटौती भएको छ । पाररश्रसमक र सुविधा 
िदृ्गध गररयोस ्भनी मांग गनुवको साथै चुरे संरक्षणको नारा छ तर ठोस कायवक्रम केही छैन । 
यो नारा मार के का लागग भन्ने प्रश्न गनुवभयो । िहााँले, अपांगता काडवमा भेदभाि छ सुधार 
गनुव पयो । एउटा हात िा खुट्टा नहुनेलाई पनन पूणव अपांग कायम गररयोस ्भनी मांग 
गनुवभयो । उहााँले ठेकेदारको विगविगी छ । ठेकेदार र प्रमुख समलेर विविध प्रकृनतका विगध 
विपररत काम भएका छन ्यस्ता कुराको अन्त्य होिोस ्भनी मागं गनुवभयो । 

िहााँले, लागू औिधमा १८ ििवका कसलला िालिासलकाहरु लागेको छ, "आिी आिीमे 
सपेिा ि खेि खेिमे धान ि प्रदेश नं.-२ का गरिवी वेपत्ता" स्लोगन सहहत सपेता/ 
मसलाको विरुिा उत्पादनमा रोक लगाएका छौ, यस रुखले खेतको उिवराशस्तत माससन्छ र 
बाली उत्पादनमा कमी ल्याउाँछ, यसलाई ननयन्रण गनव कानून ननमावण गनुव पने, स्थानीय 
तहमा सपेताका रुख सम्बन्धमा न्यानयक ससमनतमा मुद्दा परेका छन ्। त्यसैले नगरसभाबाट 
रुख्न लगाउने ननणवय पास गराएका      छौ । समुदायमा पनन फलफूल रोप्नु पछव । महहला 
िनप्रनतननगधहरुलाई "उपमेयरले के भएर चूनाि लडी के-के न पाए िस्तो भनेर 
स्िस्काउाँछन, यसलाई कसरी सलने, यस्ता कुराले महहला िन-प्रनतननगधहरुलाई हतोत्साह गनव 
नहुने बताउछन ्र यो एक क्रकससमको महहला हहसंा हो।  

 

भोिा गुप्िा अध्यक्ष, प्रसौनी गाउँपालिका, वािा  

अध्यक्षज्यूले लेखा पररक्षण गनव आउने मलेप हटमले िनप्रनतननधहरुसाँग पनन छलफल 
गरेको भए राम्रो हुन्थयो । एकाएक आउने अनन लेखाका कमवचारीसंग मार सम्पकव  गने अनन 
फक्रकव ने गनुव राम्रो भएन भनी गुनासो गनुवभयो । िहााँले, स्थानीय तहका धेरै िसो िन-
प्रनतननगधहरु ननरक्षर िस्तै छन,् ननयम कानून र प्रक्रक्रया बुझ्न र बुझाउन समय त लाग्छ 
नै । यस्तो अिस्थामा काम गनव ननकै चुनौती देखखएको छ । त्यसमागथ यो भएन त्यो भएन 
भनेर खोट लगाउने प्रिनृत देखाउनु भन्दा क्षमता विकासमा िोड हदए उपयुतत हुने गथयो भनी 
सुझाि      हदनभुयो । त्यस्तै, LG Profile, आिगधक योिना, िाविवक योिना, रािश्ि सुधार 
के के मार गने उता िनशस्तत नभएको अिस्था त आउने होइन भन्ने गचन्ता थवपएको छ 
भनी गुनासो गनुवभयो ।  

 

हिी नािायर् साह अध्यक्ष, पिवानीपुि गाउँपालिका, वािा  
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िहााँले, सशतव अनुदानको ५० प्रनतशत चैरमा मार पाइयो । यता हामीले काम सम्पन्न 
गयौ तर बााँकी ५० प्रनतशत कहहले आउने हो, पाइने नपाइने के हो टंुगो छैन । यो 
अिस्थाले काममा कठीनाई भएको छ भनी कुरा राख्नुभयो । नकारात्मक कुरा धेरै ल्याएर 
प्रदेश नं.-२ लाई हतोत्साह गनव खोिे िस्तो पनतत भएको छ । प्रदेशनं.-२ मा अस्ख्तयार 
आतंक छाए िस्तो देखखन्छ । अस्ख्तयारले २४ घण्टा सभर वििरण पेश गर भनेर आदेश 
हदन्छ । तर तत्कासलन गाविस सगचिले गरेका कामको फेहररस्तको असभलेख कहााँबाट कसरी 
ल्याउन सक्रकन्छ भने गुनासो गनुवभयो ।  

िहााँले, मुख्यमन्रीज्यलेू अस्थायी सशक्षकप्रती सद्भाि राख्न सुझाि हदनु भएको छ, कुरा 
राम्रै  हो । तर ननिहरुलाई कुन कानून र प्रक्रक्रयाबाट ननरन्तरता हदन सक्रकन्छ मागव ननदेश 
पनन गररहदए हुन्थयो भने स्िज्ञासा राख्नुभयो । त्यस्तै, िनप्रनतननगधहरुलाई प्रदेश सरकारले 
तयार गरेको सेिा सुविधा सम्बन्धी प्रस्तावित प्रस्तािलाई पूनः ससमक्षा गरर न्यायोगचत सेिा 
सुविधाको व्यिस्था गररयोस ्भनी िोडदार मााँग गनुवभयो ।  

 
 

ववजय कुमाि िौिलसया अध्यक्ष, पकहा मैनपुि गाउँपालिका, पसाि/  

गाउँपालिका महासंको उपाध्यक्ष 

गाउाँ पासलकाको बिेट के चना-चठपटे हो सिैलाई असल असल बाड्दै हहड्नलाई ? "जननी 
जन्म भूलमश्िः स्वगािदवप गरियसी भन्ने" भािनाले काम गररएको छ, पूिावग्रहले आरोप 
प्रत्यारोप स्िीकायव छैन भन्नुभयो । गाडी भत्ता छैन, मयावदा क्रममा प्रमुख स्िल्ला अगधकारी 
भन्दा मागथ तर सुविधा छैन, संनघय मासमला मन्रालयमा गगडगगडाउनु पछव । उहााँले 
कमवचारीले त महहनामा ४५-५० हिार तलि खान्छन ् भने हामी सह-सगचि, उप-सगचि 
स्तरका िनप्रनतननगधले कररि फुल टायम बीना पाररश्रसमक कसरी काम गनव सम्भि होला..? 

भनी स्िज्ञासा राख्नभुयो । त्यस्तै, विकास गनव चेक काट्नु पछव, चेक काट्न लेखापाल 
चाहहन्छ । लेखा सम्बस्न्ध काम गने कमवचारी छैनन ्यस्तो अिस्थामा कसरी समयमै काम 
गनव सक्रकन्छ..?  अनन कसरी हुन्छ विकास बिेट खचव भनी स्िज्ञासा राख्नभुयो । ससस्टम 
बनाएपछी मार हामी अस्थाई सशक्षक राख्छौ भन्नुभयो। 
  

गीिा देवी साह यमुनामाई गाउँपालिका, पसाि 
 नपढेको मान्छे न्याय ससमनतको अध्यक्ष भएर कसरी चलाउन सतछ ।न्यानयक 

ससमनतको काम धेरै छ, तर कमवचारी छैनन ् । कस्म्तमा कानून सम्बन्धी िानकार 
कमवचारीको व्यिस्था गररयोस भनी मांग गनुवभयो । उहााँले अनुगमन ससमनतको संयोिक 
उपाध्यक्ष हौँ । तर अध्यक्षले अनुगमन ससमनतको सहभागगता बीना आफु खुशी अनुगमन 
गछवन र भुततानी हदन्छन,् उपाध्यक्षले प्रनतिेदन नहदएको अिस्थामा समेत आफै ससमनत 
बनाई मेयरले/ अध्यक्षले योिना पाररत गदवछन।् सुब्बाले सुब्बाको काम गछवन तर प्रशासक्रकय 
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अगधकृतले आफ्नो काम गदैन यो कस्तो तररका हो । यस िारे पनन प्रदेश र संघीय सरकारले 
सोचोस, ििाफ देिोस ्। 

 

सिमा खािुन, उपाध्यक्ष  

 अध्यक्ष र मेयरले मार आफ्नो अगधकार प्रयोग गने हो भने यो उपमेयर र उपाध्यक्ष 
पद क्रकन..? भनी प्रश्न गनुवभयो । प्रमुख प्रशासक्रकय अगधकृतले  अध्यक्ष र सदस्यलाई 
आपसमा लडाई फाईदा सलन्छ र उपप्रमुख र उपाध्यक्ष असक्षम भनेर गुनासो गने, उहााँले 
न्यानयक ससमनतको िैठक भत्ता कटौती भयो । काम गनव सक्रकएको छैन । अनन प्रचार यसरी 
गररदै छ मानौ महहलाहरु नेततृ्ि सलन सक्षम छैनन ् । यो कुन तररका हो..? नेततृ्िमा 
पुगेका हाम्रो त अिस्था यस्तो छ भने अरु महहलाको हालत के होला..? यस्तोमा महहला 
सशततीकरणको सस्तो कुरा गनव समल्छ..? 

