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१. पषृ्ठभमूि  

मलुकुले अहिकार गरेको संघीय शासन प्रणालीको सदुृहिकरणका लातग नपेालको संहवधान 2072 ले 
राज्यशन्त्िको प्रयोग गना तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पररकल्पना गरको हुुँदा केन्त्न्िय सरकार, 
सातवटा प्रदेश सरकार, 753 वटा स्थानीय सरकार गठन भएको छ।तीनै तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सहकाररता, 
सहअन्त्स्तत्व, समन्वय र पारस्पररक सहयोगलाई व्यवन्त्स्थत गना संन्त्घय संसदले बनाएको संघ , प्रदेश र स्थानीय 
तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २४ मा प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशतभरका 
एकभन्दा बिी न्त्जल्लातभरका स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवन्त्स्थत गना प्रत्येक प्रदेशस्तरमा 
प्रदेश समन्वय पररषद् रहने व्यवस्था गरेको छ।यस अन्त्घ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,2074 को दफा 105 
मा प्रदेश समन्वय पररषदको व्यवस्था भएअनसुार 2075 जेष्ठ 7 र 8 मा पररषदको पहहलो बैठक र 2076 
जेष्ठ 29 र 30 गते पररषद्को दोस्रो बैठक बसेको तथयो। तमतत 2077 श्रावण 13 गतेदेन्त्ख लागू भएको प्रदेश 
र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा प्रदेश समन्वय पररषदको हकमा तनम्न बमोन्त्जमको 
कानूनी व्यवस्था गरेको छ। 

संघ प्रदेश र स्थानीय तह(समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध)ऐन,2077 को दफा 24 मा भएको व्यवस्था 

 (क) मखु्यमन्री        -अध्यक्ष 
 (ख) प्रदेश सरकारको आतथाक मातमला  

    सम्बन्धी हवषयको कायाके्षर रहेको मन्री -सदस्य 
       (ग) प्रदेश सरकारको आन्तररक मातमला                                              

सम्बन्धी हवषयको कायाके्षर रहेको मन्री -सदस्य 

 (घ) प्रदेश सरकारको प्रमखु सन्त्चव -सदस्य 
  (ङ) प्रदेश तभरका गाउुँ कायापातलका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष,  

    नगर कायापातलकाका प्रमखु वा उपप्रमखु र न्त्जल्ला समन्वय  
         सतमततका प्रमखु वा उपप्रमखु मध्येबाट कम्तीमा एक ततहाई 
         महहला सहहत समावेशी तसद्धान्त बमोन्त्जम प्रत्येक न्त्जल्लाबाट  

     एकजनाको दरले मखु्यमन्रीले तोकेका व्यन्त्ि -सदस्य 

  (च) प्रदेश मखु्मन्रीको कायाालयका सन्त्चव -सदस्य 

     (2) प्रदेश समन्वय पररषद्को सन्त्चवालय सम्बन्त्न्धत प्रदेशको मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को कायाालयमा रहनेछ  

      (3) प्रदेश समन्वय पररषद्को बैठक सम्बन्धी कायाहवतध सो पररषद् आफैले तनधाारण गरे बमोन्त्जम हनुेछ।  

       ऐ.ऐ ऐनको दफा 24 को उपदफा 1 को खण्ड (ङ) बमोन्त्जम तमतत 2077/11/06 को तनणाय 
(मा.मखु्यमन्रीज्यूको)अनसुार प्रदेश तभरका गाउुँ कायापातलका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगर कायापातलकाका 
प्रमखु वा उपप्रमखु र न्त्जल्ला समन्वय सतमततका प्रमखु वा उपप्रमखु मध्येबाट कम्तीमा एक ततहाई महहला 
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सहहत समावेशी तसद्धान्त बमोन्त्जम प्रत्येक न्त्जल्लाबाट एकजनाको दरले मखु्यमन्री ज्यूबाट तपतसल बमोन्त्जम 
जम्मा 13 जना पदातधकारीहरु तोक्न ुभएको छ। 
1. श्री तबद्यासनु्दर शाक्य, प्रमखु, काठमाडौ महानगरपातलका 
2. श्री रघनुाथ खलुाल, प्रमखु मकवानपरु न्त्जल्ला समन्वय सतमतत 
3. श्री प्रभा बराल, प्रमखु, राप्ती नगरपातलका, न्त्चतवन 
4. श्री वासदेुव थापा, प्रमखु, सयुाहवनायक नगरपातलका, भिपरु 
5. श्री भरत ब. के.सी., प्रमखु, तभमेश्वर न.पा. दोलखा  
6. श्री रामचन्ि दाहाल, अध्यक्ष महाुँकाल गाउपातलका लतलतपरु 
7. श्री रमेश बहादरु वस्ती, अध्यक्ष तारकेश्वर गाउपातलका नवुाकोट 
8. श्री कैसाङनपु ुा तामाङ, अध्यक्ष गोसाइकुण्ड गाउपातलका रसवुा 
9. श्री होमनारायण शे्रष्ठ, अध्यक्ष जगुल गाउपातलका, तसन्धपुाल्चोक 
10.श्री हवमला कुमारी चौलागाइा, उपप्रमखु, धतुलखेल न.पा. काभ्रपेलाञ्चोक 
11.श्री जानकुा तसंखडा, उपाध्यक्ष, ज्वालामखुी  गाउपातलका, धाददङ 
12.श्री पावाती सनुवुार, उपाध्यक्ष, हफक्कल गाउपातलका, तसन्धलुी 
13.श्री रातधका शे्रष्ठ, उपाध्यक्ष, गोकुल गंगा गाउपातलका, रामेछाप 

२. पररषद बैठक आयोजनाको उद्दशे्य 

मातथ उल्लेन्त्खत कानूनी व्यवस्था अनसुार यहह तमतत 2077 चैर 12 गते अनसुचुी-3 मा उल्लेख रहेको 
पररषद्को बैठक सम्बन्धी कायाहवतध तथा अनसुचुी-5 मा रहेको हवषयहरु उपर छलफल गरी तनणाय कायाान्वयन 
गने। 

   3.पररषद् बैठकका हियाकलापहरु 

क)शभुारम्भ सर 

      प्रदेश समन्वय पररषदको तेस्रो बैठकको शभुारम्भ सरमा पररषदका अध्यक्ष माननीय मखु्यमन्री डोरमन्त्ण 
पौडेल, मा. आतथाक मातमला तथा योजना मन्री कैलाश िुिेल, मा. भतूम व्यवस्था, कृहष तथा सहकारी मन्री दावा 
दोजे लामा, मा. भौततक पूवााधार हवकास मन्री रामेश्वर फुयाल, मखु्यन्यायतधविा श्री ओम थपतलया, प्रदेश नीतत 
तथा योजना आयोगका का.वा.उपाध्यक्ष श्यामकुमार बस्नेत, प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग सदस्य 
प्रा.डा.रामचन्ि िकाल, प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग सदस्य डा.यमनुा कडेल खनाल, मा.मखु्यमन्रीको प्रमखु 
राजनीततक सल्लाहकार  जगन्नाथ थपतलया, प्रदेश सरकारका प्रमखु सन्त्चव लगायत पररषद्का सदस्य प्रतततनतधहरु, 
प्रदेश सरकारका कमाचारीहरु, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायािमका कमाचारीहरु र परकारहरुको 
समेत शभुराम्भ सरमा उपन्त्स्थतत तथयो।उपन्त्स्थत सबैलाई आसन ग्रहण गराउन ुहुुँदै शभुराम्भ सरको उदद्योषकको 
रुपमा मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषद कायाालयका उपसन्त्चव श्री रमेश उपाध्यायले आफ्नो न्त्जम्मेवारी तनवााह गनुा 
भएको तथयो। 
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   आसन ग्रहणको कायािम पश्चात राहिय गानको कायािम सम्पन्न भयो।तत ्पश्चात मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को 
कायाालयका सन्त्चव श्री रातधका अयाालले बैठकको उद्देश्यमातथ प्रकाश र स्वागत मन्तव्य राख्न ुभएको तथयो।  

ख)कायािम सर 

स्वागत मन्तव्य पश्चात बैठकका अध्यक्ष तथा मा. मखु्यमन्री ज्यूबाट बैठकको औपचाररक शरुुवात गनुाका 
साथै बैठक सञ्चालन गनुाहनु मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषद कायाालयका सन्त्चव एवम ्यस बैठकका सदस्य सन्त्चव 
श्री रातधका अयााल ज्यूलाई न्त्जम्मेवारी ददन ुभएको तथयो।बैठकका सदस्य सन्त्चव श्री रातधका अयाालले प्रदेश 
समन्वय पररषद्को बैठक को कायाहवतध दफावार वाचन गदै पेश गनुाभएको तथयो र सबै सदस्यबाट उि 
कायाहवतध पाररत भएको तथयो।त्यसैगरी बैठकमा छलफलका लातग समावेश भएको एजेण्डा प्रस्ततुत गनुाभयो र 
सबै सदस्यबाट उि एजेण्डा पाररत हनुकुा साथै पहहलो र दोस्रो बैठकमा सम्पन्न भएका प्रदेश समन्वय 
पररषदहरुको तनणाय कायान्वयनको समीक्षा पतन भएको तथयो। 

ख.१) प्रस्ततुीकरणहरु: 

१) प्रदेश सरकारबाट सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कायाहरुको प्रगततको प्रस्ततुतकरणः प्रदेश सन्त्चव रातधका 
अयाालबाट 

2) स्थानीय तहमा हवत्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाुँडफाुँडको हवद्यमान व्यवस्था र समस्याहरु: प्रदेश  सन्त्चव 
डण्डुराज न्त्घतमरेबाट  

3) हवषयगत छलफल: अनसुचुी-5 मा प्रस्ताव भएको हवषयहरु र सो सम्बन्धमा भएको छलफल तनम्न रहेको 
छ।     

ख.२) छलफल तथा संवाद 

मा. मखु्यन्यायातधविा श्री ओम थपतलया 

      नेपालको संहवधानको धारा 56 र धारा 57 मा राज्यको संरचना र राज्यशन्त्िको बाुँडफाुँडको  व्यवस्था गरे 
अनसुार अनसुचुी-6 मा 21 हवषयमा प्रदेशको एकल अतधकार हनुे सतुनश्चतता गरेको छ।बागमती प्रदेशको 
हकमा हालसम्म 11 वटा संशोधन हवध्येयक र 47 वटा ऐन गरी 58 वटा हवध्येयक पाररत भएको छ र 
यस प्रदेशमा 82 वटा काननुको पहहचान भएको छ।अझै 35 वटा काननुको तनमााण हनु बाुँकी रहेको छ 
।४७ वटा ऐनको प्रभावकाररताको अध्ययन गनुापने साथै सो को हवश्लषेण तथा कायाान्वयनका कदठनाई 
सम्बन्धमा उहाुँले आफ्नो भनाई राख्नकुा साथै राहिय समन्वय समीक्षा पररषदमा छलफलका लातग पेश गनुापने 
हवषयका सम्बन्धमा तपतसल बमोन्त्जम अवस्थाको न्त्चरण गनुा भएको तथयो। 

 संघ,संस्था दताा ऐन संघबाट प्रभाहवत भएको 
 प्रदेश औद्योतगक व्यवसाय ऐन पतन संघबाट प्रभाहवत भएको 
 सहकारी ऐन तीनै तहले बनाउन सक्न ेभएतापतन सञ्चालकलाई कावााही गना सक्ने   अवस्था 
नरहेको 
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 प्रदेशले बनाएको वातावरण ऐनको प्रभावकाररताको सम्बन्धमा सम्बोधन हनुपुने 

 िुिा, तगट्टी, बालवुा उत्खनन सम्बन्धी मापदण्ड पटक पटक पररवतान हनु ुनहनु े

  धारा 235 बमोन्त्जम संघ र प्रदेश तबच हनुे हववाद सम्बन्धी काननु प्रदेशले बनाउन ेभनेतापतन 
हववादको के्षर पहहचान गना नसहकएकोले काननु नबनकेो 

 प्रहरी समायोजन सम्बन्धमा उन्त्चत व्यवस्थापन तथा हववाद समाधान हनु नसकेको  

 कमाचारी समायोजन टुहिएको हो वा होइन संघीय सरकारले घोषणा गनुापने  

 प्रदेशको एकल सूची सम्बन्धमा संघ स्पष्ट हनुपुने 

प्रदेश सन्त्चव श्री ददपक काफ्ले, सामान्त्जक हवकास मन्रालय 

     छलफलका सम्बन्धमा तपतसल बमोन्त्जमको भनाईहरु राख्न ुभएको तथयो। 

 केन्िमा तथ्याङ हवभाग जस्तै प्रदेश र स्थानीयमा पतन तथ्याङ व्यवस्थापन सम्बन्धमा 
आतधकाररक व्यवस्था हनुपुने 

 पन्रौँ योजना , ददगो हवकासको लक्ष्य तथा प्रदेश र स्थानीय स्तरको योजनाहरुको अन्त्न्तम 
उदेश्य राज्यको समनु्नत हवकास रहेकोले योजनागत एकरुपता कायम गनुापने अवस्था रहेको  