 

ब्रहमदेव यादव अध्यक्ष, औिही गाउँपालिका, धनुषा  

िहााँले, अस्ख्तयारको आतंकले काम गनव गाह्रो अनुभूती हुाँदैछ । अ.द.ुअ.आयोगले 
१/१ िना कमवचारी स्थानीय तहमा पठाईहदयोस, िहााँ माफव त फाईल स्िीकृत गराई मार काम 
अगाडी बढाउछौ, यस्को स्िम्मा सलनुहोस भने, िग्गा प्राप्त गने प्रक्रक्रया झन्झहटलो रहेको, 
भन्दैछ स्थानीय तह फेल हुदैछ तर त्यो हल्ला मार हो। पहहले पहहले काम गनव DPR 

नचाहहने तर अहहले िुनसुकै कामका लागग पनन  DPR क्रकन..?  संनघयता असफल पाने 
ननयत िस्तो पो देखखयो भन्नुभयो ।  

िहााँले, ऐन कानूनमा लेखखएको छ सिवसम्मत ननणवय गनुव, नभए िहुमतले ननणवय गनुव 
। तर िहुमत नै िुटाउन नसक्रकए कसरी  ननणवय गनुव अनन कसरी समय सभर ैस्थानीय सभा 
सम्पन्न गने ननयम कानून खुकुलो बनाउनु प-यो प्रदेश सरकारले सहिीकरण गरोस भनी 
मांग       गनुवभयो । वेटी विाउ, वेटी पढाउ कायििमलाई सशतव अनुदान सहहत स्थानीय 
तहमा पठाउन अनुरोध    गनुवभयो । िहााँले, अस्थायी सशक्षकले सघंीय सरकारबाट सुविधा 
सलईसकेको अिस्था  छ । स्थानीय तहले विदा गररसकेका अस्थायी सशक्षकहरुलाई कहााँ कुन 
तररकाले पुनः राख्न सम्भि होला र ? अनन कुन सशिवकिाट तलि खुिाउने हो..? अन्योल 
भएको छ । प्रदेश सरकारले सझुाि देिोस भनी स्िज्ञासा राख्नभुयो । प्रधानमन्री स्िरोिगार 
कायवक्रमलाई ससंोधन गरी करारमा भनाव गरी आरम संयोिकको रुपमा संघबाट एक िना 
अगधकृत स्तरको कमवचारी पठाएको छ, तर पासलकालाई करारमा भनाव गनव हदईदैन क्रकन..?  

 

िलमिा कुमािी प्रधान, उप-प्रमुख मनिालशस्वा नगिपालिका, महोत्तिी  

हाम्रो समािमा अहहले पनन महहला हहसंा विध्यमान छ । यसको अन्त्यका लागग बेटी 
बिाउ बेटी पढाउ कायििम ननकै प्रभािकारी ससद्ध हुने भएकाले प्रदेश सरकारसंग हातेमालो 
गनव एतयबद्धता िनाउने प्रनतिद्धता गरौं भनी आव्हान गनुव    भयो । उहााँले महहलाहरु 
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कमिोर छैनौ, कमिोर देखाइएका र बनाइइएका हौं । तदनुरुप आफ्नो क्षमता प्रदशवन गरौ 
भन्नुभयो । पासलकामा हामी उप-प्रमुखहरुले न्यानयक ससमनतको नेततृ्ि गनुव पने भएकोले 
विगध र प्रक्रक्रयाका साथै कानूनी अभ्यासका बारेमा ज्ञान र अनुभि नभएको हुाँदा प्रत्येक 
पासलकामा एक-एक िना कानुनी सहिकताव प्रदेश सरकारबाट खटाईहदन अनुरोध गदवछु । 
साथै सरकार र स्थानीय तहको ग्याप कम गनव मुख्यमन्रीसाँग मेयर संिाद कायवक्रम संचालन 
गनुवपने देखखन्छ । प्रदेश समन्िय पररिद्को कायवक्रममा हामी स्थानीय िनप्रनतननगधहरुलाई 
आफ्नो समस्या राख्न थप समयको व्यिस्थापन गनुव पने आिश्यकता देखखयो । मुख्यमन्री 
तथा मन्रीज्यूहरु, प्रदेश सांसद ज्यूहरु सबलेै महहला िन-प्रनतननगधहरुलाई  उगचत सम्मान 
गनुवपछव ।  

 

मो.जालिम लमया, अध्यक्ष, जगनाथपुि गाउँपालिका पसाि  

िहााँले, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच कायवगत तादम्यता स्थावपत गरौं । 
तीन तहका सरकारको संयुतत प्रयासले मार अपेक्षा गररएको विकास सम्भि छ भन्नभुयो । 
अब पाटीका कुरा होइन, देशलाई कसरी समदृ्गध गराउन सक्रकन्छ भन्नेमा सम्पूणव ध्यान 
केस्न्रत गरौं भन्नभुयो । िहााँले, महालेखा परीक्षकज्यूलाई धेरै सुझाि हदनु भएकोमा धन्यिाद 
भन्नुभयो । तर, ती मध्ये कनतपय सझुािहरु आफैले पनन लागु गनुव हुन अनुरोध छ । हामी 
ननिावगचत भएर आएको त २ ििव मार भयो तर त्यो भन्दा अगाडड यो देशमा के रामराज्य 
गथयो र..? यसरी भननदैछ मानौ हामी आएपनछ मार भ्ररटाचार मौलायो, अननयसमतता बढ्यो 
। हाम्रो लेखापाल साहेि भन्नुहुन्छ, हिुरमागथ पनन समलाउनु पछव । त्यो मागथ भनेको 
कसलाई हो, मलेै बझु्न र गचन्न सकेको छैन । त्यसलेै, समस्या ितासुकै छ । सिैनतर यो 
अिस्था अन्त्य गने िातािरण बनोस । मेयर र उपमेयरको काम र अगधकार एकै हुदैन 
बराबर छैन ।  शभुकामना हददैं आफ्नो स्िज्ञासा अन्त्य गनुवभयो ।  

 

त्रबजय सिाबगी प्रमुख, बीिगंज महानगिपालिका,पसाि 
िहााँले, प्रदेश समन्िय पररिद भनेको गुनासो पोख्ने ठाउाँ होईन यसलाई सकारात्मक 

सोचका साथ गथकं ट्याङ्कका रुपमा छलफल गरी पासलकाहरुलाई अझ व्यिस्थापन गरी 
अगाडड बढ्न ुपछव । नगरहरुलाई सुन्दर िनाउन र अझ व्यिस्स्थत गनव  फोहर व्यिस्थापन 
चुनौतीको रुपमा रहेको िताउनु भयो । फोहरमा  अस्पताल (Hospital)बाट उत्पादन भएका 
फोहरहरु, विधुतिन्य(Electronic) फोहरहरु  मानब िीिनका लागग बढी खतरनाक रहेकोले 
यसलाई व्यिस्थापन गनव ३/४ िटा पासलकाहरु समलेर Solid West Management को लागग 

Project ल्याउनु पछव । स्थानीय िनप्रनतननगधहरुले सलईरहेको सुविधा नछोडने गरी बैठक 
भत्ताहरु एक हिारबाट पन्र सय गरी हदनमा ३ िटा  भन्दा बढी नहदउ, Challenging Project 

छैन तीनै तहमा योिना कायावन्ियन हुाँदा Overlapping , Doubling or Tippling   हुने गरेकोले 
अि मुख्य रुपमा समन्ियमा ध्यान हदन िरुरी छ भन्नुभयो, योिनाहरु  हढला आउने हुाँदा 
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सिविननक खररद प्रक्रक्रया पुरा गनव कहठनाई हुने गरेको, Auto Riksa  अटो ररतसाको 
व्यिस्थापन पासलकाले गनुवपछव, डुिान तथा नदी कटानबाट ससृ्ित हुने समस्याका साथै नदी 
ननयन्रण गनव िरुरी रहेको तर यसको स्िम्मा कसले सलने..? Boarder भएर बग्ने 
नदीहरुको स्िम्माकस्ले सलने..? खानेपानीको समस्या, ससचंाईको समस्या आदी 
समस्याहरुलाई कसले र कसरी व्यिस्थपन गने..? यसको लागग खानेपानीको ठूलो आयोिना 
माफव त ठूला नदीको Water Store गरी Water Bank ननमावण गरी, नदीको पानीबाट ससचंाई 
गने र िसमन मुनीको पानीको आपूनतव कम गरी Land Recharge गने विगध अपनाउन ु  
पछव ।  योिना Need Base  मा छ क्रक व्यस्तत विशेिमा..?  साबविननक ऐलानी िग्गा 
कस्को       हो ? पासलकालाई हदनुपछव । ननिगढ अन्तरास्रिय विमानस्थल िनाउनु पछव यो 
प्रदेशनं.-२ को मेरुदण्डको रुपमा सावित हुनेछ, कृवि शेड, धमवशाला आहद कायवक्रमहरु 
आिश्यकता भन्दा बाहहर छन ् त्यसमा कुकुर र विरालो बस्ने गरेको बताए, पयाविरण 
िोगाउन नीस्ि िग्गा र साबविननक िग्गामा िन लगाऔ ंरूख रोपौ, ३० लाख रुख रोप्ने 
असभयान चलाऔ ंभन्नभुयो। 

 

प्रमुख, न्त्जल्िा समन्वय सलमति, महोत्तिी 
स्िल्ला समन्िय ससमनतको आिश्यकता छ भने यसलाई अझ  Strong and Power 

(बसलयो बनाऔ) र शसतत भएर अगाडी िानुपछव, यदी आिश्यकता छैन भने यसलाई खारेि 
गनुव नै राम्रो हुनेछ ।यो यो कायावलय Unwanted baby  िस्तो छ र यसलाई बचाउन Seed 

Money  हदईरहेको भन्ने कुरा व्यिहारमा देखखन्छ । धेरै प्रदेशहरुले स्िल्ला समन्िय ससमनतको 
कायावलयलाई सबसलकरण गदै गइरहेको अिस्था छ ।नेपालको संविधान बमोस्िमको काम  र 
अगधकार पाऊाँ । समन्ियको भूसमकामा हामी काम लाग्न सतछौ । प्रदेश सरकारको ससमनतहरुमा 
स्िल्ला समन्िय ससमनतका सदस्यहरु देखा पनुव पदवछ । प्रदेश सरकाबाट अनुगमन सम्बन्धी 
कायवविगध, दक्षता सम्बन्धी कायवविगध, र समन्िय सम्बन्धी कायावविगध िस्ता कानून बनाउन 
अनुरोध गनुवभयो। 
 

र्हिा िाज िेग्मी, महातनदेशक केन्त्न्रय िथयांक ववभागको प्रस्िुिी 
महाननदेशकज्यूले वि.स.२०७७ िेठमा १२ औ ं िनगणना गने तयारी रहेको र 

नागररकहरुको मौसलक हकको संरक्षण, समािेसशता िारे कायवनीनत तिुवमा, सूचनामा आधाररत 
योिना तिुवमा र ननिावचन क्षरे ससमक्षाका लागग िनगणना गनुवपने र िनगणना गनवका लागग 
प्रदेश र स्थानीय तहको अत्यन्त महत्िपूणव भूसमका रहने, सबै क्षेरबाट उत्साहिनक 
सहभागगता सहहतको सहयोगको अपेक्षा गनुवभयो ।  

 

र्दपेन्र झा : मुख्यन्यायाचधवतिा, मुख्यन्यायाचधवतिाको कायाििय, 



32 
 

मुख्यन्यायागधितताज्यूले सिोच्चको प्रकरण २९ को व्याख्या-पाररश्रसमक िा घुमाउरो 
भािामा कानूनले ननिेध गरेका विियमा पाररश्रसमक सलन नसमल्ने अिस्था बारे िानकारी 
गराउाँ दै संविधानसम्मत र कानूनको िखखवलाप नहुने गरी ननयमले समलेसम्म िन-
प्रनतननगधहरुलाई सेिा सुविधा हदन आिश्यक कानून बनाउने प्रनतबद्धता िनाउाँ दै अस्थायी 
सशक्षक-सशक्षक्षका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले ननदेशन हदन नसमल्ने िानकारी गराउाँ दै 
मानवियताको आधारमा स्थानीय तहले आफ्नै स्िंय-आिवनबाट अल्पकालीन व्यिस्थापन गनव 
िाधा नपुग्ने बताउनुभयो । िहााँले, प्रमुख तथा उप-प्रमुख र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षज्यूहरुले 
उठाउनु भएका धेरै विियहरु आ-आफ्नै स्थानीय तहमा छलफल गरी कानूनसम्मत कायव 
गनवको लागग  िातािरण तयार गनव अनुरोध गदै प्रदेश सरकारले संयोिन गनवसतने र समल्ने 
विियमा आिश्यक प्रयत्न गररने कुरा बताउनुभयो ।  

महािेखा पिीक्षक मा. टंकमणर् शमािज्यूको स्पष्टोन्त्ति मन्िव्य: 
महालेखा परीक्षकज्यूले आफ्नो स्परटोस्तत मन्तव्यमा प्रस्तुनतका क्रममा आफुले व्यतत 

गरेका धारणाको आसय िनप्रनतननगधज्यूहरुको गचत दखुाउने नभई िहााँहरुको रािनीनतक छवि 
धसमसलन नपािोस भन्ने रहेको र सबै कामहरु विगधसम्मत भए नभएको हेरेर मार ननणवय 
गनुवहुन र िनविश्िास कायम राख्न अपनाउनु पने सिगता िारे अनुरोध गररएको भन्ने आसय 
व्यतत गनुवभयो ।   
 

मा. मुख्यमन्री श्री िािबाबु िाउिज्यूको समापन मन्िव्य: 
मा. मुख्यमन्रीज्यूले आफ्नो समापन मन्तव्यमा उत्साहिनक उपस्स्थनत र 

सहभागगताका लागग प्रमुख अनतगथ, विसशरट अनतगथ लगायत सिैप्रनत आभार व्यतत गदै 
िनप्रनतननगधहरुको सवुिधा सम्बन्धमा कानूनले समलेसम्मको व्यिस्था गनव प्रदेश सरकार 
प्रनतिद्ध रहनुको साथै अन्य प्रदेशमा भएको व्यिस्था भन्दा कम नहुनेमा आस्िस्त हुन 
अवपल गनुवभयो । 
 त्यस्तै, िहााँले, हामी िनताले चुनेर पठाएका िनप्रनतननगधले कमवचारीको सेिा, सुविधा 
शे्रणी र पाररश्रसमकसाँग आफूलाई तुलना नगरौं । हामी सामास्िक कायवकताव भएकाले कसरी 
बढी भन्दा बढी यो भसूमकालाई प्रभािकारी रुपमा सम्पादन गनव सक्रकन्छ भनेर गचन्तनशील 
रहनु पने स्िक्रकर     गनुवभयो । िहााँले, बेटी बिाउ, बेटी पढाउ कायवक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा 
असभयान संचालन गरेर लैिाने हाम्रो साझा दानयत्ि हो । यो कायवक्रम मुख्यमन्रीको मार 
नभई समग्र प्रदेश न.ं २ को कायवक्रम हो भन्ने रुपमा बुखझहदनु हुन सादर आग्रह गनुवभयो । 
िहााँले, आगामी हदनमा क्रमश: यो कायवक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गदै लगगने छ । 
स्थानीय तहले पनन यसमा लगानी गनुव आिश्यक हुन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तह 
समन्ियात्मक रुपमा क्रक्रयाशील नहुने हो भने यो नाराले पूणवता पाउदैन भन्नेमा हामी सचेत 
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छौ भन्दै सबै समस्याहरु एकाएक सम्बोधन हुन        सतदैनन ् । त्यसलेै, हरेक कुरामा 
ननरन्तरता आिश्यक हुन्छ भन्दै उप-प्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुमा आएको सिगता देखेर 
प्रभावित भए । आशा गछुव-िहााँहरुको बढ्दो चेतनाले अि प्रमुख/अध्यक्षले िहााँहरुलाई भेदभाि 
गने अिस्था कायम रहला िस्तो लाग्दैन भन्नभुयो ।  

 त्यस्तै, िहााँले सुशासन सम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ । यसलाई स्ि-अनुशाससत 
रुपमा लागू गरेर प्रदेश २ लाई सुशासनयुतत प्रदेश बनाउने स्िम्मेिारी हाम्र ैहो । फेरर पनन 
भन्छु-कुनैपनन प्रकृनतका गलत कामलाई प्रसय हदइने छैन र हदनु हुाँदैन भन्नुभयो । िहााँले, 
हाम्रो कर प्रणालीमा एकरुपता कायम गनव आिश्यक देखखएको छ । रािश्ि िदृ्गध गने नाउाँमा 
नागररकहरुको ढाड सेक्रकने गरर क्षमता भन्दा धेरै कर थोपने काम नगरौं । स्थानीय तहको 
O&M सिेक्षणका लागग काम अगाडड बढेको छ । उतत अध्ययन पश्चात पदपूनत वका काम 
अगाडड बढाउन प्रदेश सरकार क्रक्रयाशील छ र न्यानयक ससमनतको क्षमता विकासका साथै 
न्यानयक सहिकताव सम्बन्धमा के गनव सक्रकन्छ त्यसतफव  पनन प्रदेश सरकार गचन्तनशील 
रहनेछ र आिश्यक सहयोग गनव तत्पर रहने छौं      भन्नुभयो ।  

 अन्तमा िहााँले, संिैधाननक अंगका प्रमखुज्यूहरुको उपस्स्थनतले यो पररिद् बैठकलाई 
प्रसशक्षण िस्तो समेत बनाएको छ, हामी धेरै कुरामा सचेत र सिग हुने अिसर पाएका छौं 
। यसका लागग िहााँहरुलाई धन्यिाद भन्दै यसै गरी सघंीय अथवमन्री, रास्रिय योिना 
आयोगबाट विकासका थप मागव ननदेशन पाएका छौ, यसका लागग िहााँहरुप्रनत पनन आभारी 
छौ भन्नुभयो । साथै िहााँले यो पररिद् बैठकमा सक्रक्रय रुपमा सहभागी भइ छलफलमा सरीक 
हुनुभएकोमा सम्पूणव सहभागी तथा आमस्न्रत अनतगथ, विसशरठ अनतथी प्रनत धन्यिाद सहहत 
प्रदेश समन्िय पररिद्को बैठक यही समापन भएको िानकारी गराउनुभयो ।  
 