 प्रदेश हवश्वहवद्यालयका कुरालाई उच्च प्राथतमकतामा राख्न ुपने 

 स्वास्थ्य मापदण्ड अनसुार अस्पतालको सदुृिीकरण गनुापने 

 कोतभडको कारणले बिेको बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गना रोजगारी अतभवृहद्ध गने 
कायागत व्यवस्थाहरु गनुापने  

 मानव सहयोगका क्षरे तथा सामान्त्जक सरुक्षाको लातग आवश्यक समन्वय र सहकायाको 
आवश्यकता 

 तनमााण भएको रिशाला र कवडहल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गने न्त्जम्मेवारी स्थानीय तहको 
भएतापतन हाल प्रारन्त्म्भक चरणमा अवस्थामा रहेकोले तनयमन गनुापने 

 हवज्ञान र प्रहवधीको सम्बन्धमा यवुा वैज्ञातनक तथा नवप्रवतान हवकासको लातग प्रदेश र स्थानीय 
तहबीच आवश्यक समन्वय हनुपुने 

 

उपप्रमखु धतुलखेल नगरपातलका, तबमला कुमारी चौलागाई 

       छलफलका समब्नन्धमा उपप्रमखुज्यूले तपतसल बमोन्त्जमको भनाईहरु राख्न ुभयो । 

 प्रदेशले गरेको कामको सम्बन्धमा स्थानीय तहसुँग आवश्यक समन्वयको कमी देन्त्खएको 
 स्थानीय तहहरुले प्रदेशसुँग समन्वय गरी दोहोरो नहनुे गरी कानून तनमााण गनुापने  

 पररषदको तनणायअनसुार आफ्नो भतूमका तनवााह गनेछु। 

 

प्रदेश सन्त्चव श्री डण्डरुाज न्त्घतमरे, आतथाक मातमला तथा योजना मन्रलाय 

     स्थानीय तहमा हवत्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाुँडफाुँडको हवद्यमान व्यवस्था र समस्याहरु   सम्बन्धी 
आफ्नो प्रस्ततुीका सम्बन्धमा थप केही भनाइ राख्न ुभएको तथयो। 
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 कृहष आयमा कर लगाउने एक्कल अतधकारी संहवधानले प्रदेशलाई ददएतापतन केन्िको 
आयकर ऐनले कृहषको व्यवसायीकरणमा आयकर लाग्न ेर अन्यमा कर छुटको व्यवस्था 
गरेकोले अतधकार के्षरको हववाद रहेको  

 

अध्यक्ष कैसाङनपु ुा तामाङ, गोसाइकुण्ड गाउुँपातलका रसवुा,  

 छलफलका सम्बन्धमा अध्यक्षज्यूले तपतसल बमोन्त्जमको भनाईहरु राख्न ुभयो। 

 राहिय तनकुञ्ज ऐन, 2029 मा रहेको हवद्यमान व्यवस्थाले गदाा नदीजन्य उत्खननबाट हनुे 
राजश्व उठाउन नसकेको  

 कोतभड-19 को सम्बन्धमा मापदण्िड अनसुार व्यवस्थापन गना पतन प्रदेश सरकारको 
समन्वयको आवश्यकता रहने 

 

प्रदेश सन्त्चव श्री डा तसन्ध ुिुिाना, उद्योग पयाटन वन तथा वातावरण मन्रलाय 

छलफलका सम्बन्धमा सन्त्चवज्यूले तपतसल बमोन्त्जमको भनाईहरु राख्न ुभयो 
 वातावरण संरक्षण सम्बन्धी ऐन बनाउन स्थानीय तहलाई अनरुोध  

 5 लाख सम्मको उद्योग दताा स्थानीय तहले गरेपतछ प्रदेश पनु दताा गनुा नपने 

 जलाधार सम्बन्धमा स्थानीयको एकल अतधकार रहेकोले केन्त्न्िय जलाधार हवभाग खारेज 
भएको अवस्थामा जलाधारका इकाइहरु स्थानीय तहले तनमााण गनुा पने  

 रात बस्ने होटेलको सन्दभामा पयाटन कायाालयमा दताा भइसकेपतछ स्थानीय तहले तनयमन 
गनुापने 

 वन के्षरको उपयोग नेपाल सकारको अतधकार रहेको भएतापतन स्थानीय तहले स्थानीय 
तहको भ-ुउपयोग योजना बनाई भ-ूउपयोग योजनामा वन क्षेरको उपयोग गने स्थान तनन्त्श्चत 
गनुापने 

 योजनाको दोहोरपनामा समन्वय हनुपुने 

 खासगरी बागमती प्रदेशमा समायोजन संशोधन गरी आउने प्रवृत्ती बिेकोले यसै प्रदेशमा 
रहेको कमाचारीको वृन्त्त्तहवकासमा समस्या आउन सक्न े

 राहिय तनकुञ्जका कोर के्षरबाहेक मध्यवती के्षरमा हनु ेहवकास तनमााणका कायाहरु तथा 
तनयमनहरु स्थानीय तहले गनुापने  

 

कायाकारी तनदेशक श्री तबमल पोखरेल, प्रदेश सशुासन केन्ि 

    छलफलका सम्बन्धमा तनदेशकज्यूले तपतसल बमोन्त्जमको भनाईहरु राख्न ुभयो 
 अन्तर सरकारी हवत्त व्यवस्थापन ऐन अनसुार 119 वटा स्थानीय तहमा मध्कालीन खचा 

संरचना तजुामा गना सघाउन ेकायािम रहेतापतन राहिय तथा प्रदेश तनदेन्त्शकाले स्थानीय 
तहमा काम नगने र त्यसको लातग सङ्घीय मातमला तथा राहिय योजना आयोगले छुटै्ट 
तनदेन्त्शका जारी गने भनी मौन्त्खक कुरा भएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गनुापने 
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सदस्य डा.यमूना कडेँल, प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग 

    छलफलका सम्बन्धमा आयोगका सदस्यज्यूले तपतसल बमोन्त्जमको भनाईहरु राख्न ुभयो 
 बागमती प्रदेश स्थीत 20 वटा स्थानीय तहको आवतद्यक योजना र मध्यकालीन खचा 

संरचना तनमााण गने अतभयान यस नीतत तथा योजना आयोगको रहेको र सो सन्दभामा  
केही पातलकाहरुको आफ्नो स्थायी भवन समेत नरहेकोले संघ वा प्रदेशले समन्वय गनुापने 

 सम्बन्त्न्धत पातलकाहरुको Profile र Data मा एकरुपता राख्न सहयोग गने र त्यस पश्चात 
मार योजनाहरु तजुामा गनुापने 

 भ-ुउपयोग नीतत र हवपद व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भतूमका प्रष्ट 
भएपश्चातमार वाहषाक तथा आवतद्यक योजनाहरु बनाउन ुपने 

 

सदस्य प्रा.डा.रामचन्ि िकाल, प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग 

छलफलका सम्बन्धमा आयोगका सदस्यज्यूले तपतसल बमोन्त्जमको भनाईहरु राख्न ुभयो 
 करको दायरा सम्बन्धमा फराहकलो पाना पनुरावलोकन हनुपुने 

 स्थानीय तहमा गरेको लगानी सम्बन्धमा प्रभावकारी योजना अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गना 
आवश्यक 

 आवतधक योजनामा दोहोरोपना हटाउन ुपने 

 ददगो हवकासका लक्ष्य र प्रादेन्त्शक आवतद्यक योजनामा उल्लेख भएको सचुक अनसुार 
बजेट आउनपुने 

 वातावरणीय प्रभावलाई प्रदेशले ध्यान ददनपुने आवश्यकता रहेको छ 

 उन्त्चत तथ्याङक नभएको कारणले नीतत तथा कायािम बनाउन कदठनाई पने हुुँदा 
आवश्यक तथ्याङकको उपलब्नधतालाई प्रदेश सरकारले ध्यान ददनपुने 

 

प्रदेश सन्त्चव डा.मततना बैद्य, भतूम व्यवस्था, कृहष तथा सहकारी मन्रालय 

छलफलका सम्बन्धमा सन्त्चवज्यूले तपतसल बमोन्त्जमको भनाईहरु राख्न ुभयो 
 कृहष तथा पशपुन्छी हवकास सम्बन्धमा अनसुनु्त्च 6मा प्रदेशको अनसुनु्त्च 7 र अनसुनु्त्च 9 

मा व्यवस्था रहेकोले दोहोरोपनाको हवचार गनुापने 

 कृहष तथा पशपुन्छी हवकासका तथ्याङ्कहरु तनयतमत रुपमा प्रहेषत हनु तथ्याङ्क 
व्यवस्थापनमा ध्यान ददनपुने देन्त्खन्छ 

 कृहष सनु्त्चकरणको कायाहरु अगाडी बढ्दै गएको र स्थानीय तहसुँग सहकाया गदै तनमााण 
भएको पूवााधार सञ्चालनको कायाहवधी बन्दै गरेको अवस्था रहेको 

 

प्रदेश सन्त्चव संन्त्जव बराल, भौततक पूवााधार हवकास मन्रालय 

छलफलका सम्बन्धमा सन्त्चवज्यूले तपतसल बमोन्त्जमको भनाईहरु राख्न ुभयो 
 पूवााधार हवकास आयोजनाहरुमा हनुे दोहोरोपना हटाउन छलफल गनुापने 
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 पररयोजनाको शरुुवात देन्त्ख सम्पन्न हनुे सम्म स्थानीय तनकायहरुको संलग्नता कुन कुन 
तररकाबाट हनुे, कस्ता तसफाररसका आधारमा आयोजना छनौट गने, अनगुमनको संयन्रहरु 
कस्तो बनाउन ेभने्न छलफल हनुपुने 

 प्रदेश सरकारले शरुु गरेका मध्यमखालका पूवााधारहरुलाई परुा गनाको लातग स्थानीय 
सरकारलाई यसपतछको हियाकलापमा कसरी सहयोग गने  

 उपभोिा सतमततबाट हनुे कायामा एकरुपता कायम हनुपुने  

 लागत अनमुान सम्बन्धमा पातलकाहरुमा एकरुपता नभएकोले ठेक्काको समय व्यवस्थापनमा 
कदठनाई पनुाका साथै दहुवधा उत्पन्न भएकोले यस हवषयमा पतन हवचार गनुापने देन्त्खन्छ। 

 प्रदेश सरकारबाट तनमााण भएको पूवाधारहरुको ददगोपनाको लातग त्यसको सञ्चालन तथा 
सम्भारको लातग स्थानीय तहलाई न्त्जम्माददने कुरामा स्पष्टता र एकरुपता कायम गरी साझेदारी 
गनुापने देन्त्खन्छ  

 पूवाधार साझेदारी हवकास कायािमलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्राथतमकरण अनसुार 
तदात्म्य कसरी गने र अनगुमन गने पक्षलाई जोड ददनपुछा 

 

का.वा उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद बस्नेत, प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग 

छलफलका सम्बन्धमा का.वा उपाध्यक्षज्यूले तपतसल बमोन्त्जमको भनाईहरु राख्न ुभयो 
 पन्रौ योजना, प्रदेशको आवतधक योजना तथा स्थानीय योजना अन्तगात तनतमात बजेटहरुको 

दोहोरपना कम हुुँदै गएको र त्यसलाई अझ व्यवस्थापन गना नीतत आयोगले मापदण्डहरु 
बनाइरहेको 

 योजना आयोगले योजना बनाउुँदा भएको कमी कमजोरीका सन्दभामा छलफल हनुपने 

 मा. मखु्यमन्री तथा मन्रीज्यूहरुको अतभभावकत्व प्राप्त भएको तर संस्थागत 
संरचनाहरुको अभावले गदाा आयोगले तीव्र गतत तलन नसकेको 

 अब बने्न योजनाहरु रोजगारी तसजाना गने हकतसमको हनुपुने 

 हामीसुँग उपलब्नध भएको स्रोतहरुको परीक्षण  हनुपुने 

 खानीको अन्वेषण गने अतधकार प्रदेशलाई ददइएको उत्खनन गने अतधकार संघलाई रहेको कुरा 
उल्टो भएकोले यस सम्बन्धमा छलफल हनुपुने 

 आफ्नो न्त्जम्मेवारीमा प्रततवद्ध हुुँदै प्राकृततक, साुँस्कृततक र ऐततहातसक तथा मानव स्रोतको 
प्रचरुतालाई यस प्रदेशले व्यवस्थापन गना सकेमा सम्मदृ्ध प्रदेश बन्न सक्न े

 

उपाध्यक्ष जानकुा तसंखडा, ज्वालामखुी गाउुँपातलका, धाददङ 

छलफलका सम्बन्धमा उपाध्यक्षज्यूले तपतसल बमोन्त्जमको भनाईहरु राख्न ुभयो 
 न्याहयक सतमततमा कानून सम्बन्धी कमाचारीको अभावले गदाा सञ्चालन गना नसकेको अवस्था 