कायििमिाई अझै प्रभावकािी कसिी बनाउने  

 पररिद् बैठक स्थल साघुरो भएको ।  

 बैठक तयारी समय कम भएको । 
 खाना खािा खानेहरुलाई कुपनको व्यिस्था हुनुपने ।  

 स्थानीय तहका प्रमूखहरुलाई बोल्ने समय कम भएको । 
 बोल्नको लागग माइकको अभाि भयो कस्म्तमा ४ िटा माइक हुनुपने हो। 
 नामदताव स्िल्लागत रुपमा गनुवपने ।  

 आगामी हदनमा यस क्रकससमको कायवक्रम आयोिना गदाव शरुु मै कायवक्रमलाई Pre-

Program, During Program र Post-Program मा विभािन गरी Checklist बनाएर 
संचालन योिनाबद्ध रुपमा गनुव पने ।  

 यो बैठकको तयारी कस्म्तमा १५ हदन पहहलादेखख गनुवपने ।  
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 कायवक्रम संचालन गनव उदधोिक राम्रो र प्रखर हुनुपने, सक्रकन्छ भने रेडडयो िा 
हट.भी.बाट खझकाउन सक्रकन्छ । 

 राम्रो काम गरेका िन-प्रनतननगधहरुलाई सम्मान तथा आदर सहहतको कायवक्रम राख्न 
तथा प्रमाण-पर हदन सक्रकने। 

तनष्कषि :- 

प्रदेश सरकारको आयोिनामा भएको प्रदेश समन्िय पररिद्को बैठकमा भएको 
छलफलमा देहायका विियहरु गस्म्भरता पूिवक उठेको हुाँदा समाधान गनव आिश्यक देखखन्छ । 

 प्रदेश नं. २ को उत्तरी सीमानामा भूमाक्रफयाहरुले गैरकानूनी रुपमा गगट्टी, 
ढुाँगा, बालुिा उत्खनन गरेकोले एउटा शस्ततशाली आयोग गठन गरी अध्ययन 
गनुव    पने ।  

 प्रदेश सरकारले विननयोिन गरेको बिेट स्थानीय सरकार तथा केस्न्रय सरकारले 
गरेको कायवमा न ै दोहोररएकोले कायवक्रम तथा आयोिना बारे पूिव िानकारी 
स्थानीय सरकारलाई हुनु पने देखखन्छ ।  

 बाटोको ननमावणमा माटो तथा बालुिामा बढी िोड हदइएकोले त्यसलाई 
ननरुत्साहहत गदै बाटो वपच िा ढलानमा नै बिेट विननयोिन हुन ुपने देखखन्छ 
। 

 
                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनसुूचिहरूः 
 

अनुसूचिः १  
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प्रदेश न.ं २ को प्रदेश समन्वय परिषद्को बठैक सञ्िािन कायिववचध, 

२०७५ 

प्रस्िावना :  प्रदेश र स्थानीय तहको योिना तिुवमा, नीनतगत साझेदारी, साझा अगधकार 
सूगचको प्रयोगमा एकरुपता,  प्राकृनतक श्रोत साधनको उपयोग र िााँडफााँडमा समन्िय गनव, 
प्रदेशको समग्र सम्िदृ्गधमा विकास साझेदारी गनव, पररिद्को सुव्यिस्था कायम गने लगायत 
तत्यसम्िन्धी कायव ननयसमत र व्यिस्स्थत गनव प्रदेश समन्िय पररिद्को िठैक सञ्चालन 
कायवविगध िनाउन आिश्यक भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ 
उपदफा (५) िमोस्िम प्रदेश समन्िय पररिद्को समनत २०७५।०५।१९ मा बसेको यो पहहलो 
िैठकले यो कायवविगध पाररत गरेको छ ।  

१ .  संक्षक्षप्ि नाम ि प्रािम्भ : (१) यो कायवविगधको नाम प्रदेश नं. २ को प्रदेश 
समन्िय पररिद्को बैठक सञ्चालन कायवविगध, २०७५ रहेको छ । 

(२)  यो कायवविगध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

   २.  परिभाषा : वििय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस कायवविगधमा :- 

(क) “बैठक” भन्नाले ले प्रदेश समन्िय पररिद्को बैठक सम्झनुपछव । 
(ख) “मुख्यमन्री” भन्नाले  प्रदेश न ं२ को  मुख्यमन्री तथा  पररिद्को संयोिक  

सम्झनुपछव । 
(ग) “सचिव” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०५ को 

उपदफा (२)  को देहाय (छ) को सगचिलाई सम्झनुपछव र सो शब्दले सगचि 
अनुपस्स्थत रहेको अिस्थामा सगचिको रुपमा काम गनव प्रमुख सगचिले तोकेको 
मुख्यमन्री तथा मस्न्रपररिद्को कायावलयको सगचि िा िरररठ अगधकृत 
कमवचारीलाई समेत िनाउाँछ । 

(घ) “परिषद्” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ को 
उपदफा (२)  बमोस्िमको प्रदेश समन्िय पररिद् सम्झनुपछव । 

(ङ) “कायाििय” भन्नाले मुख्यमन्री तथा मस्न्रपररिद्को कायावलयलाई सम्झनुपछव । 
(च) “सदस्य” भन्नाले पररिद्का पदागधकारी िा आमस्न्रत सदस्य समेतलाई सम्झनु   

पछव । 

(छ) “ववज्ञ” भन्नाले पररिद्द्धारा िैठकमा आमस्न्रत विज्ञलाई सम्झनुपछव ।  

३.  परिषद्को बैठक: (१) पररिद्को बैठक ििवको कम्तीमा एक पटक   बस्नेछ । 
(२) प्रदेश र स्थानीय ननकाय बीच कुन ैविियमा समन्िय गनवका लागग एक पटक 

भन्दा थप बैठक बस्न आिश्यक देखख मुख्यमन्रीले बैठक िोलाउन ननदेशन 
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गरेमा िा पररिद्का कम्तीमा ५० प्रनतशत सदस्यहरुले बैठक आिहान  गनव 
मुख्यमन्रीसंग अनुरोध  गरेमा १ ििवमा १ पटक भन्दा बढी पटक पनन बैठक 
बस्न सतनेछ । 

(३) मुख्यमन्रीको ननदेशनमा सगचिले बैठक आव्हान गनेछ । 

(४) सगचिले बैठकको आिहान गदाव बैठक बस्ने समनत, समय, स्थान र बैठकमा 
छलफल हुने मुख्य मुख्य विियहरु बैठक हुने समनत भन्दा कम्तीमा १ साता 
अगाबै सबै सदस्यहरुलाई सूचना गनुव पनेछ । 

(५) उपदफा (४) िमोस्िमको सूचना प्रप्त भए पनछ तोक्रकएको समनत, समय र 
स्थानमा संचालन हुने िैठकमा उपस्स्थत हुनु सि ैसदस्यको कतवव्य हुनेछ ।  

४. पदाचधकािीहरुको उपन्त्स्थति ि बस्ने िमश: (१) बैठकमा असन ग्रहण गनुव अनघ 
प्रत्येक सदस्यले बैठक कक्ष बाहहर राखखरहेको पुस्स्तकामा उपस्स्थनत िनाउनु पनेछ । 
(२) प्रत्येक सदस्यले मखु्य मन्रीद्बारा ननदेशन गरी ननधावरण गररएको क्रम र 

स्थानमा आसन ग्रहण गनुवपनेछ । 
(३) अपाङ्गता भएका सदस्यको हकमा मखु्यमन्रीले ननस्श्चत स्थान र क्रम तोकी 

ननिको साथमा एक िना सहयोगी समेतलाई बस्ने अनुमनत हदन सतनेछ । 
(४) पररिद्का पदागधकारीहरु िाहेक अन्य आमस्न्रत सदस्यहरुलाई मुख्यमन्रीले 

ननधावररत क्रम र स्थानमा बस्ने अनुमनत हदनेछ । 

(५) पररिद्द्धारा आमस्न्रत विज्ञ, कायवपर प्रस्तोता, हटप्पणीकतावलाई बस्नका लागग 
अलग्गै व्यिस्था गनव सक्रकने छ ।  

५.  बैठकको अध्यक्षिा: (१) बैठकको अध्यक्षता मुख्यमन्रीले गनेछ । 
(२)  अध्यक्षको अनुपस्स्थनतमा बैठक बसेमा पररिद्को सदस्यको रुपमा रहेको बरररठ 

मन्रीले बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 
६. बैठकको गर्पूिक संख्या: (१) प्रदेश समन्िय पररिदमा तत्काल कायम रहेका 

सदस्य संख्याको पचास प्रनतशत भन्दा बढी सदस्य उपस्स्थत भएमा बैठकको लागग 
गणपूरक संख्या पुगेको मानननेछ। 
(२)  उपदफा(१) बमोस्िम गणपुरक संख्या नपुगेमा संयोिकले भोसलपल्टको लागग 

अको बैठक आव्हान गनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्िम आह्िान गरेको बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेमा दईु 
महहनासभर बैठक बस्ने गरी दफा (३) बमोस्िम पुनः बैठक आव्हान गनुव      

पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोस्िम पुनः आव्हान गदाव पनन गणपुरक संख्या नपुगेमा 
कम्तीमा पच्चीस प्रनतशत सदस्यहरुको उपस्स्थनतमा बैठक बस्नेछ ।   

७. बैठकमा पदाचधकािी ि आमन्त्न्रि सदस्यिे पािना गनुिपने कुिाहरु  बैठकमा उपन्त्स्थि 
सदस्यिे देहायका कुिाहरु पािना गनुिपनेछ : 
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(क) बैठक कक्षमा मुख्यमन्री प्रिेश गदाव सबै सदस्यले सम्मान प्रकट गनव उठनुपने, 