रहेकोले स्थानीय तहमा कानूनी हवषय हेने कमाचारी व्यवस्थापन गररन ुपने 

 स्थानीय तहसुँग समन्वय गरी प्रदेशले बजेट तनमााण र हवतनयोजन गररन ुपने 

 प्रत्येक तनवााचन के्षरमा समानपुाततक रुपमा योजना बाुँडफाुँड भए नभएको मलु्याङन गने 
संयन्रको आवश्यकता रहेको  
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 सशता बजेटबाट हनुे साझेदारी कायािमका सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई कायाान्वयन गना 
आफ्यारो रहेको  

 नदीजन्य पदाथाको स्पष्ट कायाान्वयन गना सक्ने अवस्था नरहेको  

 

ख.३) तबत्तीय संघीयताको बारेमा प्रस्ततुतकरणः  मा.अध्यक्ष श्री बालानन्द पौडेलज्य,ु राहिय 
प्राकृततक स्रोत तथा हवत्त आयोग  

    खाना पतछ सरुु भएको बैठकको यस मखु्य प्रस्ततुीको लातग बालानन्द पौडेलज्यूबाट लागभग एक घण्टा 
चातलस तमनेटको प्रस्ततुतकरणमा तनम्न बमोन्त्जम कुराहरु पेश गनुा भएको तथयो र प्रस्ततुीकरणको हवस्ततृ 
रुप अनसुनु्त्च-6 मा रान्त्खएको छ। 

 हवत्तीय संघीयताका आयामहरु 
 १) खचा न्त्जम्मेवारी 
   २) राजश्व अतधकार 
   ३) हवत्तीय हस्तान्तरण 
   ४) आन्तररक ऋण 

 उल्लेन्त्खत आयमहरुमा राहिय प्राकृततक स्रोत तथा हवत्त आयोगको भतूमका 
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ग) मन्तव्य सर 
मन्तव्यः श्री पावाती सनुवुार, उपाध्यक्ष, हफक्कल गाउपातलका, तसन्धलुी 

पररषदका अध्यक्ष र उपन्त्स्थत सम्पूणामा अतभवादन सहहत आफ्नो मन्तव्य शरुु गनुा भएको तथयो। 
संहवधानको ममाअनसुार नै जनताको प्रतततनतधको रुपमा राज्यप्रतत समहपात भएका छौ भनु्न भएको 
तथयो।मन्तव्यकै िममा तनम्न बमोन्त्जमको भनाईहरु पतन राख्न ुभएको तथयो। 

 प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई कानून तनमााण गना, मागादशान गना सहयोग हुुँदै आएको र सो 
सहयोगको तनरन्तरता साथै सूचाङ्कको आधारमा कमजोर स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष सहयोगको लातग 
पतन प्रदेश सरकारलाई अनरुोध गनुाभएको  

 िुिा तगहट्ट बाट उठ्ने राजश्वका सन्दभामा संघले गरेको पलु तनमााणको हकमा स्थानीयलाई राजश्व 
बझुाउन ुपने पलुको 500 तमटर मातथसम्म उत्खनन गना नपाउने भतनएतापतन सो पालना नभएको र 
हववादको तसजाना हनुे गरेको  

 हफक्कल गाउुँपातलकाको तसमाना तथा अन्तर प्रदेश तसमानामा पने महाभारत डाुँडामा रहेको खाली 
जग्गामा बस्ती बसाल्ने प्रवृत्ती बिेकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक ध्यान ददनपुने 

 न्यायसम्पादनको सन्दभामा स्थानीय तहमा सनुवुाई कक्ष तथा सरुक्षा कक्ष सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेश 
सरकाले उन्त्चत व्यवस्था तथा समन्वय गनुापने  

 न्यायसम्पादनको लातग प्रदेश लोकसेवाबाट कानून हवषय हेने स्थायी कमाचाररको व्यवस्था गररनपुने 

 

मन्तव्यः श्री प्रभा बराल, प्रमखु, राप्ती नगरपातलका, न्त्चतवन 

पररषदका मा.अध्यक्ष र उपन्त्स्थत सम्पूणा महानभुावहरुमा हाददाक नमस्कार तथा अतभवादन सहहत आफ्नो 
मन्तव्य शरुु गनुा भएको तथयो।प्रदेशसुँगको समन्वय, सहकाया र सह-अन्त्स्तत्वको आधारमा आफ्ना कामहरु 
सञ्चालन गदै आएका छौ भनु्न भएको तथयो।मन्तव्यकै िममा तनम्न बमोन्त्जमको भनाईहरु पतन राख्न ुभएको 
तथयो। 

 एक हवद्यालय एक नसाका कायािम एकदमै प्रभावकारी भएकोले तनरन्तरता ददनपुने 

 ठेक्का प्रणाली एकदमै झन्झहटलो भएकोले प्रणालीलाई सधुार गनुापने 

 लोथर देन्त्ख हटकौली जिल सम्मको साघुुँरो राजमागाको कारणले दघाटना हनुे गरेको हुुँदा 
राजमागा फराहकलो बनाउन प्रदेश सरकारको सहयोगको आवश्यकता रहेको 

 बजेट अनसुार कुन सरकारले के काम गने भने्न सन्दभामा स्पष्ट हनुपुने 

 सामदुाहयक वनबाट व्यवन्त्स्थत रुपमा नकाहटएका रुखहरु कुहहने अवस्था रहेकोले यस तफा  पतन 
ध्यान पयुााउन ुपने अवस्था रहेको 

 नदी कररडोरको अवधारणा सहहत जोन्त्खम बस्तीको सरुक्षा गनुापने 

 प्रा.हवको न्त्शक्षकले मा.हवको पायिम पिाउनपुने अवस्था रहेकोले तछटोभन्दा तछटो तन.मा.हव र 
मा.हव दरबन्दीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा 

 प्रदेशले तनमााण गरेको सडकमा स्थानीय तहले सडक ममात गदाा बेरुज ुहनुे र प्रदेशबाट चाडो 
सडक ममात नहुुँदा समस्या पने हुुँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था तमलाउन ुपने 
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 टुिे र स-साना रकम भन्दा पतन प्याकेजमा शीषाकगत रुपमा सशता अनदुानबाट रकम प्राप्त 
हनुपुने 

 न्याहयक सतमततमा महहलाहरुको लातग सरुक्षीत गहृ व्यवस्था हनुपुने 

 सडक वा टुहरुो बालबातलकालाई व्यवस्थापन गनुापने 

 सहकारीहरुमा कमाचारीको अभाव रहेकोले सो सम्बन्धमा व्यवस्थापन गररनपुने 

 स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गररएको अस्पतालहरुमा24 घण्टा सेवा उपलब्नध गराउन आवश्यक 
दरबन्दीको व्यवस्थापन गररनपुने 

 

मन्तव्यःश्री भरत ब. के.सी., प्रमखु, तभमेश्वर न.पा. दोलखा 

पररषदका मा.अध्यक्ष ,मा.मन्री तथा उपन्त्स्थत सम्पूणा महानभुावहरुमा अतभवादन सहहत आफ्नो मन्तव्य शरुु 
गनुा भएको तथयो।मन्तव्यकै िममा तनम्न बमोन्त्जमको भनाईहरु पतन राख्न ुभयो। 

 िुिा, तगट्टी र बालवुा उत्खननको सन्दभामा तराई र पहाडको एउटै मापदण्डले गदाा पहाडमा समस्या 
भएको नीततगत रुपमा मापदण्ड पररवतान गनुापने 

 सहकारीको न्त्जम्मा स्थानीय तहलाई भएको तर कमाचारीको अभाव रहेको साथै दइुवटा पातलका 
भएको सहकारीको अनगुमन हेडक्वाटर भएकोले पातलकाले गनुापने  

 कायाान्वयन हनु नसक्ने कायािममा कायाान्वय गने न्त्जम्मा स्थानीय तहलाई ददनपुने वा प्रदेशले 
रकम हवतनयोजन गना नहनुे  

 प्रदेश सरकारबाट रान्त्खएको काननुीसहजकताा खारेज गररदा स्थानीय तहले थेग्नपुने अवस्था रहेको र 
एक हवद्यालय एक नसा कायािम पतन खारेज भएमा स्थानीय तहलाई नै समस्या पने हुुँदा यसमा 
प्रदेश सरकारले हवचार गनुापने 

 सूचना सञ्चार प्रहवतध हप्रयोगशाला र पूवााधार तनमााण सम्बन्धमा स्थानीय तनकायको प्राथतमकतामा 
परेको हो होइन एहकन गरर कायािम तथा बजेट बनाउन ुपने 

 प्रत्येक न्त्जल्लामा प्रदेशको कायाालय तथा इकाइ हुुँदा समन्वय गना सहज हनु े

 रंगशाला तथा कबडहल तथा अन्य संरचना तनमााण सम्बन्धमा प्राथतमकताका आधारमा हनुपुने 

 स्थानीय कमाचारीको वृन्त्त्तहवकासमा अन्याय भएकोले समायोजन भएर आएका कमाचारीहरु सरह 
वृन्त्त्तहवकासको अवसर प्रदान गररनपुने 

 भौगोतलक अवन्त्स्थतत अनसुार बजेट हवतनयोजन हनुपुने 

 

मन्तव्यः प्रमखु सन्त्चव, श्री मान बहादरु वी.के ,मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को कायाालय 

पररषदका मा.मखु्यमन्री ,मा.मन्री, पररषदका सदस्यज्यूहरु तथा आमन्त्न्रत उपन्त्स्थत सम्पूणामा आफ्नो 
व्यन्त्िगत र आयोजको तफा बाट धन्यवाद प्रकट गनुा हुुँदै आफ्नो मन्तव्य शरुु गनुा भएको तथयो । आगामी 
आ.व 2078/79 को नीतत तथा कायािम बनाउन ेचरणमा आजको बैठकबाट प्राप्त सझुावहरु एकदमै 
उपयोगी हनुेछ भने्न भनाईसुँगै मन्तव्यकै िममा तनम्न बमोन्त्जमको भनाईहरु राख्न ुभयो। 

 पररषदमा भएको तनणायलाई कायाान्वयनको तहमा लैजान सबै जना प्रततबद्ध हनुपुने 

 हवत्तीय संघीयता तनरन्तर भइरहने र आवश्यक पतन रहेकोले यसको महत्वलाई बिाउन ुपने 
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 जीवनको रक्षा र जीहवकोपाजानको सरुक्षा सबैभन्दा महत्वपूणा कुरा भएकोले त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर 
कोतभड प्रततकाया बजेट बनाउन ुपने 

 भौततक हवकास मार नभइ मानवीय हवकास सम्बन्धी कायािमहरुलाई पतन सन्तलुन गदै लैजान ुपने  

 राहिय पररषदमा पठाउन ुपने तनणायका सन्दभामा पतन सझुावहरु हटपोट भएकोले सोही अनसुार 
कायाान्वयनको पक्षमा जानेछौ। 

 

मन्तव्यः श्री रघनुाथ खलुाल, प्रमखु मकवानपरु न्त्जल्ला समन्वय सतमतत 

पररषदका मा.अध्यक्ष ,मा.मन्री तथा सहभागी सम्पूणा महानभुावहरुमा अतभवादन सहहत आफ्नो मन्तव्य शरुु 
गनुा भएको तथयो।पररषदका सदस्यज्यूहरुबाट प्राप्त सझुावहरुलाई समथान गनुा हुुँदै आफ्नो छोटो मन्तव्यको 
िममा तनम्न बमोन्त्जमको भनाईहरु पतन राख्न ुभयो। 

 हवगतका बैठकबाट गरेको सतमक्षा अनसुार आगामी बैठकको एजेण्डा हनुपुने 

 सरकार सरकार तबच तथा सरकारी तनकायहरु तबच रहेको समन्वयको अभावलाई हटाउन ुपने 

 बालमैरी प्रदेश बनाउने कायािम भएतापतन त्यसका हवतधहरु अहहले सम्म उपलब्नध नभएको 
 वषे हपच्छे पररवतान हनुे ढ्िा,तगट्टी,माटो उत्खनन सम्बन्धी मापदण्डले समस्या तनम्त्याएको 
 सामान्त्जक के्षरमा तलबी सहजकतााबाट काम गना कदठनाइ हनुे हुुँदा सच्चाउन ुपने 

 मातनसको स्वभाव, सोचाइ जस्ता सामान्त्जक व्यवहार पररवतान हनु ेहकतसमका कायािमहरु बनाइनपुने 

 

मन्तव्यः श्री तबद्यासनु्दर शाक्य, प्रमखु, काठमाडौ महानगरपातलका 
बैठकमा अध्यक्षता गनुाहनुे मा.मखु्यमन्रीज्यू ,मा.मन्रीज्यूहरु ,सहभागी सम्पूणा हवज्ञ तथा कमाचारीहरुलाई 
सम्बोधन गनुाहुुँदै आफ्नो मन्तव्य शरुु गनुा भएको तथयो।प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अतभभावकत्व 
प्रदान गदै प्रदेश स्थापनाको उदेश्य प्रातप्तको कामना गनुाहदैु आफ्नो छोटो मन्तव्यको िममा तनम्न 
बमोन्त्जमका नीततगत भनाईहरु राख्न ुभयो। 