(ख) मुख्यमन्रीले बैठक समक्ष सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आशन ग्रहण गनुवपने, 

(ग) मुख्यमन्रीको ध्यानाकिवण गनवको ननसमत्त उठनुपने र मुख्यमन्रीले बोल्न 
हदएपनछ िा ईशारा गरेपनछ मार िोल्नु पने, 

(घ) बैठकमा बोल्न चाहनेले मुख्यमन्रीको अनुमनत सलएर मार बोल्नुपने, 

(ङ) बैठकमा बोल्ने सदस्यले बोल्दा मुख्यमन्रीलाई सम्बोधन गरेर बोल्नु पने र 
मुख्य मन्रीले अन्यथा आदेश हदएमा बाहेक उसभएर बोल्नुपने, 

(च) मुख्यमन्रीको आशन र बोसलरहेको सदस्यको बीचबाट हहडन र मुख्यमन्रीको 
आसनतफव  वपठ्युाँ फकावएर बस्न नहुने । 

(छ) संविधान र कानुन िमोस्िमको उत्तरदानयत्ि पालना गनुवपने । 
(ि) अन्य मानिीय सशरटाचार पालना गनुवपने । 

८. छिफिमा भाग लिने सदस्यिे गनि नहुने कुिाहरु बैठकमा हुने छिफिमा भाग लिने ि 
सदस्यिे देहायका कुिाहरु गनुि हुदैन :  

(क)  कुनै सदस्यले बैठकमा बोसलरहेको समयमा अशास्न्त,  बैठकको मयावदा भंग िा 
अव्यिस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गनव नहुने, 

(ख)  मुख्यमन्रीको आचरण र ननणवयको आलोचना गनव नहुने, 

(ग)  कसैलाई व्यस्ततगत आक्षेप लगाउन नहुने, 

(घ)  असशरठ, अस्श्लल, अपमानिनक िा आपनतिनक शब्द बोल्न नहुने, 

(ङ)  बोल्न पाउने अगधकारलाई बैठकको कायवमा बाधा पाने मनसायले दरुुपयोग गनव 
नहुने, 

९. छिफि गनि तनषेध गरिएका ववषयहरु : देहायका विियमा प्रदेश समन्िय पररिद्को 
कुन ैबैठकमा छलफल गनव पाइने छैनः 
(क) संविधान िा प्रचसलत कानूनबाट ननिेध गररएको वििय, 

(ख) कानूनी रुपमा गोप्य रहने कुरा, 
(ग) कुनै वििय प्रकाशन गदाव रास्रियहीत विपररत हुने कायव,  
(घ) कायवपासलकाको कुनै ससमनतको ननणवयको आलोचना गररएका वििय, 

(ड.) सभाको छलफलद्िारा स्परट भइसकेको वििय, 

(च) संघीय र प्रदेश सभामा छलफलमा रहेका वििय, 

(छ) कुनै अदालतमा त्रबचाराधीन रहेका वििय, 

(ि) प्रदेश सभाले गोप्य राख्ने भननएको वििय, 

(झ) अपराधको अनुसन्धान, तहक्रककात तथा असभयोिनमा प्रत्यक्ष असर पाने वििय, 

(ञ) विसभन्न िातिानत िा सम्प्रदायबीचको ससुम्बन्धमा प्रत्यक्ष खलल पाने वििय, 

(ट) िैयस्ततक गोपननयताका वििय, 
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(ठ) प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको लागग कुन ैव्यस्तत िा संस्थाको नाम आहद 
भएको वििय, 

(ड) प्रचसलत कानून बमोस्िम स्थावपत भएको न्यानयक िा त्यसको पदागधकारी, 
प्रचसलत कानुन बमोस्िम िााँचबुझ गनव, सुझाि हदन िा प्रनतिेदन पेश गनव 
गहठत आयोग िा ससमनतमा विचारधीन रहेको वििय, 

(ढ) ऐनतहाससक तथय िा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी वििय, 

(ण) गैर सरकारी व्यस्ततको कुनै िततव्य सत्य हो िा होइन भन्ने वििय,   

(त) कायवपासलकाको कुनै ननणवय िा कुन ैकारिाही सम्बन्धी विियमा छलफल गदाव 
रास्रिय सुरक्षा, अखण्डता िा कूटनीनतक सम्बन्ध िस्ता संिेदनशील विियहरूमा 
आाँच आउन सतने भनी कायवपासलकाबाट प्रमाखणत गररएको वििय। 

१०. बैठकमा सुव्यवस्था कायम िाख्न मुख्यमन्रीको ववशेषाचधकाि: (१) बैठकमा अभर 
व्यिहार गने  िा दफा ६ र ७ मा उस्ल्लखखत  कुन ैकुराहरु उल्लंघन गने सदस्यलाई 
मुख्यमन्रीले ननिको व्यिहार ननयन्रण गनव चेतािनी हदन सतनेछ । मुख्यमन्रीबाट 
त्यस्तो चेतािनी पाएपनछ सम्बस्न्धत सदस्यले आफ्नो व्यिहार ननयन्रण गनुवपनेछ । 

(२) उपदफा  (१) बमोस्िम हदएको आदेश पालन नगने सदस्यलाई मुख्यमन्रीले 
बैठक कक्षबाट बाहहर िान आदेश हदन सतनेछ । सो आदेश पाएपनछ त्यस्तो सदस्य 
तुरुन्त बैठक कक्ष बाहहर िानुपनेछ र अटेर गरे मुख्यमन्रीले बल प्रयोग गनव आदेश 
हदनेछ र सो हदनको बााँकी अिगधसम्म बैठकमा ननि उपस्स्थत हुन पाउने छैन । 
(३) बैठक स्थल र बैठक स्थलको हातामा सुव्यिस्था कायम गने तथा प्रिेश ननयसमत 
गने अगधकार मुख्यमन्रीलाई हुनेछ । सो प्रयोिनका लागग मुख्यमन्रीले हदएको आदेश 
पालना गनुव सम्बस्न्धत सबैको कतवव्य हुनेछ । 

११. कािवाही क्रफिाि हुन सतने : 

यस कायवविगधमा अन्यर िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापनन ननरकासशत िा कारिाहीमा 
परेको सदस्यले गचत्त बुझ्दो सफाई पेश गरेमा िा आफ्नो भूल स्िीकार गरी माफी 
मागेमा संयोिकले बैठकको राय बुझी त्यस्तो सदस्यलाई माफी हदई कारिाही क्रफताव 
सलन        सतनेछ । 

१२. प्रस्िाव, छिफि ि तनर्िय गने िरिका: (१) मुख्यमन्रीको ननदेशनमा सगचिले बैठकमा 
छलफल हुने विियको प्रस्ताि तयार पारी पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) उस्ल्लखखत प्रस्तािका अनतररतत, सगचि िा विज्ञद्बारा कायवपर पेश 
गनव मुख्यमन्रीले ननदेशन हदन सक्रकनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्िमका कायवपर पेश गदाव कायवपर प्रस्तुतकताव, हटप्पणीकताव र 
अन्य सहयोगीहरुलाई ननयमानसुारको भत्ता हदइनेछ । 

१३.  तनयमापवत्त : (१)  बैठकमा तत्काल विचारागधन रहेको कुन ै कुरामा कुनै सदस्यलाई 
यस कायव विगधको कुनै दफाको उल्लंघन भएको छ भने लागेमा िुन दफा उल्लंघन 
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भएको हो सो खुलाई ननयमापवत्त उठाउन सतनेछ । ननयमापवत्त उठाउने सदस्यले 
मुख्यमन्रीबाट स्िीकृत सूचक असभव्यस्तत िा ईशारा पाएपनछ त्यस्तो विचारधीन कुरामा 
बोसलरेहेको सदस्यले बोल्न बन्द गनुवपनेछ । 
(२)  उपदफा (१)  बमोस्िम ननयमापवत्त उठाउने सदस्यले आफ्नो कुरा र आधार 

स्परट गरी ननयमापवत्त सम्बस्न्ध कुरा मार बोल्न पाउनेछ । 

(३)  उपदफा (२)  बमोस्िम ननयमापवत्त सम्बस्न्ध कुरा बोसल सकेपनछ त्यस्तो 
सदस्यले आफ्नो स्थान ग्रहण गनुवपनेछ । 

(४)  यस दफा बमोस्िम बैठकमा उठाइएको ननयमापवत्तको सम्बन्धमा मुख्यमन्रीको 
ननणवय अस्न्तम हुनेछ । 

 

१४. सदस्यको स्थान रिति िहेको अवस्थामा सभाको कायि सञ्िािन : 

सभाको कुन ै सदस्यको स्थान ररतत रहेको अिस्थामा समेत सभाले आफ्नो कायव 
सञ्चालन गनव सतनेछ र सभाको कारबाहीमा भाग सलन नपाउने कुनै व्यस्ततले भाग 
सलएको कुरा पनछ पत्ता लागेमा प्रचसलत कानून विपररत बाहेकको कायव अमान्य हुने 
छैन ।   

१५. वैठकको अलभिेख िाख्ने : (१) पररिद्को बठैक र यसको ननणवय तथा काम कारबाहीको 
असभलेख पररिद्को सगचिले व्यिस्स्थत र सुरक्षक्षत राख्नु पनेछ । 