 प्रदेशले बजेट बनाउुँदा न्त्शक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, कृहषमा बिी जोड ददनपुने 

 प्रदेश सरकारले साना-ततना भन्दा पतन अतल ठुला ,देन्त्खन ेर महससु हनुे ठोस योजना बनाउनपुने 

 गठुी, परोपकारी संस्था तथा रेडिससुँग प्रशस्त जग्गा रहेकोले सोको व्यवसाय प्रयोग सन्दभामा 
सरकारलाई भन्दा पतन तनजीलाई उपयोग गना ददने गरेकोले सरकारले प्रयोग गना पाउने व्यवस्था 
हनुपुने 

 धेरै ऐन तनमााण भएको हुुँदा अलमतलएको अवस्था रहेकोले एकीकृत ऐनको आवश्यकता रहेको 
 कर रहरले ततनुापने व्यवस्था तमलाउन जहाुँबाट कर ततना सन्त्जलो हनु्छ त्यहहबाट ततने व्यवस्था 
तमलाउन ुपने 

 

मन्तव्यः मा.मन्री रामेश्वर फुयाल, भौततक पूवााधार हवकास मन्रालय  

मा.मखु्यमन्रीज्यू ,मा.मन्रीज्यूहरु ,रािसेवक कमाचारीहरु तथा परकारहरुलाई सम्बोधन गनुाहुुँदै आफ्नो 
मन्तव्य शरुु गनुा भएको तथयो।सकारात्मक सझुावहरु प्राप्त भएको छ, हवषयवस्तहुरु स्पष्ट भएको छ 
यसकारण तनणाय र समन्वयको लातग प्रततबद्ध छौँ भनु्न हदैु आफ्नो संन्त्क्षप्त मन्त्वय टुङ्गग्याउन ुभएको 
तथयो। 
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मन्तव्य मा.मान्री दावा दोजे लामा, भतूम व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्रालय 

बैठकका अध्यक्ष तथा मा.मखु्यमन्रीज्यू,मा.मन्रीज्यूहरु,जनप्रतततनतधज्यूहरु तथा रािसेवक कमाचारीहरु 
नमस्कार र अतभवादन प्रकट गनुाहुुँदै आफ्नो मन्तव्य शरुु गनुा भएको तथयो।सरकारले यस समयमा धेरै 
कामहरु गना सफल भएको भनु्नहुँदै मन्तव्यको िममा तनम्न बमोन्त्जमका भनाईहरु राख्न ुभयो। 

 संघ, प्रदेश र स्थानीय बीच समन्वय गदै संहवधानको ममालाई बचाउन ुपने 

 एकले अकााको कामको प्रशंसा पतन गनुापने 

 सरकारले गरेको राम्रो कामको चचाा हनुपुने 

 

  मन्तव्य मा.मन्री कैलाश प्रसाद िुिले, आतथाक मातमला तथा योजना मन्रालय 

मा.मखु्यमन्रीज्यू ,मा.मन्रीज्यूहरु,जनप्रतततनतध साथीहरु, प्रमखु सन्त्चवज्यूहरु तथा रािसेवक कमाचारीलाई 
सम्बोधन गनुाहुुँदै आफ्नो मन्तव्य शरुु गनुा भएको तथयो।बैठकले पररकल्पना गरेअनसुार तीन तहको 
सरकातबच समन्वय हनुपुने कुरालाई प्रष्ट्याउन ुहुुँदै तनम्न बमोन्त्जमका भनाईहरु राख्न ुभयो। 

 3 वषे संघीयतामा हवत्तीय संघीयताको कुरा एकदमै राम्रो रहेको 
 स्थानीय सरकारलाई बतलयो नबनाए समदृ्ध सम्भव नहनुे हुुँदा जनताको नन्त्जक रहने स्थानीय 

सरकारको महत्वपूणा भतूमका छ। 

 अन्तर मन्रालय, अन्तर स्थानीय तहसुँग समन्वयको कमी रहेको 
 बागमती प्रदेश सबैभन्दा अब्नबल प्रदेश रहेता पतन सरकारले गरेको कामको कम चचाा भएको 
 हवद्यालय भवन भएतापतन हवद्याथी संख्यामा नभएको स्थानहरुको समस्या पहहचान गनुापने 

 हवगतको सानो तर आत्मतनभार अथातन्र हराएको हवद्यमान अवस्था रहेको  

 अनदुान भन्दा पतन सरकारले कृहष वा अन्य के्षरमा 10 लाख सम्म 3 प्रततशत व्याजमा 
सहतुलयतपूणा कजाा प्रवाह गने कायाहवधी बनाएको, क्यान्सर हपतडतलाई नेपाल सरकारले ददने 1 
लाख रुपैयामा प्रदेश सरकारले 50 हजार थप गरी जम्मा 1 लाख पचास हजार व्यवस्था गरेको र 
त्यसैगरी एक तलटर दधु बेचे बापत २ रुपैया प्रदेश सरकारले अनदुान ददने गरेको छ।र यस्ता 
कुराहरुको प्रचार कम हनुे गरेको छ। 

 कमाचारी र राजनीततज्ञ देश हाक्ने तमयोहरु रहेकोले दवैु के्षरबाट समन्वयात्मक भतूमका तनवााह 
हनुपुने तथा कमाचारीहरुले सरकारका तनणायहरुलाई तनधाक्क कायाान्वयन गनुापने 

 बालानन्द पौडेल सरको हवत्तीय संघीयतामा सकु्ष्म हवश्लषेण भएको कुरा एकदम राम्रो रहेको 
मन्तव्यको िम सहकएपतछ पररषदका सदस्य सन्त्चव श्री रातधकाज्यूबाट सम्पूणामा धन्यवाद प्रकट गनुाहुुँदै 
बैठकको समापन गररदनको लातग बैठकका अध्यक्षज्यूलाई अनरुोध गनुाभयो। 
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घ) समापन सर 

मन्तव्य बैठकका अध्यक्ष मा.मखु्यमन्री श्री डोरमणी पौडेल,  

मा.मन्रीज्यूहरु,जनप्रतततनतध साथीहरु, प्रमखु सन्त्चवज्यू तथा रािसेवक कमाचारीलाई सम्बोधन गनुाहुुँदै 
आफ्नो मन्तव्य शरुु गनुा भएको तथयो।बैठकले पररकल्पना गरेअनसुार बैठक सफलतापूवाक सम्पन्न 
भएको छ साथै ८ घंटे छलफल हुुँदा राम्रो छलफल भएको र धेरै पतछ यतत लामो समयसम्म बैठकमा 
बसेको कुरालाई प्रष्ट्याउन ुहुुँदै तनम्न बमोन्त्जमका भनाईहरु राख्न ुभयो। 

 प्रदेश सरकारले गरेको राम्रा कामहरुको प्रचार गनुापने 

 हवकासका तनरन्तर हनुे भएकोले आगनको हवकासलाई मार हवकास माने्न प्रवृत्ती हटाउन ुपने 

 स्थानीय तह र अन्य सरकार बीच केही द्वन्द रहेकोले सोलाई हटाउदै तीनै तहका सरकार तबच 
सहकाया, समन्वय कायम राख्दै एउटै गन्तव्यततर हहड्नपुने  

 पातलकाहरुका उपप्रमखु तथा उपाध्यक्षज्यूहरुले संहवधानले ददएको अतधकारको पूणा रुपमा उपयोग 
गनुापने 

 संहवधान प्रदत्त अतधकार के्षरको प्रयोग गना पतन संघसुँग समन्वय गनुापने देन्त्खएको 
 नददजन्य हवषयवस्तकुो मापदण्डका सन्दभामा संघसुँग समन्वय गनुापने 

 जग्गा प्रातप्त ,मध्यवती के्षर, संरक्षण के्षरका सन्दभामा संन्त्घय सरकारसुँग छलफल गनुापने 

 सबैभन्दा ठूलो आयको स्रोत रहेको यातायात के्षरलाई संन्त्घय सरकारले आफुततर तान्न खोजेको 
 कमाचारी समायोजन तथा संगठन तथा व्यवस्थापन  कायाान्वयनको सन्दभामा अदालतमा मदु्दा 
चतलरहेकोले कमाचारी व्यवस्थापन र पररचालनमा समस्या 

आजको बैठक अत्यन्तै मयााददत र व्यवन्त्स्थत ििबाट भएको र यसको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा खहटन ुभएका 
प्रमखु सन्त्चव तथा सन्त्चवज्यूलाई धन्यवाद ददन ुहुुँदै ६ महहनामा अको बैठक बस्ने गरी तपतसल बमोन्त्जमको 
तनणायहरु सहहत माननीय मखु्यमन्रीज्यूबाट बैठक समापन भएको तथयो। 

                               

                     निर्णयहरु                   

1. प्रदेश समन्वय पररषद्को बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कायाहवतध, २०७७ पाररत गने । 

2. प्रदेश समन्वय पररषद्को पहहलो र दोस्रो बैठकका तनणायहरुको कायाान्वयनको अवस्थाको समीक्षा 
गररयो ।कायान्वयन हनु बाुँकी हवषयहरु कायाान्वयनका लातग आवश्यक व्यवस्था तमलाउन।े 

3. प्रदेशको पहहलो आवतधक योजना (२०७६।७७-२०८०।८१), ददगो हवकास लक्ष्य र स्थानीय तहको 
आवतधक योजनामा आधाररत भई प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहले आगामी आतथाक वषा 
२०७८।७९ को लातग सूचक सहहतको COVID Responsive and Recovery, पूुँजी तनमााण र रोजगारी 
तसजाना हनु ेगरी तादम्यता तमलाई नीतत तथा कायािम र बजेट तजुामा गने ।  

4. प्रदेश सरकारका सबै मन्रालय तथा तनकायहरू एवं सबै स्थानीय तहहरूले आफ्नो कायाालयको स्वीकृत 
दरबन्दीमा ररि रहेको पद माग गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगमा लेन्त्ख पठाउन े। नेपाल सरकारबाट 
सातबकमा स्थानीय तहको लातग स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दीलाई आवश्यकता, औन्त्चत्य र 

कायाबोझ हवश्लषेणको आधारमा अनकुुल हनुे गरी पररमाजान तथा अध्यावतधक गने ।  
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5. प्रदेश तथा स्थानीय तहको पदातधकारी तथा जनशन्त्िको क्षमता हवकास कायािमलाई मागमा आधाररत 
बनाउनका लातग सम्बन्त्न्धत तनकायबाट तातलमको माग गरी मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषदको कायाालयमा 
पठाउने र मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को कायाालयले प्रदेश सशुासन केन्िसुँग समन्वय गरी माग 
अनसुारको कायािम सञ्चालन गने ।  

6. स्थानीय तहले संहवधानमा उल्लेन्त्खत अतधकारको साझा सूचीसुँग सम्बन्त्न्धत तबषयमा कानून तथा नीतत 
बनाउुँदा प्रदेश सरकारको हवषयगत मन्रालय वा तनकायसुँग समन्वय र परामशा गने । स्थानीय तहले 
बनाएको ऐन, तनयमावली तथा अन्य काननुको एक प्रतत प्रदेश सरकार, मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को 
कायाालयमा अतनवाया रूपमा पठाउने व्यवस्था गने । 

7. न्त्जल्ला तभरको स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले सञ्चालन गने हवकास तनमााणसुँग सम्बन्त्न्धत 
कायाहरूको समन्वय ,सहजीकरण र अनगुमन सम्बन्त्न्धत न्त्जल्ला समन्वय सतमततले गने।  

8. सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका वा कायाान्वयन न्त्जम्मेवारी प्राप्त भएका 
हवशेष तथा समपरुक अनदुानबाट सञ्चातलत आयोजनाहरूलाई प्राथतमकता ददई कायाान्वयन गने र 
कायाान्वयनको प्रगतत हववरण हवषयगत मन्रालयमा तनयतमतरुपमा पठाउने। आगामी वषाको आयोजना 
छनौट तथा बजेट बाुँडफाुँट गदाा मातथल्लो तहको सरकारबाट हवतनयोजन भएका आयोजनाहरूमा 
दोहोरोपना नहनुे सतुनन्त्श्चतता गने।  

9. प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट पहहचान भई कायाान्वयन योग्य र कायाान्वयनमा रहेका 
आयोजनाहरू आयोजना बैंकमा सूचीकरणका लातग प्रदेश नीतत तथा योजना आयोगमा पठाउने।आयोगले 
आयोजना बैंक सम्बन्धमा स्पष्ट खाका बनाई सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन े

10. प्रदेश मन्रालय र तनकायबाट स्थानीय तहमा हवतभन्न शीषाकमा गएका अनदुानबाट सञ्चातलत 
आयोजनाहरुको अनगुमन मूल्याङ्कन गरी सम्बन्त्न्धत तनकायमा तनयतमतरुपमा प्रततवेदन र आतथाक 
हववरणहरु पेश गने। यस्तो रकम बचत भएको अवस्थामा प्रचतलत कानून बमोन्त्जम हफताा गने 
गराउने। 