(२) बैठकको ननणवयको सतकल संयोिकको आदेश त्रबना बाहहर लैिान िा प्रकाशन 
गनव हुाँदैन । 

१६. तनर्िय प्रमाणर्ि गने : (१) सभाको बैठकले गरेका ननणवय संयोिकले प्रमाखणत गनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोस्िमको ननणवय सुरक्षक्षत राख्ने र कायावन्ियन गने गराउने 

स्िम्मेिारी पररिदको सगचिलाई हुनेछ । 

१७. बैठकमा सहभागीहरुिाई र्दईने सुववधा: (१)  बैठकमा उपस्स्थत सहभागीहरुलाई 
बैठकमा आउाँदा िााँदा दैननक भ्रमणभत्ता र ननयमानसुारको अन्य भत्ता सहभागी  
कायवरत ननकायिाटै सलनुपनेछ । 
(२)  बैठक भएका हदनको खाना, खािाको खचव र मसलन्द सामानको व्यिस्थापन 

कायावलयले  गनेछ । 
१८. यसै कायािववचध बमोन्त्जम हुने: यस कायवविगधमा उल्लेख भएका विियहरुमा यस ै

कायवविगध बमोस्िम र यस कायवविगधमा उल्लेख नभएका विियका सम्बन्धमा 
मुख्यमन्रीले ननदेशन गरे बमोस्िम कायावलयले आिश्यक व्यिस्था गनेछ । 

१९. बाधा अडकाउ फुकाउने: यस कायवविगध बमोस्िम कायव सञ्चालन गदाव कुनै बाधा 
अडकाउ परेमा मुख्यमन्रीले मस्न्रपररिद्को परामशव सलई त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन 

सतनेछ । 
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*** 

 
अनुसूचिः २ 

 बैठकमा प्रस्िुि गरिएका कायिपरहरु 
 

“k|b]z ;/sf/sf] gLlt tyf of]hgf” 
 

8f= ef]u]Gb| emf 
pkfWoIf 

k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u  
k|b]z g= @  

 

प्रदेश प्रशासननक सरंचना ८ स्िल्ला, १ महानगरपासलका, ३ उपमहानगरपासलका, ७३ नगरपासलका र ५९ 
गाउाँपासलका  

िनसङ्ख्या  ५४, ०४,१४५ (२०.४%, प्रदेशहरुमध्ये दोश्रो ठूलो) 

िनघनत्ि  ५५९ िना प्रनत िगव क्रक. सम. 

सहरी िनसङ्ख्या ३०.५% 

कुल गाहवस्थ उत्पादन रु ४८८ अबव (कुल रास्रिय गाहवस्थ उत्पादनको १६.२% ) 

प्रनतव्यस्तत आय ७९९ य ूएस डलर (प्रदेशहरुमा पााँचौं स्थान) 

बहुआयासमक गररबी दर ४७.९% 

खेतीयोग्य िमीनमध्ये  खेती 
गररएको 

८९.९ % (६ लाख ०२ हिार ३०६ हे.)  

खाद्यान्न उत्पादन उत्पादन ८.२ लाख मे.ट.। उत्पादन भन्दा १ लाख १२ हिार मे.टन बढी माग 

(आ.ि. ०७४।०७५) 
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उद्योग ववभागमा उद्योग दिाि संख्या $(!(०७४।७५ ) 

सडक  ५^(% क्रक.लम.। 

औसि आय ु ७०.४ वषि 

वाि मतृ्यदुि ९ प्रति हजाि जीववि जन्ममा  

प्रदेशको मानव ववकास सिूकाङ्क  ०.४२१ 

साक्षििा ४).(% 

खुदभनािदि  (१-८ कक्षा) ७९.२% 

खानेपानीको सुववधा प्राप्ि ९३.८% 

शौिाियको सुववधा २६.४% 

आचथिक िथा सामान्त्जक सिूक प्रदेशको 
स्थान 

प्रदेश न ं२ िान्त्ष्िय औसि 

१. कूि खेिी योग्य जमीन मध्ये खेिी गरिएको  

के्षर फि (%)  

पर्हिो  ८९.९ ७९.३ 

२. खेति गरिएको जमीन मध्ये लसचंिि के्षरफि (%) पर्हिो ६५.८ ४५.२ 

३. उद्योग दिाि संख्या  पािौं  ४९१ ७३३४ 

४. जिववद्यिु उत्पादन (मे. वाट) अन्िीम  -  ९९०.५ 

५. सडक घनत्व  दोश्रो ०.७३ ०.४८ 
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६. मानब त्रबकास सिूकांक  अन्िीम ०.४२१ ०.४९ 

७. साक्षििा (%)  अन्िीम ४०.९ ५९.६ 

 

८. खूद भनाि दि (१–८ कक्षा) (%)   अन्िीम ७९.२ ९२.३ 

९. ववद्याथी संख्या (कक्षा १–१२)  िेश्रो !@,%%,^#% &#,(!,%@$ 

१).आधािभूि खाद्यान्न उपिब्धिा (न्यनू ००० 
मे.टनमा)  

दोश्रो १११.८ ७१.४ 

१!. बैंक िथा त्रबवत्तय संस्था शाखाको प्रतिशि पािौं ११.१ १००. 

१@. कूि तनके्षपमा प्रदेशगि प्रतिशि  पािौं ४.३ १००. 

१#. कूि कजािमा प्रदेशगि प्रतिशि  पािौं  ७.७ १००. 

 

k|b]zsf] ljsf;sf] k|fyldstf 

• ;fdflhs ljsf; 
• k"jf{wf/ ljsf; 
• s[lifsf] ljsf;, cfw'lgsls/0f tyf Jofj;floss/0f 
• ko{6gsf] ljsf; tyf lj:tf/ 
• jg ,jftfj/0f tyf r'/]sf] ;+/If0f / ;Dj4{g 
• pwf]usf] :yfkgf,ljsf; / lj:tf/ 
• dfgjLo ;|f]tsf] ljsf; tyf /f]huf/L ;[hgf 
• ;'zf;g 
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• P]ltxfl;s,wfld{s,;f+:s[lts tyf k"/ftflTjs dxTjsf ;Dk/Dk/fut tyf df}lns ;Lksf] 
k|j{4g 

• gd"gf gu/ ljsf; 
• j}slNks phf{sf] ljsf; 
• ;"rgf tyf k|ljlwsf] lj:tf/ 
• kbfx?sf] ;/+If0f tyf k|j{4g 

 
k|b]z g=@ df ?kfGt/0fsf k|d'v ;Djfxsx? 

• x'nfsL /fhdfu{ / cGo u|fdL0f ;8s k"jf{wf/x?sf] ljsf; 
• s[lifsf] cfw'lgsLs/0f tyf Jofoj;floss/0f 
• lzIff / :jf:Yodf ;j}sf] kx‘Fr  
• ko{6gsf] ljsf; ;+/If0f tyf ;Dj4{g 

k|b]z klxnf] cfjlws of]hgfsf] cfwf/kq 
सोिM æउच्ि मानि विकास र पहहचान - समदृ्ध मधेश समाि ।Æ 

प्रदेशको सोच ननमावणमा ननम्न प्रमखु गन्तब्यलाई दृस्रटगत गररएको छ   
• कृवि उत्पादन र उत्पादकत्िमा बदृ्गध र खाद्य बचत द्िारा अन्तरप्रदेश माग आपनूतवमा योगदान । 
• प्रदेशभर उपलब्ध कृयाशील उमेरका िनसङ्ख्या समहूका िनशस्ततका लागग रोिगारी सिृना । 
• औद्योगगकरणमा स्थानीय उत्पादन आबद्ध । 
• गणुात्मक स्िास्थय, सशक्षामा लगानी ।  

िक्ष्यM  प्रदेशबालसको जीवनस्ििमा गरु्ात्मक परिवििन ल्याउन  उच्ि आचथिक वदृ्चध दि हालसि   गने  । 
आवचधक योजना अवचधमा हालसि गरिने परिमार्ात्मक िक्ष्य 

 

प्रमुख सूिक आधाि वषि २०७५।७६ योजनाको अन्त्न्िम 
वषि २०८०।८१ 

प्रादेलशक आचथिक वदृ्चध दि% ६.५३ ११ 

समग्र गरिबी दि % २७.७  २१ 

कुि गाहिस्थय उत्पादन                                                  रु ४८८ अबव रु ६०० अबव 

गहै्रकृवष कृयाकिापहरुको योगदान % ५८  ६५  

प्रति व्यन्त्ति आय (अमेरिकी डिि) ७९९ १००० 

बाि मतृ्य ुदि -प्रति हजाि) ९ ७ 
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खानेपानी सुववधा पगेुका घिपरिवाि (%) ९३.८% ९९% 

लसिंाइयोग्य के्षरमा लसिंाइ सुत्रबधा (%) ६५. ८% ७५% 

 

आवचधक योजनाका िक्ष्यहरु हालसि गनि िर्नीतिहरु: 

• आगथवक आत्मननभवरताको स्स्थनत ननमावण गनव तुलनात्मक लाभ हुनसतने स्थानीय कृविबाली र आधारभूत 
खाद्य िस्तुको उत्पादनमा बदृ्गध गने ।  