11. प्रदेश हवपद् ब्नयवस्थापन कोष र कोतभड कोषबाट पठाईएको रकम एवं द्वन्द प्रभाहवत पररवारलाई 
सहयोग कायािममा पठाईएको रकम तनयमानसुार खचा गरी सोको प्रततवेदन तैयार गने र सम्बन्त्न्धत 
मंरालय/तनकायमा समयमै पठाउने । 

12. अन्तर सरकारी हवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा 2 मा बमोन्त्जम स्थानीय 
तहको आय व्ययको हववरण समावेश गरी प्रदेशले आफ्नो आय र व्ययको चौमातसक हववरण संघीय 
अथा मन्रालयमा पेश गनुापने भएको हुुँदा सो का लातग सबै स्थानीय तहले आफ्नो आय व्ययको 
चौमातसक हववरण सहहतको प्रततवेदन तनधााररत समयमा नै आतथाक मातमला तथा योजना मन्रालयमा 
पठाउने । 

13. स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनले तोकेको वन के्षर तभरको िुिा, तगट्टी, माटो, वालवुाको 
पररमाण स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाई संकलन गने ।  

14. प्रदेश औद्योतगक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले लघ ु उद्यम (२० लाख सम्म स्थीर पूुँजी भएको) दताा 
स्थानीय तहमा हनुे र प्रदेश व्यापार व्यवसाय ऐन, २०७६ ले रु. ५ लाख सम्मको व्यापार व्यवसाय 
स्थानीय तहमा दताा हनुे व्यवस्था गरेकोले सो व्यवस्था कायाान्वयनका लातग प्रत्येक स्थानीय तहमा 
उद्योग शाखा/इकाई स्थापना गरी व्यापार व्यवसाय तनयमन गने। 
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15. राती वास वसाउने होटल/मोटल/ररसोटाहरु प्रदेश पयाटन कायाालयमा दताा गरेपश्चात मार स्थानीय 
तहमा दताा गने । 

16. स्थानीय सडक/स्थानीय पवुााधार हवकासका लातग वन के्षरको प्रयोग वारे व्यवन्त्स्थत योजना वनाउने । 
राहिय वन के्षर तभर प्रस्ताहवत स्थानीय तथा प्रादेन्त्शक योजनाहरु स्थानीय तहको भ-ूउपयोग योजनामा 
समावेश गरी प्रदेश राजपरमा प्रकाशन गने व्यवस्था तमलाउन।े 

17. स्थानीय तहले संकलन गरेका हवतभन्न तथ्याङ्कहरु आवश्यक परेको अवस्थामा सम्बन्त्न्धत प्रदेश 
कायाालयले माग गने र प्रदेश तहमा तैयार पाररएको तथ्याङ्क स्थानीय तहलाई उपलब्नध गराउने। माग 
गररएको तथ्याङ्क सहजै उपलब्नध हनुे व्यवस्था तमलाउने।  

18. कोतभड -१९ को सङ्गिमण बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गदै प्रदेश र स्थानीय तहका सबै 
तनकायहरुले स्वास्थ्य मन्रालयबाट जारी गररएका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु पालना गने र गराउन े
काया गरी कोतभड -१९ को सङ्गिमण रोकथाम, तनयन्रण तथा उपचार गना आपसी समन्वय, सहयोग 
र सहकाया गने ।  

19. प्रदेश सरकार माफा त तनमााण भई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका खेलकुद पूवााधारहरु रिशाला, 
कभडाहल र खेल मैदानहरुको उपयोग र संरक्षणको लातग स्थानीय तहले संचालन कायाहवधी बनाई 
लागू गने ।प्रदेशले पूवााधार बनाउुँदा सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहको समन्वयमा तनमााण गने 

20. प्रदेश सरकारबाट हवत्तीय हस्तान्तरण भई सो माफा त तनमााण गररएका वा तनमााण हनुे अस्पताल/स्वास्थ्य 
संस्था सम्बन्धी संरचनाहरु संघ र प्रदेश सरकारले तयार गरेको मापदण्ड बमोन्त्जम तनमााण तथा 
सञ्चालन गने। 

21. राहिय जनगणना २०७८ र राहिय कृहष गणना, २०७८ सफल बनाउन सबै न्त्जल्ला समन्वय सतमतत र 
स्थानीय तहहरूले आवश्यक सहयोग गने ।  

22. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २५ को उपदफा (३) 
बमोन्त्जम राहिय समन्वय पररषद् मा छलफलका लातग देहायका हवषयहरु खलुाई अनरुोध गने,- 

(क) संघीय तनजामतत सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश तनजामती सेवा र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून 
बनाउन नसक्दा समग्र कमाचारी व्यवस्थापन र कायासम्पादन प्रभाहवत भएकोले तत्काल संघीय 
तनजामती सेवा ऐन जारी गनुापने । 

(ख) प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा ररि रहेको दरबन्दीमा पदपूतता गने 
प्रहियाको थालनी भईसकेको अवस्थामा हालसम्म समेत संघले समायोजन संशोधन गरी यस 
प्रदेशमा कमाचारी पठाइरहुँदा ररि दरबन्दीमा पदपूतता गना अन्यौलता तसजाना भएको हुुँदा 
समायोजन संशोधन सम्बन्धी कायालाई स्थतगत गनुापने ।   

(ग) प्रदेशमा प्रहरी समायोजन भए पश्चात केही वषासम्म सम्पूणा आतथाक, भौततक दाहयत्व संघीय 
सरकारले ब्नयहोनुापने । 

(घ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अतधकार अन्तगात हवपद् ब्नयवस्थापन एवं राहत तथा 
पनुस्थाापनाको हवषयमा समन्वय एवं एकरुपता हनुपुने । 

(ङ) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रशासतनक संरचना तनमााण तथा हवकास तनमााणका आयोजनाहरु 
का लातग आवश्यक पने सरकारी, सावाजतनक, पतता एवं नदद उकासका जग्गा सरल सहज रुपमा 
उपयोग गने व्यवस्था हनु ुपने ।  
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(च) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा हस्तान्तररत आयोजनाहरुमा न्यून बजेट हवतनयोजन भएको कारण 
सम्झौता अवतध सम्पन्न भईसक्दा भिुानी नभई वा ठेक्का सम्झौताका अन्य प्रावधानका कारण 
तसन्त्जात दाहयत्वहरुलाई सम्पन्न गना प्राथतमकताका साथ आवश्यक बजेट हवतनयोजन हनुपुने र म्याद 
थपको लातग संघबाट नीततगत तनणाय हनु पने।  

(छ) संघीय सशता आयोजनाहरुको बजेट के्षरगत रुपमा तोकी एकमषु्ट बजेट हवतनयोजन भई बाुँडफाट 
र आन्तररक कायािम संशोधन सम्बन्धी अतधकार प्रदेश सरकारलाई नै ददने व्यवस्था तमलाउन ु
पने।  

(ज) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई कायाान्वयनमा रहेका आयोजनाहरुमा संघीय 
सरकारबाट पनु: बजेट हवतनयोजन हुुँदा दोहोरोपना भई कायाान्वयनमा अन्यौलता उत्पन्न भएकोले 
प्रदेश सरकारको के्षरातधकार तभर रहेका संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत आयोजनाहरुमा प्रदेश 
सरकार र स्थानीय तहले नै कायाान्वयन गने गरी संघीय सशतामा बजेटको व्यवस्था हनु ुपने। 

(झ) प्रदेश सरकारको एकल अतधकार सूचीमा रहेको यातायात व्यवस्थापन कायालाई थप प्रभावकारी 
बनाउन प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट समन्वय तथा सहयोगका साथै हाल संचालनमा 
रहेका सफ्टवेयरहरु (EDLVRS, VRS), सवारी अनमुततपर हप्रन्त्न्टि तथा अन्य उपकरणहरु प्रदेश 
सरकारमा हस्तान्तरण हनु ुपने ।  

23. प्रदेश सिन्िय परिषद्को तशे्रो बठैकले गिेका निर्णयहरुको कायाणन्ियि अिस्थाको सिीक्षा स्थािीय 
तहको हकिा सम्बन्न्ित न्िल्ला सिन्िय समिनत ि प्रदेशको हकिा प्रदेश सिन्िय परिषद्को 
सचचिालयले गिी सो को प्रनतिेदि प्रदेश सिन्िय परिषद्को सचचिालय पेश गिे।सचचिालयल े
निर्णय कायाणन्ियिको प्रगनत प्रनतिेदि तयाि गिी परिषद्को आगािी बठैकिा पेश गिे ।  
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४. सामहुहक फोटोः प्रदेश समन्वय पररषद्का मखु्य पदातधकारीहरु तथा सहभागीहरु 
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५. अिुसुचीहरु 

 

 

 

 

 

                               प्रदेश सरकार 
 

                   मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को कायाालय 

                              वागमती प्रदेश, हेटौडा 

                   प्रदेश समन्वय पररषद्को तेस्रो बैठक 

तमततः २०७७ चैर १२ गते तबहहवार, 

कायणक्रिको अिुिानित सियतामलका 
समय हववरण 

8.00-
8.30 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

उपन्त्स्थतत/ नाम दताा र न्त्चयापान तथा तबहानी खाजा 
आसन ग्रहण यथास्थानमा 
अध्यक्षताः मा. डोरमन्त्ण पौडेल, मखु्यमन्रीज्यू 

सदस्य मा.कैलाश प्रसाद िुिले, मन्री, आतथाक मातमला तथा योजना मन्रालय 

सदस्य मा.मन्री, अन्तररक मातमला तथा काननु मन्रालय 

सदस्य डा.मान बहादरु वीके,प्रमखु सन्त्चव, मखु्यमन्री तथा मन्री पररषद्को 
कायाालय 

सदस्य श्री तबद्यासनु्दर शाक्य, प्रमखु, काठमाडौ महानगरपातलका 

सदस्य श्री रघनुाथ खलुाल, प्रमखु मकवानपरु न्त्जल्ला समन्वय सतमतत 

सदस्य श्री प्रभा बराल, प्रमखु, राप्ती नगरपातलका, न्त्चतवन  

सदस्य श्री वासदेुव थापा, प्रमखु, सयुाहवनायक नगरपातलका, भिपरु 

सदस्य श्री भरत ब. के.सी., प्रमखु, तभमेश्वर न.पा. दोलखा  

सदस्य श्री रामचन्ि दाहाल, अध्यक्ष महाुँकाल गाउपातलका लतलतपरु 

सदस्य श्री रमेश बहादरु वस्ती, अध्यक्ष तारकेश्वर गाउपातलका नवुाकोट 

सदस्य श्री कैसाङनपु ुा तामाङ, अध्यक्ष गोसाइकुण्ड गाउपातलका रसवुा 

अनसुचुी-1 
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सदस्य श्री होमनारायण शे्रष्ठ, अध्यक्ष जगुल गाउपातलका, तसन्धपुाल्चोक 

सदस्य श्री हवमला कुमारी चौलागाइा, उपप्रमखु, धतुलखेल न.पा. काभ्रपेलाञ्चोक 

सदस्य श्री जानकुा तसंखडा, उपाध्यक्ष, ज्वालामखुी  गाउपातलका, धाददङ 

सदस्य श्री पावाती सनुवुार, उपाध्यक्ष, हफक्कल गाउपातलका, तसन्धलुी 

सदस्य श्री रातधका शे्रष्ठ, उपाध्यक्ष, गोकुल गंगा गाउपातलका, रामेछाप 

सन्त्चव श्री रातधका अयााल, प्रदेश  सन्त्चव, मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को 
कायाालय 

आमन्त्न्रत अतततथ 
मा.बालानन्द पौडेल, अध्यक्ष राहिय प्राकृततक स्रोत तथा हवत्तीय आयोग 

मा.रामेश्वर फुयाल, मन्री, भौततक पवुााधार हवकास मन्रालय 

मा.दावादोजे लामा, मन्री, भतूम व्यवस्था, कृहष तथा सहकारी मन्रालय 

श्री ओम थपतलया, मखु्यन्यायतधविा 

श्री श्यामकुमार बस्नते, का.वा.उपाध्यक्ष, प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग 

प्रा.डा.रामचन्ि िकाल, सदस्य, प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग 

डा.यमनुा कडेल 'खनाल', सदस्य, प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग 

श्री जगन्नाथ थपतलया, मा.मखु्यमन्रीको प्रमखु राजनीततक सल्लाहकार 

अन्य सहभागीहरु 

प्रदेश सन्त्चव, सबै मन्रालय  

तनतमत्त सन्त्चव, प्रदेश लोक सेवा आयोग  

प्रमखु, प्रदेश सशुासन केन्ि 

प्रमखु, प्रदेश लेखा तनयन्रक कायाालय 

सबै अतधकृत कमाचारी, मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को कायाालय 