• कृवि तथा उद्योग के्षरमा सिृना भएका स्थानीय रोिगारी र सम्भाब्य रोिगारी के्षरका लागग चाहहने 
क्षमता र सीपयतुत िनशस्तत ननमावण र विकासमा लगानी गने ।  

• विद्यमान सडक सञ्िालको उपयोग हुनेगरी आगथवक सम्भािनाका आधारमा  कृवि, पयवटन के्षरलाई 
सम्बोधन गने उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा नीस्िके्षरलाई प्रोत्साहहत गने ।  

• व्यािसायीकरण, विविगधकरण र आधुननकीकरण गरर कृवििन्य उद्योगलाइ विकासको सम्बाहक बनाउने । 
• कृवि अनसुन्धानके्षरमा आधुननक तथा निीनतम प्रविगध विकास गररनेछ । 
• चुरीयाके्षरलाई िलसंरक्षणका लागग आधारस्तम्भ मानी िलसरंक्षणलाई प्रनतकुल असरगने कृयाकलाप 

रोकथाम हुनेगरी भूसरंक्षण तथा उपयोग नीनत बनाइने ।   

• अननिायव आधारभतू सशक्षा तथा ननःशलु्क आधारभतू र माध्यसमक सशक्षापद्धनतलाई रोिगारी र 
उद्यमशीलता मलूक बनाउने । 

• शैक्षक्षक सामास्िक चेतनास्तर कमिोर रहेको िानतयसमूह समुदायका लागग स्थानीयरुपमा उपलब्ध 
अिसरहरुमा विशेि प्रागथमकता हदने ।  

• स्थानीय तथा भारतीय पयवटकको सााँस्कृनतक र धासमवक असभरुची सम्बोधन हुनेगरी सब ैमौसममा 
चलायमान पयवटन र मनोरञ्िन स्थल ननमावण तथा विकास गने । 

• अन्तरप्रदेश तीव्र बसाइसराइको व्यिस्थापनका लागग प्रदेशले आफ्नो के्षरको भूसमसम्बन्धी नीनत बनाउाँदा 
स्थानीयतहहरुलाई भूउपयोग योिना तिुवमा गनव प्रोत्साहहत गने र एकीकृत बस्ती विकासको रणनीनत  
सलने । 

• कृवि योग्य भूसम र बनके्षरको सरंक्षण गनव र यिुाहरुलाई कृवि पेशातफव  आकविवत गरायन विसभन्न 
कायवक्रम सचंालन गने ।  

• प्रादेसशक विकास सन्तुलनमा योगदान गने आयोिनाहरुलाई मार प्रदेश गौरिका आयोिनाका रुपमा छनौट 
गरी कायावन्ियनमा प्राथसमकता हदने । 
 
k|b]z ljsf;sf] k|fyldstf ;fsf/ kfg{ cfjZos nufgL -? cj{df_ 

If]q अनमुातनि 
लसमान्ि पुँजी 

अनपुाि 
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FunctionalOverview 
 
 
 
 
 
 

By 
Krishna H. Pushkar Province Secretary 

 

 

Functional Areas and Scopes: 
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Peace and Security ( 
Law and Order) 

•Administration 
and Coordination 

•Police 
Management 

•Intelligence 
•Development 

 
 

Law 

•Law Drafting 
•Legal Assistance 
•Proceeding and 

Consent 

 
 

Emergency Service 

•Disaster Response 
and Mitigation 

•Coordination and 
Support 

•Mobilization and 
handling 

 

Information and 
Communication 

•Media 
•Press 

•Awareness 

 
 

Others 

•Parliamentary 
Affairs 

•PPSC 
•CPA 
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Major Roleand Activities: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conventional 
Administration 

and 
Management 

 

Security Sector 
Development 

andAssistances 

 
 

Emergency 
Management 

 
 
 

Law 

 
 

Media and 
Press 

Parliamentary 
Affairs, PPSC, 

Central 
Personnel 
Agencies 

 

Mass 
Awareness and 

Campaigns 
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Strength of the MOIAL 
 
 
 

Clear Roadmap and 
Plan 

 
 
 

Resourceful 
 
 

Smart Team & 
Consultative Work 
Culture 

 

Better Coordination & 
Engagement 

 
 
 

High Productivity 
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Facts: 
 

  

   

Lowest in Vital Crime Rate (Felony) 
with Highest level of Rumer 

 

Below Average in Misdemeanor 

  
 

  

   
 
 

Lowest Accident Rate 

  

 
  

   
 
 

Preparedness 

  
 
  

   
 
 

Quickest Responder 

  
  

   
 
 

Better Infrastructure and 
Equipment 
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Progress Report: 
 
 
 

•Total Budget:93,1194000 Regular (246064000) + Capital ( 
685130000) 

 

•Financial Progress: R ( 8.73% ) + P ( 26%) 

•Total Progress: 21.5% 

•Major Spending Units: Province Police (Nepal Police) 

•Others Spending Units: CDOs, APF etc. 
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Problems, ChallengesandSolutions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Transition and 
Uncertainty 

 
 

• Institutional 

• Instrumental 

• Psychological 

 
 

Role, Level 
Limitations 
and Lines 

• Competencies 

• Conflict 

• Credit Sharing 

• Consultation 

• Engagement 

•Duplications 

 
 

Enforcement, 
Administration 

and 
Management 

 

• Customization 
• Regulation 
•Governance ( Service 

Delivery, Irregularities, 
Corruption etc.) 

•Others 
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Roadmap: 
 
 
 
 
 

Peace, Prosperity 
(Law and Order) 
and Development 

Good Governance 

Fundamental Rights 

Human Rights 

Minimum Causality 

Safety and Security 

Technology Based 
Services 
 

Research and 
Development 
 

Funding 

Partnership 
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Connectionand Coordination(Part 20, 231-237): 
 

In
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Cooperative   

 

  
 

Coexistence   

 

  
 

Coordination  
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pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno k|b]z g+=@, hgsk'/wfd 

-प्रदेश सचिव डा. प्रमेनािायर् कँडिे 
k|:t'ltsf ljifox? 

 
 

 dGqfnosf]sfoIf]q/;+u7g 
 dGqfnon]k|fKtu/]sf]pknlAw 
 ;jfnx? 
 efjL/0fgLlts;'wf/sf]sfo{of]hgf 
 :yfgLolgsfo;+u;xsfo{sfIf]qx? 

 
dGqfnosf] sfo{If]q 

  
o k|b]zleqsf]/fli6«ojgtyfh+unpkof]u 
o k|b]zleqsf]pBf]utyfjf0fLHo 
o jftfj/0fJoj:yfkg/h}ljsljljwtf 
o vfgLcGj]if0f/Joj:yfkg 
o ko{6gsf]gLlt,of]hgf/k|fb]lzsdxTjsf]k"jf{wf/ 
o k|fb]lzshnfwf/h:t}r'/];+/If0f 
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o vlghkbfy{ 
;fË7lgs Joj:yf 

 
pBf]u,ko{6g,jgtyfjftfj/0fdGqfno 

o k|b]zlgb]{zgfnox?-jg,pBf]utyfjfl0fHo_ 
o l8lehgjgsfof{nox?–* 
o hnfwf/Joj:yfkgsfof{nox?–@ 
o 3/]n'tyf;fgfpBf]usfof{nox?–* 
o jgcg';+wfgtyftflnds]Gb|–! 
o ;fu/gfyjgljsf;kl/of]hgf< 

 
dGqfnon] k|fKt u/]sf] pknlAw 

 
 

 gLltut/sfg"gL 
o jg / pBf]u P]g th'{dfeO{ k|b]z ;efdf k]z ePsf] 
o dGqfnosf] cfGtl/s Joj:yfkgsfo{ljwLx?  

 ;Ë7gfTds 
o ;Ë7gsf] k'g;{/rgf / Joj:yfkg 

 
;dfof]hg ePsfsd{rf/Lx?sf] Joj:yfkg 

pNn]Vo k|ult 
 
 

o jgtyfjftfj/0fdGqfnotyfljZja}+ssf];xsfo{dfo'=P;=8L@$ldlnog;d[l4sfnflujgcfof]hgfsf]th'{dfu/L:jLs[ltsf]clGtdr/0f
df/x]sf]. 

o xl/thnjfo'sf]ifsf]r'/];+/If0f;DaGwLcfof]hgfafudltb]lvk"j{sf]r'/],t/fO{,dw];dfk|b]z;/sf/af6sfof{Gjogx'g]u/Ldf]8fln
6Ltoul/Psf]. 
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Generic ;jfnx? 
 

o gLltut / sfg"gL 
o ;Ë7gfTds 
o Joj:yfksLo 

o of]hgf / sfo{s|dut 
o Specific;jfnx? 

 
o clts|ldtjg If]qsf] Joj:yfkg 
o r'/]sf] lbuf] ;+/If0f / Joj:yfkg 
o jg k}bfjf/sf] dfutyfcfk"lt{ 
o jg If]qsf] 9'Ëf,lu§L,jfn'jf 
o dfgjjGohGt' åGb 
o pBf]u btf{,gjLs/0f 
o lrgLpBf]u / ls;fgsf] e'StfgL 
o ahf/ cg'udg 
o k|fs[ltsk|sf]k  
o ;'zf;g 

 

 