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायािमका कमाचारीहरु 

8.30-
8.40 

राहिय गान 
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 8.40-
9.00 

स्वागत मन्तव्यः  प्रदेश सन्त्चव रातधका अयाालबाट 

9.00-
9.20 

प्रदेश समन्वय पररषद्को बैठक को कायाहवतध पेश र पाररत  

9.20-
12.30 

एजेण्डा प्रस्ततुत तथा पाररत 

पहहलो र दोस्रो बैठकमा सम्पन्न भएका प्रदेश समन्वय पररषदहरुको तनणाय कायान्वयनको 
समीक्षा, 
प्रदेश सरकारबाट सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कायाहरुको प्रगततको प्रस्ततुतकरणः प्रदेश 
सन्त्चव रातधका अयाालबाट 
प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गनुापने तबषयहरुको प्रस्ततुत र 
छलफलः  
1)आतथाक मातमला तथा योजना मन्रालयको प्रस्ततुीकरण 

2)तबषयगत छलफल 

12.30-
1.15 

खाना 

1.15-
2.15 

तबत्तीय संघीयताको बारेमा प्रस्ततुतकरणः  मा.श्री बालानन्द पौडेलज्यबुाट 

 
2.15-
3.50 
  

छलफल तथा मन्तव्यः 

मन्तव्यः श्री पावाती सनुवुार, उपाध्यक्ष, हफक्कल गाउपातलका, तसन्धलुी 

मन्तव्यः श्री प्रभा बराल, प्रमखु, राप्ती नगरपातलका, न्त्चतवन  

मन्तव्यः  श्री होमनारायण शे्रष्ठ, अध्यक्ष जगुल गाउपातलका, तसन्धपुाल्चोक 

मन्तव्यःश्री भरत ब. के.सी., प्रमखु, तभमेश्वर न.पा. दोलखा 

मन्तव्यः प्रमखु सन्त्चव, मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को कायाालय 
मन्तव्यः श्री रघनुाथ खलुाल, प्रमखु मकवानपरु न्त्जल्ला समन्वय सतमतत 
मन्तव्यः श्री तबद्यासनु्दर शाक्य, प्रमखु, काठमाडौ महानगरपातलका 
मन्तव्यः मा.मन्रीज्यू 
मन्तव्य सहहत बैठकको समापनः  मा.मखु्यमन्रीज्यूबाट 

3.50-
4.00 

सामहुहक फोटोः  प्रदेश समन्वय पररषद्का मखु्य पदातधकारीहरु 

हाइ हट 
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अनसुचुी-२ 

प्रदेश समन्वय पररषद्को पहहलो र दोश्रो बैठकका मखु्य मखु्य तनणायहरु कायाान्वयनको अवस्था 

तस.नं. मखु्य मखु्य तनणायहरु कायाान्वयनको अवस्था 
पहहलो बैठकका तनणायहरु 

१.  नेपालको संहवधानले पररकल्पना गरे बमोन्त्जम संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहबीच सहकाररता, सहअन्त्स्तत्व र समन्वय अतभबहृद्ध 
गना साझा अतधकारका क्षरेमा ३ वटै तहका सरकारका 
काम, कताव्य र अतधकार प्रष्ट पानाका लातग शीघ्र कानून 
बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनरुोध गने। 

 नेपाल सरकारमा अनरुोध भएको  

 नेपाल सरकारद्वारा संघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहको एकल र साझा अतधकार सूचीको 
हवषयमा तयार भएको कायाहवस्ततृीकरण 
प्रततवेदन पास भएको । 

२.  नेपालको संहवधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका 
अतधकारसुँग बान्त्झएका संघीय 
कानूनहरु संहवधानको भावना र ममाअनसुार संसोधन गना 
नेपाल सरकारसमक्ष अनरुोध गने। 

 

नेपाल सरकारमा अनरुोध भएको ।  

३.  प्राकृततक श्रोत र साधनको बांडफांड पद्धततलाई वैज्ञातनक 
बनाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई 
बिी राजस्व बांडफांड हनुे ब्नयवस्था तमलाउन नेपाल सरकार 
समक्ष अनरुोध गने । 

नेपाल सरकारमा अनरुोध भएको ।  

४.  नेपालको संहवधान बमोन्त्जम कमाचारी समायोजनको प्रकृया 
ससु्त हुुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको काम कारवाही र सेवा 
प्रहियामा बाधा पगेुकोले सो प्रकृया शीघ्र टुियाउन नेपाल 
सरकार समक्ष अनरुोध गने । 

नेपाल सरकारबाट बागमती प्रदेशमा 
कूल ३७६४ दरबन्दी हस्तान्तरण 
भएकोमा उल्लेन्त्खत दरबन्दी बमोन्त्जमका 
कमाचारीको समायोजन भएको।  

५.  प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कताव्य र अतधकार 
सम्बन्धी प्रदेश कानून बनाउन े
प्रयोजनको लातग संघीय संसदले आधार र मापदण्ड तनधाारण 
सम्बन्धी कानून बनाउनपुने संवैधातनक ब्नयवस्थाको कायाान्वयन 
नहुुँदा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गने प्रहिया अगातड 
बिाउन बाधा परेकोले न्त्शघ्र सो कानून बनाउन नेपाल सरकार 
समक्ष अनरुोध गने । 

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ र 
तनयमावली, २०७६ जारी भई सोही 
अनसुार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन 
भएको र आयोगले पदपूतताको काया 
समेत थालनी गररसकेको ।  

६.  प्रदेश सरकारले प्रदेश नं. ३ मा िुिा, तगट्टी, बालवुा 
लगायतका प्राकृततक श्रोतको उत्खनन र तबिीहवतरण 
सम्बन्धी कानून एवं प्रहिया र मापदण्ड तनधाारण गदाा र सो 
अनसुार स्थानीय  तहले कायाान्वयन गदाा प्रदेश सरकार र 
स्थानीय तहले नदीको प्राकृततक वहाव र सौन्दया तथा 
वातावरणीय संरक्षणको पक्षप्रतत बिी संवेदनशील हनुे ब्नयवस्था 
तमलाउने र तदअनरुुप अनगुमन गने । साथै स्थानीय तहले 

 नदीजन्य पदाथा (संकलन र उपयोग) 
कायाहवतध, २०७५ अनसुार िुिा, तगट्टी, 
माटो, बालवुाको वातावरणीय अध्ययन, 
नदीजन्य पदाथाको सवेक्षण, क्षेर यहकन र 
पररमाण मापन तथा अनगुमन 
सतमततमाफा त काम कारवाही भइरहेको ।  

 प्रदेश तभर रहेको खानीजन्य पदाथाको 
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यस्ता प्राकृततक श्रोतको उत्खनन र हविीहवतरणमा प्रचतलत 
कानून बमोन्त्जम उठ्नपुने राजस्व चहुावट हनु नददन हवशेष 
सतका  हनुे । 

प्रारन्त्म्भक सवेक्षण भएको 
 तनमााणजन्य सामाग्रीको लातग पहाड 

उत्खनन कायािम अन्तगात ८ ओटा 
सम्भाहवत पहाड पहहचान गरी 
मकवानपरुको एक ओटा पहाडको Mining 

Scheme तयार भएको ।  

 वनजन्य श्रोतको संरक्षण तथा दीगो 
सदपुयोगको लातग कररब ८८५० ओटा 
उपभोिा समूहद्वारा ४४८००० हेक्टर 
वनक्षेर व्यवन्त्स्थत गरी ९७०००० 
घनहफट काठ सदपुयोग भएको ।  

 तडतभजन वन कायाालयको सहयोगमा 
न्त्जल्ला समन्वय सतमततमाफा त १८४ वटा 
याक्टर र ट्रकलाई नदीजन्य पदाथाको 
अतनयतमत संकलन गरेकोमा कारवाही 
गररएको र सो बाट २२ लाख ३० हजार 
राजश्व संकलन भएको ।  

 वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ ले 
नदीजन्य पदाथामा आधाररत उद्योगको 
स्थापना गदाा वातावरणीय अध्ययन 
प्रततवेदन तयार गने व्यवस्था गरेको । 

 न्त्जल्ला समन्वय सतमततबाट िुिा, तगट्टी, 
बालवुा आददको उत्खनन एवं हविी 
हवतरणको अनगुमन हनुे गरेको ।  

 
७.  न्त्जल्ला समन्वय सतमततमा िुिा, तगट्टी, बालवुा आददको 

उत्खनन एवं हविी हवतरणबाट प्राप्त राजस्व लगायत अन्य 
के्षरबाट प्राप्त भई सन्त्ञ्चत रहेको रकम प्रदेश सरकारसुँग समेत 
समन्वय गरी वैज्ञातनक मापदण्डको आधारमा बाुँडफाुँट गनाका 
लातग नेपाल सरकार समक्ष अनरुोध र पहल गने । 

नेपाल सरकारमा अनरुोध भएको 

८.  प्रदेश र स्थानीय तहका पदातधकारीले सेवा प्रवाह एवं हवकास 
तनमााणका कायाहरु सञ्चालन गदाा गराउुँदा आफू, आफ्नो 
पररवार वा तनकटका व्यन्त्िहरुको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा 
तनजी स्वाथा तसहद्ध हनुे खालका कामहरु नगने नगराउने र 
यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीतत मापदण्ड तयार 
गने । 

उपभोिा सतमततमाफा त पयाटन र 
भसंूरक्षणका काया सञ्चालन गदाा 
जनप्रतततनतध, एउटै घरको सगोलका 
एकभन्दा बिी पररवार सदस्य उपभोिा 
सतमततमा बस्न नपाउन े मन्री स्तरीय 
तनणाय भई कायाान्वयन भइरहेको ।  

९.  न्याहयक सतमततलाई ससुञ्चालन र स्थानीय स्तरमा कायारत 
रहेका सरुक्षा तनकायहरुलाई सबल र साधनश्रोतयिु बनाउन 

 स्थानीय तहको सहकायामा २४ वटा 
स्थानीय तहमा न्याहयक इजलास सतमततको 
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एवं स्थानीय स्तरको सरुक्षा अतभबहृद्धका लातग तस.तस.हट.भी. 
लगायतका आधतुनक प्रहवतधको प्रयोग बिाउन प्रदेश र 
स्थानीय तहले लगानी एवं सहकाया गने। 

गठन गररएको 
 ७४ वटा गाउुँपातलकामा कानूनी 

सहजकतााको व्यवस्था गररएको 
 "प्रदेश सरकारको पहहचान, तनःशलु्क 

कानूनी जनसहायता अतभयान" अन्तगात 
स्थानीय तहमा कानूनी सहायता कायािम 
सञ्चालन गररएको ।  

१०.  यस पररषदको बैठक सम्बन्धी कायाहवतधको मस्यौदा प्रदेश 
सरकारले तयार गरी स्वीकृतीका लागी आगामी बैठकमा पेश 
गने । 

प्रदेश समन्वय पररषद्को बैठक सञ्चालन 
सम्बन्धी कायाहवतध, २०७७ को मस्यौदा 
स्वीकृततका लातग प्रदेश समन्वय 
पररषद्को तेश्रो बैठकमा पेश गने 
एजेण्डा रहेको ।  

दोश्रो बैठकको तनणायको रुपमा पाररत साझा प्रततवद्धताहरु 
१.  प्रदेशको नीतत तथा कायािमको कायान्वयनमा सहकाररता, 

सहअन्त्स्तत्व र समन्वयको तसद्धान्तलाई आत्मसात गरी तीनै 
तह बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी र प्रगाि बनाउुँदै 
हवकासको साझा लक्ष्य प्रातप्त तफा  उन्मखु हनु,  

 नेपाल सरकारको नीतत तथा कायािममा 
समावेश गनुापने हवषयहरु प्रदेश सरकारले 
सझुावको रुपमा पठाएको ।  

 प्रदेश सरकारको कायाहरुमा स्थानीय 
तहसुँग समन्वय र सहकाया हनुे मखु्य 
मखु्य हवषयहरुलाई प्रदेश सरकारको नीतत 
तथा कायािममा समावेश गररएको ।  

२.  संहवधान प्रदत्त अतधकारको प्रयोग र कताव्य तनवााहमा 
सहजीकरण, सहयोग र सम्मान गना, 

संवैधातनक ममा र भावनाको पालना गने 
गररएको ।  

३.  आम नागररकलाई संघीयताको ममा र उद्देश्य व्यापक रुपमा 
जानकारी गराउन प्रदेश र स्थानीय सरकारको उपन्त्स्थततलाई 
देख्न र महससु गना सहकने बनाउन, 

 

 रेतडयो तथा टेतलतभजनमाफा त जनता साम ु
प्रदेश सरकार कायािम सञ्चालन भएको 
। 

 रेतडयो, टेतलतभजनबाट हवषयगत के्षर 
समेटी हवहवध कायािम सञ्चालन भइरहेको 
। 

४.  सरुक्षा व्यवस्थालाई जनस्तरसम्म मजबतु र सदुृि बनाउन 
स्थानीय तहसुँग सहकाया गने नीततको अवलम्बन गना,  