/0fgLlts ;'wf/sf] sfo{of]hgf 
 cNksfnLg 
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o Rffn' cf=j=sf sfo{s|dnfO{ k|efjsf/L sfo{Gjogug{ cfof]hgfsf] 5gf}6 u/L lhNnf l:yt sfof{noaf6 sfof{Gjog 
u/fpg], 

o k|fb]lzs:t/Lo dxTjsfko{6g I]fqx?sf] klxrfgtyfk"jf{wf/sf] ljsf;ug]{, 
o lghL j[Iff/f]k0fnfO{ hf]8 lbg], 
o jg;+/If0f,jftfj/0f ;+/If0f, 
o pBf]u gjLs/0f 

 
:yfgLotx;+u ;xsfo{sf If]qx? 

 
o jg;+/If0f / ;d'bfodfcfwfl/t jgJoj:yfkg 
o ko{6g jif{, @)@) 
o hnfwf/ Joj:yfkgtyf 9'Ëf,lu§L,jfn'jf 
o n3' pBd 
o j[Iff/f]k0f, h}ljsljljwtftyfJftfj/0f ;+/If0f 
o k|b]z tyf:yfgLotxsf] gLlt,sfg"g of]hgfth'{df 
o cfof]hgftyfsfo{s|dsfof{Gjog 
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/0fgLlts ;'wf/sf] sfo{of]hgf 
 

 dWosfnLg -^ dlxgf_ 
o k|b]z :t/Lo pBf]u,ko{6g,jgtyfjftfj/0f ;DaGwLgLlt,sfg"g, of]hgfsf] th'{df u/L ;du| k|0ffnLsf] ;'wf/ ug]{ , 
o xfnsf] ;Ë7gnfO{ cfjZoStfsf] l;4fGtdf cfwfl/t jgfpg], 
o cfof]hgfsfof{Gjogsf] ;+oGqagfpg] 

 
 
 
 

wGojfb 
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अनुसूचिः ४ 
बैठकको कायििालिका 
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अनुसूचिः ५ 

प्रदेश २ को नतसा िथा न्त्जल्िा, पालिकाहरुको नाम 
 
 

 

पसाि बािा 
ि.सं
. 

नगिपालिका गाउँपालिका ि.सं
. 

नगिपालिका गाउँपालिका 

१ त्रबिगंज महानगिपालिका कासलकामाई गाउाँ पासलका १ किैया उपमहानगिपालिका आदशव कोटिाल गाउाँ पासलका 

२ पोखररया नगरपासलका नछपहरमाई गाउाँ पासलका २ 
जीिपुि लसमिा 
उपमहानगिपालिका करैयामाई गाउाँ पासलका 

३ पसावगढी नगरपासलका िगरनाथपुर गाउाँ पासलका ३ कोल्हिी नगरपासलका देिताल गाउाँ पासलका 

४ बहुदरमाई नगरपासलका स्िराभािानी गाउाँ पासलका ४ ननिगढ नगरपासलका परिानीपुर गाउाँ पासलका 

५ 
 

ठोरी गाउाँ पासलका ५ पचरौता नगरपासलका प्रसौनी गाउाँ पासलका 

६ 
 

धोबीनी गाउाँ पासलका ६ महागढीमाई नगरपासलका फेटा गाउाँ पासलका 

७ 

 

पकाहा मैनपुर 
गाउाँ पासलका 

७ 
ससम्रौनगढ नगरपासलका बारागढी गाउाँ पासलका 

८ 
 

पटेिाव सुगौली 
गाउाँ पासलका ८ 

 
विश्रामपुर गाउाँ पासलका 

९ 
 

त्रबन्दबाससनी गाउाँ पासलका ९ 
 

सुिणव गाउाँ पासलका 

१० 

 

सखुिा प्रसौनी 
गाउाँ पासलका सिािही 

िौिहट ि.सं
. 

नगिपालिका गाउँपालिका 

ि.सं
. 

नगिपालिका गाउँपालिका १ ईश्िरपुर नगरपासलका कौडेना गाउाँ पासलका 

१ ईशनाथ नगरपासलका दगुाव भगिती गाउाँ पासलका २ कविलासी नगरपासलका चक्रघट्टा गाउाँ पासलका 

२ कटहररया नगरपासलका यमुनामाई गाउाँ पासलका ३ गोडैटा नगरपासलका चन्रनगर गाउाँ पासलका 

३ गढीमाई नगरपासलका 
 

४ बरहथिा नगरपासलका धनकौल गाउाँ पासलका 
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४ गरुडा नगरपासलका 
 

५ बलरा नगरपासलका पसाव गाउाँ पासलका 

५ गुिरा नगरपासलका 
 

६ बागमती नगरपासलका बसबररया गाउाँ पासलका 

६ गौर नगरपासलका 
 

७ मलंगिा नगरपासलका ब्रह्मपुरी गाउाँ पासलका 

७ चन्रपुर नगरपासलका 
 

८ लालबन्दी नगरपासलका रामनगर गाउाँ पासलका 

८ 
देिाही गोनाही 
नगरपासलका 

 
९ हररपुर नगरपासलका विरणु गाउाँ पासलका 

९ परोहा नगरपासलका 
 

१० हररपुिाव नगरपासलका 
 

१० 
फतुिात्रबियपुर 
नगरपासलका 

 
११ हररिन नगरपासलका 

 
११ बनृ्दािन नगरपासलका 

 
महोत्तिी 

१२ बौधीमाई नगरपासलका 
 

ि.सं
. 

नगिपालिका गाउँपालिका 

१३ 
माधि नारायण 
नगरपासलका 

 

१ 
औरही नगरपासलका एकडारा गाउाँ पासलका 

१४ मौलापुर नगरपासलका 
 

२ गौशाला नगरपासलका वपपरा गाउाँ पासलका 

१५ रािदेिी नगरपासलका 
 

३ िलेश्िर नगरपासलका महोत्तरी गाउाँ पासलका 

१६ रािपुर नगरपासलका 
 

४ बहदवबास नगरपासलका साम्सी गाउाँ पासलका 

  ५ बलिा नगरपासलका सोनमा गाउाँ पासलका 

  
 

  ६ भाँगाहा नगरपासलका 
 

  
 

  
७ महटहानी नगरपासलका 

 

  
 

  ८ मनरासशसिा नगरपासलका 
 

  
 

  ९ रामगोपालपुर नगरपासलका 
 

  
 

  
१० लोहरपट्टी नगरपासलका 

 धनुषा लसिहा 
ि.सं
. 

नगिपालिका गाउँपालिका ि.सं
. 

नगिपालिका गाउँपालिका 

१ 
जनकपुि 
उपमहानगिपालिका औरही गाउाँ पासलका 

१ 
किवनाहा नगरपासलका अनवमा गाउाँ पासलका 

२ कमला नगरपासलका िनकनस्न्दनी गाउाँ पासलका २ कल्याणपुर नगरपासलका औरही गाउाँ पासलका 

३ 
गणेशमान चारनाथ 
नगरपासलका धनौिी गाउाँ पासलका ३ गोलबिार नगरपासलका नरहा गाउाँ पासलका 

४ धनुिाधाम नगरपासलका बटेश्िर गाउाँ पासलका ४ धनगहिमाई नगरपासलका निरािपुर गाउाँ पासलका 

५ 
नगराईन नगरपासलका 

मुखखयापट्टी मुसहरननया 
गाउाँ पासलका ५ समचैया नगरपासलका बररयारपट्टी गाउाँ पासलका 

६ समगथला नगरपासलका लक्ष्मीननया गाउाँ पासलका ६ लहान नगरपासलका त्रबरणुपुर गाउाँ पासलका 

७ 
समगथला त्रबहारी 
नगरपासलका   

७ 
ससराहा नगरपासलका भगिानपुर गाउाँ पासलका 
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८ विदेह नगरपासलका   ८ सुखखपुर नगरपासलका लक्ष्मीपुरपतारी गाउाँ पासलका 

९ शहीदनगर नगरपासलका   ९   सखुिानान्कारकट्टी गाउाँ पासलका 

१० सबैला नगरपासलका   
   

११ हंसपुर नगरपासलका   
   

१२ क्षक्षरेश्िरनाथ नगरपासलका   
   सप्ििी 
   ि.सं

. 
नगिपालिका गाउँपालिका 

   

१ 
कञ्चनरुप नगरपासलका 

अस्ग्न साईर कृरणासिरन 
गाउाँ पासलका 

   
२ खडक नगरपासलका नछन्नमस्ता गाउाँ पासलका 

   
३ डातनेश्िरी नगरपासलका नतरहुत गाउाँ पासलका  

  

४ 
बोदेबरसाईन नगरपासलका 

नतलाठी कोईलाडी 
गाउाँ पासलका 

   
५ रािविराि नगरपासलका बलान-विहुल गाउाँ पासलका 

   
६ शम्भुनाथ नगरपासलका त्रबरणुपुर गाउाँ पासलका 

   

७ 
सप्तकोशी नगरपासलका 

रािगि (बेल्ही चपेना) 
गाउाँ पासलका 

   
८ सुरुङ् गा नगरपासलका महादेिा गाउाँ पासलका 

   

९ 
हनुमाननगर कङ्कासलनी 
न.पा. रुपनी गाउाँ पासलका 
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अनुसूचिः ६  

बैठकिे गिेका प्रतिबद्धिाहरु 
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अनुसूचिः ७  

 
बैठकका केही झिकहरु 
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शुभम ्