प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७ जारी भई 
प्रदेश प्रहरीको गठन भएको 

५.  प्रदेश काननुको कायाान्वयनमा प्रभावकाररता ल्याउन र 
संहवधान प्रदत्त प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अतधकारको 
सूचीको हवषयमा काननु बनाउुँदा आपसी छलफल, सहकाया र 
समन्वय गना, 

 स्थानीय तहको मौजदुा कानूनको समीक्षा 
कायािम अन्तगात ४ वटा स्थानीय तहको 
कानून समीक्षा गरी र सधुारका लातग 
सझुाव प्रस्ततु गररएको 

६.  प्रदेश तथा स्थानीय तहवाट तनतमात कानूनहरुवीच 
अन्तरसम्बन्ध स्थाहपत गना स्थानीय तहले तजुामा गरेका 
कानूनहरु मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को कायाालयमा समयमै 
पठाउने व्यवस्था तमलाई एकीकृत अतभलेख राख्न, 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय 
तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को 
दफा १२ को उपदफा (७) मा 
व्यवस्था भई अतनवाया कानूनी दाहयत्व 
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तसजाना भएको ।  
७.  काननु बमोन्त्जम तोहकएका कर तथा गैरकर रकम हवभाज्य 

कोष, प्रदेश सन्त्ञ्चत कोष तथा स्थानीय सन्त्ञ्चत कोषमा तोहकए 
वमोन्त्जम समयमै जम्मा हनुे प्रवन्ध तमलाउन, 

पूणा रुपमा कायाान्वयन हनु नसकेको ।  

८.  प्रदेश र स्थानीय तहलाई संहवधान तथा कानून बमोन्त्जम प्राप्त 
अतधकार, साझा अतधकारका हवषयमा करका हकतसम, दर 
तनधाारण र संकलन प्रकृया तनधाारण गदाा संहवधान प्रदत्त 
अतधकारको हस्तके्षप नहनु े एवम ् कर भार दोहोरो नपने 
व्यवस्था तमलाउन, 

यस हवषयमा आतथाक कानूनहरुमा 
एकरुपता ल्याउने गरी पररमाजान 
भइरहेको र करको दरमा दोहोरोपना 
नहनुेगरी आवश्यक व्यवस्था गना नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गररएको ।   

९.  प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापना हनुे उद्योग कलकारखानाको 
संरक्षण, संवद्धान तथा प्रवद्धानका लातग तनन्त्श्चत अवतधसम्म कर 
छुट ददने व्यवस्था तमलाइ लगानीमैरी वातावरण तनमााण गना,  

 २०७६ श्रावण देन्त्ख आन्त्श्वन सम्म म्याद 
गजु्रकेा उद्योगहरुलाई एक पटकका लातग 
नवीकरण गररएको ।   

 उद्योग के्षरमा लगानीमैरी वातावरण 
तनमााणका लातग उद्योगलाई ददने सहुवधा र 
सहतुलयत समेत समावेश गरी प्रदेश 
औद्योतगक व्यवसाय ऐन, २०७६ जारी 
गररएको ।   

१०.  प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आपसी सहकाया एवम ्
समन्वय माफा त सम्वत ् २०७८ सम्ममा बालहवबाह मिु 
प्रदेश र सम्वत ् २०८० सम्ममा सवै स्थानीय तहहरुलाई 
बालमैरी घोषणा गना,  

 बालहववाह अन्त्य सम्बन्धी प्रादेन्त्शक 
रणनीतत, २०७६ जारी भएको 

 ११९ वटै स्थानीय तहमाफा त बालहववाह 
हवरुद्धको अतभयान सञ्चालन 

 ११९ वटै स्थानीय तहमा बालमैरी 
घोषणा प्रोत्साहन कायािम सञ्चालन 

११.  प्रत्येक स्थानीय तहमा पन्र शैयासम्मको अस्पतालको स्थापना 
र सञ्चालनलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यक सहयोग र 
समन्वय गना, 

 स्थानीय तहमा पूवााधार भएका १५ 
शैयासम्मका अस्पतालहरुमध्ये १३ वटा 
अस्पताल सञ्चालनमा सहयोग 

 स्थानीय तहमा ११ वटा 
अस्पताल/स्वास्थ्य चौकी भवन तनमााण 
प्रारम्भ 

१२.  नेपाल सरकारले आत्मसात गरेको “समदृ्ध नेपाल, सखुी 
नेपाली” को राहिय आकांक्षा,  प्रदेश नं ३, प्रदेश सरकारको 
“स्वस्थ, ससंुस्कृत र सखुी जनता; समाजवाद उन्मखु समदृ्ध 
प्रदेश” भने्न लक्ष्य र स्थानीय सरकारले तोकेका लक्ष्य समयमै 
हातसल गना योगदान परु् याउन े गरी प्रदेश र स्थानीय 
सरकारका आवतधक योजनाहरु सामञ् जस्यता कायम हनुे गरी 
तजुामा गना, 

 प्रदेशको पहहलो आवतधक योजना 
(२०७६/७७-२०८०/८१) तजुामा भएको 
।  

 केही स्थानीय तहमा आवतधक योजना 
तयार भएको।   

१३.  हवकास आयोजना तथा कायािम सञ्चालन गदाा सावाजतनक-
तनजी-सहकारी साझेदारीलाई प्राथतमकता ददई दीगो हवकासका 

 ददगो हवकासको लक्ष्य (बागमती प्रदेशको 
न्त्स्थतत र मागा न्त्चर) प्रकाशन भएको 
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लक्ष्य र सूचकहरुलाई स्थानीयकरण गरी तनददाष्ट लक्ष्य 
समयमा नै हातसल गने प्रयोजनाथा प्रदेश हवकास पररषद्लाई 
प्रभावकारी वनाउन, 

१४.  तनवााहमखुी कृहष प्रणालीलाई व्यवसाहयक बनाई आतथाक 
समहृद्ध र रोजगारी अतभवृहद्ध गना जग्गाको खण्डीकरण गने 
काया रोकी आवश्यकता अनसुार चक्लाबन्दी गदै कृहषलाई 
आधतुनकीकरण र कृहष उपजलाई बजारीकरण गना,  

१७४४ तबगाहा जग्गामा सामूहहक 
चक्लाबन्दी गरी कृहष काया शरुु 
गररएको ।  

१५.  प्रदेश तभरका आतथाक, सामान्त्जक तथा सांस्कृततक रुपले 
पछातड परेका लन्त्क्षत वगा र समदुायका व्यन्त्िहरुको 
मूलप्रवाहीकरण हनु े गरी लन्त्क्षत कायािमहरु सतुनन्त्श्चत गदै 
सामान्त्जक सरुक्षाको प्रत्याभतूत गना,  

 "बागमती प्रदेशको इच्छा, छोरी बहुारीलाई 
उच्च न्त्शक्षा" अन्तगात ८९८ छोरी 
बहुारीलाई छारवृन्त्त्त प्रदान गररएको । 

 काभ्रपेलाञ्चोक, दोलखा र तसन्धपुाल्चोक 
न्त्जल्लाका ३ स्थानीय तहमा "हहमाली तथा 
पहाडी न्त्जल्लामा महहला तथा बाल स्वास्थ्य 
प्रवद्धानका लातग साना आयोजना कायािम" 
सञ्चालन 

 स्वास्थ्य सेवाको पहुुँच बिाउन सीमान्तकृत 
र लोपोन्मखु जाततको उच्च बसोबास रहेको 
१० स्थानीय तहमा रोतभङ अ.न.मी. 
कायािम सञ्चालन 

 १३ न्त्जल्लाका हपछतडएका, तसमान्तकृत 
आदद वगालाई लन्त्क्षत गरी जनस्वास्थ्य 
अतभयान तथा आयवेुद स्वास्थ्य न्त्शहवर 
सञ्चालन 

 हवपन्न तथा तसमान्तकृत समदुायका 
महहलाहरुका लातग सीपमूलक तातलम 
सञ्चालन । 

१६.  प्रदेश नीतत तथा कायािम प्रस्ततु गनुाभन्दा अगावै प्रदेश 
समन्वय पररषद्को बैठक बस्ने व्यवस्था तमलाउन र प्रदेश 
समन्वय पररषद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समन्वय 
पररषद्को सन्त्चवालयको व्यवस्था गना,  

प्रदेश समन्वय पररषद्को बैठकको 
आयोजना प्रदेश नीतत तथा कायािम 
प्रस्ततु गनुाभन्दा अगावै भएको र प्रदेश 
समन्वय पररषद्को सन्त्चवालय मखु्यमन्री 
तथा मन्त्न्रपररषद्को कायाालयमा रहने 
भनी ऐनले नै व्यवस्था गरेको ।  

१७.  प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचार हवरुद्ध शून्य सहनन्त्शलताको नीतत, 
भ्रष्टाचार हवरुद्धको रणनीततलाई व्यापक रुपमा तल्लो तहसम्म 
सम्प्रषेण गरी मयााददत, पारदशी, सक्षम र जनउत्तरदायी 
प्रशासतनक प्रणाली तनमााण गना कायायोजना तजुामा गरी 
कायान्वयनमा ल्याउन र स्थानीय सरकारले तजुामा गरेका 
भ्रष्टाचार हवरुद्धका नीतत, रणनीततमा सहकाया गना, 

भ्रष्टाचार तनवारण सम्बन्धी प्रदेश रणनीतत 
(२०७५-२०७९) कायाान्वयनमा रहेको 
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१८.  प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रवाह गने सावाजतनक सेवालाई 
पारदशी, जवाफदेही र जनमखुी बनाई चसु्त दरुुस्त बनाउन 
सहकाया गना,  

प्रदेश सशुासन केन्ि स्थापना भई काया 
प्रारम्भ भईसकेको । 

१९.  सेवा प्रवाहमा कानूनी र प्रशासतनक सहजीकरण गना “प्रदेश 
सरकारको पहहचान, तनःशलु्क कानूनी जनसहायता 
अतभयान"लाई आवश्यकता अनसुार पररमाजान गरी सवै 
स्थानीय तहहरु सम्म हवस्तार गना र स्थानीय तहमा रहेका 
न्याहयक सतमततलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय 
सरकार बीच आवश्यक सहकाया गना, 

आ.व. ०७६/०७७ मा ११६ वटा 
स्थानीय तह (महानगरपातलका बाहेक) 
मा तनःशलु्क कानूनी सहायताका लातग 
कानूनी सहजकताा छनौट गरी तनयनु्त्ि, 
अतभमखुीकरण काया सम्पन्न भई असार 
मसान्तसम्म कायारत रहेको। 

२०.  प्रदेशका ऐततहातसक स्थल, धातमाक स्थल र राहिय 
तनकुञ्जहरुलाई केन्िमा राखी पयाटनलाई प्रदेशको समहृद्धको 
आधारका रुपमा हवकास गना आफ्ना पातलकाका संभाव्य 
पयाटन के्षरको हवकास तथा सम्बद्धानमा ध्यान ददनकुा साथै 
सम्भाव्य पयाटकीय स्थलको हवकासमा प्रदेश र स्थानीय 
सरकारबीच सहकाया गना, 

उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरण 
मन्रालय र हवतभन्न स्थानीय तहबीच 
सहकाया हुुँदै आएको । 

२१.  सहयोगापेक्षी सडक मानवमिु प्रदेश बनाउन समन्वय एवम ्
सहकाया गना, 

 सहयोगापेक्षी सडक मानवमिु प्रदेश 
तनमााण गने हवषय प्रदेशको वाहषाक नीतत 
तथा कायािममा समावेश रहेको 

 हवतभन्न सामान्त्जक संस्थाहरुको सहयोग र 
समन्वयमा सहयोगापेक्षी सडक मानवको 
उद्धार गरी पनुस्थाापनाको काया भइरहेको 

२२.  दवैु तहका सरकारको साझेदारीमा सम्वत ् २०७९ सम्ममा 
द्वन्द्व प्रभावको प्रकृतत अनसुार स्थानीय तहमा शान्त्न्त पाका , 
स्मारक, शहीद तथा वेपत्ता प्रततष्ठान, शान्त्न्त संग्राहलय जस्ता 
शान्त्न्त स्मारक पूवााधार तनमााण गने कायालाई तनरन्तरता ददन,  

तनरन्तर भइरहेको 

२३.  प्रदेशतभर हनुसक्ने सम्भाहवत हवपद्जन्य घटनाको पूवाानमुान 
गरी प्रदेशका जनताहरुलाई त्यस हकतसमका हवपद् बाट 
हनुसक्ने हानी नोक्सानीबाट जोगाउन हवपद्को पूवातयारी, 
प्रततहिया, उद्दार र पनुस्थाापना लगायतका हवषयमा योजनाबद्ध 
ििले अन्त्घ बढ्न दवैु तहका सरकारबीच आपसी समन्वय एवं 
सहकाया गना, 

हवपद्को पूवातयारी, प्रततहिया, उद्दार र 
पनुस्थाापना लगायतका कायाहरु 
भइरहेको 
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अनसुचुी-3 

प्रदेश समन्वय पररषद्को बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कायाहवतध, 2077 

प्रस्तावनाः प्रदेश र स्थानीय तहले गने काम कारवाहीमा नीततगत सामञ् जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीततक 
साझेदारी, साझा अतधकारके्षरको प्रयोग, प्राकृततक स्रोत साधनको उपयोग र बाुँडफाुँड,  प्रदेश र स्थानीय तहबाट 
सञ्चालन हनुे हवकास आयोजना वा साझा अतधकारका हवषयको कायाान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय तह र 
एकभन्दा बहि स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गना प्रदेश समन्वय पररषद्को बैठक व्यवन्त्स्थत 
िंगले सञ्चालन गने उदेश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, 2077 को दफा 24 
को उपदफा (3) ले ददएको अतधकारको प्रयोग गरी बागमती प्रदेशको प्रदेश समन्वय पररषद्ले देहायको 
कायाहवतध स्वीकृत गरेको छ। 

1.संन्त्क्षप्त नाम र प्रारम्भः (1) यो कायाहवतधको नाम “प्रदेश समन्वय पररषद्को बैठक संचालन सम्बन्धी 
कायाहवतध, 2077” रहेको छ । 

(2) यो कायाहवतध तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

    2.पररभाषाः हवषय वा प्रसिले अको नलागेमा यस कायाहवतधमा;- 
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले पररषद्को अध्यक्ष सम्झनपुछा । 

(ख)  “कायाालय” भन्नाले मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को कायाालय सम्झनपुछा।  

(ग)  “पररषद्” भन्नाले बागमती प्रदेशको प्रदेश समन्वय पररषद् सम्झनपुछा । 

(घ)  “बैठक” भन्नाले प्रदेश समन्वय पररषद्को बैठक सम्झनपुछा । 

(ङ)  “हवज्ञ” भन्नाले पररषद् द्वारा बैठकमा आमन्त्न्रत हवज्ञलाई सम्झनपुछा। 

(च)  “सन्त्चव” भन्नाले पररषद्को सन्त्चवलाई सम्झनपुछा । 

(छ) “सदस्य” भन्नाले पररषद्को सदस्य सम्झनपुछा। सो शब्नदले पररषद्को अध्यक्ष र आमन्त्न्रत 
सदस्य समेतलाई जनाउुँछ। 

   3.पररषद्को बैठकः (1) पररषद्को बैठक वषाको दइु पटक बस्नेछ। 

(2) अध्यक्षको तनदेशनमा सन्त्चवले बैठकको आव्हान गनेछ। 

(3) सन्त्चवले बैठकको आव्हान गदाा बैठक बस्ने तमतत, समय, स्थान र बैठकमा छलफल हनुे मखु्य मखु्य 
हवषयहरु समेतको सूचना सबै सदस्यहरुलाई ददनपुनेछ । 

(4) उपदफा (3) बमोन्त्जमको सूचना पाएपतछ तोहकएको तमतत, समय र स्थानमा सञ्चालन हनुे बैठकमा 
उपन्त्स्थत हनु ुसबै सदस्यको कताव्य हनुेछ। 

4.बैठकको गणपरुक संख्याः (1) पररषद् मा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रततशत भन्दा बिी सदस्य 
उपन्त्स्थत भएमा बैठकको लातग गणपूरक संख्या पगेुको मातननेछ । 
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(2) उपदफा (1) बमोन्त्जम गणपरुक संख्या नपगेुमा अध्यक्षले भोतलपल्टको लातग अको बैठक आव्हान 
गनुा पनेछ । 

(3) उपदफा (2) बमोन्त्जम आव्हान गरेको बैठकमा गणपूरक संख्या नपगेुमा दईु महहनातभर बैठक बस्ने 
गरी दफा (3) बमोन्त्जम पनुः बैठक आव्हान गनुा पनेछ। 

(4) उपदफा (3) बमोन्त्जम पनुः बैठक आव्हान गदाा पतन गणपरुक संख्या नपगेुमा कम्तीमा पच्चीस 
प्रततशत सदस्यहरुको उपन्त्स्थततमा बैठक बस्नछे ।  

5.बैठकको कायाहवतधः (1) बैठकको अध्यक्षता मखु्यमन्रीबाट हनुेछ। 

(2) अध्यक्षको अनपुन्त्स्थततमा बैठक बस्न ु पने भएमा पररषद्को सदस्यको रुपमा रहेको वररष्ठ मन्रीले 
बैठकको अध्यक्षता गनेछ। 

(3) अध्यक्षको अनमुततले सन्त्चवले बैठकको सञ्चालन गनेछ ।  

(४) अध्यक्षको तनदेशन बमोन्त्जम सन्त्चवले अन्त्घल्लो बैठकमा भएका तनणायहरुको कायाान्वयनको 
समीक्षात्मक हववरण प्रस्ततु गनेछ। 

(५) पररषद्का सदस्यहरुलाई आफ्ना के्षरातधकारका हवषयमा भएका कामकारवाहीका सम्बन्धमा बैठकमा 
प्रस्ततुतकरण गना समय ददन ुपनेछ। 

(६) उपदफा (5) बमोन्त्जमको प्रस्ततुी पश् चात ्प्रदेशको के्षरातधकार तभरका हवषयमा प्रदेशमा भएका काम 
र समन्वयका हवषयहरु अध्यक्ष वा अध्यक्षको अनमुतत तलई सन्त्चवले बैठकमा पेश गनेछ। 

(७) अध्यक्षले उपदफा (6) बमोन्त्जम प्रस्ततुीकरण गरीसकेपतछ उपन्त्स्थत सदस्यहरुमध्ये बोल्न चाहन े
सदस्यले आफ्ना नाम र बोल्न चाहेको हवषयको गन्त्म्भरता समेत उल्लेख गरी सन्त्चव माफा त अध्यक्षलाई बझुाउन ु
पनेछ। 

(८) उपदफा (7) बमोन्त्जम बैठकमा बोल्न चाहने सदस्यले न्त्शष्ट र सभ्य रुपमा आफ्नो भनाई प्रस्ततु 
गनुापनेछ । यसरी बोल्ने समय अध्यक्षले तनधाारण गरेबमोन्त्जम हनुेछ। 

(९) प्रदेशको समग्र वस्तनु्त्स्थतत, स्थानीय तहसुँग समन्वय गररएका र राजनीततक साझेदारीका हवषय, 
सम्भावना र अवसर समेत स्पष्ट हनुे गरी सन्त्चवले सभामा प्रततवेदन पेश गनेछ। 

(10) अध्यक्षले बैठकमा उपन्त्स्थत सदस्यहरु मध्येबाट आफुलाई उपयूि लागेका कुनै सदस्यलाई 
बैठकको कुनै सरको संयोजकत्व गना वा बैठकमा तनणाय गनुापने हवषय प्रस्ततु गना ददन सक्नेछ। 

(11) बैठकमा उपन्त्स्थत संख्याको बहमुतले पाररत गरेको हवषय बैठकको तनणायमा लेन्त्खनेछ। 

6.सदस्यको उपन्त्स्थतत र आसनः (1) बैठकमा आसन ग्रहण गनुा अन्त्घ सबै सदस्यले अध्यक्षले तोकेको िम 
अनसुार पररषद्को उपन्त्स्थतत पनु्त्स्तकामा हान्त्जरी गरी उपन्त्स्थतत जनाउन ुपनेछ। 
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(2) उपदफा (1) बमोन्त्जम उपन्त्स्थत सदस्यले अध्यक्षले तनधाारण गरेको स्थानमा आफ्नो आसन ग्रहण 
गनुा पनेछ। 

(3) अपािगता भएका सदस्यको हकमा अध्यक्षले तनधाारण गरेको स्थानमा आसन ग्रहण गनेगरी तनजको 
साथमा एक जना सहयोगी आवश्यक पने भएमा सोको समेत व्यवस्था गना सक्नछे। 

7.अनपुन्त्स्थततको सूचनाः (१) कुनै सदस्य लगातार दूई वा सो भन्दा बिी बैठकमा अनपुन्त्स्थत रहनपुने भएमा तत्सम्बन्धी 
अग्रीम सूचना अध्यक्षलाई ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम ददइने सूचनामा आफू अनपुन्त्स्थत रहने अवतध र कारण समेत उल्लेख गनुा 
पनेछ। 

8.बैठकको प्रारम्भः  अध्यक्षको अनमुततबाट बैठकको प्रारम्भ हनुेछ। 

 

9.बैठकको सञ् चालनः (1) अध्यक्षले बैठकको कायाबोझलाई ध्यानमा राखी बैठक सञ् चालन गनुा पनेछ। 

(2) बैठक अध्यक्षले तनधाारण गरेको समय तातलका बमोन्त्जम सञ्चालन हनुेछ।  

(3) अध्यक्षले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ एवं समापनको घोषण गनेछ। 

10.समयावतध तनधाारणः (1) अध्यक्षले बैठकमा पेश हनु ेहवषयमातथ छलफल गना समयावतध तोक्नछे। 

(2) उपदफा (1) बमोन्त्जम तोहकएको समयावतध समाप्त भएपतछ यस कायाहवतधमा अन्यथा लेन्त्खएकोमा 
बाहेक अध्यक्षले सो हवषयको टुिो लगाउन आवश्यक सबै प्रस्ताव तनणायाथा बैठकमा प्रस्ततु गनेछ। 

11.स्पष्ट पाना समय माग गना सहकनःे (१) बैठकमा छलफल चतलरहेको समयमा सम्बन्त्न्धत हवषयमा कुनै सदस्यले 
कुनै कुरा स्पष्ट पानाका लातग समय माग गना अध्यक्ष माफा त अनरुोध गना सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापतन अध्यक्षको अनमुतत तलई कुनै सदस्यले आफु 
सुँग सम्बन्त्न्धत अन्य हवषयमा समेत स्पष्ट पाना सक्नेछ। 

तर त्यस्तो जानकारी ददने िममा कुनै हववादास्पद हवषय उठाउन पाइने छैन र त्यस्तो जानकारी मातथ 
कुनै छलफल गना पाइने छैन ।  

12.अनमुतत तलई प्रस्ताव पेश गना सहकनःे (१) यस कायाहवतधमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापतन अध्यक्षको 
अनमुतत तलई बैठकमा देहायको कुनै प्रस्ताव पेश गना सहकनेछ। 

(क) धन्यवाद ज्ञापन गने, 
(ख) प्रस्ताव तथा संशोधन हफताा तलने, 
(ग) बधाई ददने, 
(घ) बैठक स्थतगत गने, 
(ङ) बैठकको अवतध बिाउने,  
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(च) छलफल समाप्त गने, 
(छ) शोक प्रकट गने । 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमका प्रस्तावद्धारा कुनै हववादास्पद हवषय उठाउन पाइने छैन। 

(३) अध्यक्षको अनमुततले उपदफा (१) बमोन्त्जमको प्रस्ताव पेश भएपतछ अध्यक्षले त्यस्तो प्रस्ताव 
बैठकमा तनणायाथा पेश गनेछ। 

13.हवशषे सम्बोधनः (1) प्रदेश सरकार, मन्त्न्रपररषद्का सदस्यले अध्यक्षको अनमुतत तलई बैठकलाई हवशेष सम्बोधन 
गना सक्नेछन।् 

(2) उपदफा (1) बमोन्त्जम सम्बोधनको लातग अपनाइन ेप्रकृया अध्यक्षले तोके बमोन्त्जम हनुेछ। 

14.मयााददत सम्बोधनः कुनै सदस्यले बैठकमा पेश गरेको वा राखेको प्रस्तावमा कुनै आपन्त्त्तजनक, व्यंग्यात्मक, 
अनावश्यक, अनपुयूि वा असम्बद्ध शब्नद वा वाक्यांश प्रयोग भएको लागेमा अध्यक्षले त्यस्ता हवषय संशोधन गना 
वा गराउन एवम ्बैठकको माइन्यूटबाट त्यस्ता शब्नद वा वाक्यांश हटाउन आदेश ददन सक्नेछ। 

15.बैठक स्थतगत गने अतधकारः बैठक कक्ष तभर अव्यवस्था भई वा हनु लातग बैठक तनयतमत रुपले सञ्चालन गना 
बाधा पने देन्त्खएमा अध्यक्षले तनन्त्श्चत अवतधसम्मको लातग सूचना टाुँस गरर बैठक स्थतगत गना सक्नेछ । अध्यक्षले 
गरेको त्यस्तो स्थगन मातथ कुनै प्रश्न उठाउन पाइने छैन। 

 
16.तनणाय प्रमान्त्णकरण र अतभलेन्त्खकरणः (१) बैठकले गरेको तनणाय अध्यक्षले प्रमान्त्णत गनेछ। 

(२) बैठकको तनणायको अतभलेख सरुन्त्क्षत र व्यवन्त्स्थत ििले राख्न े र सो को कायाान्वयन गराउने 
न्त्जम्मेवारी सन्त्चवको हनुेछ ।  

(3) बैठकको तनणायको सक्कल प्रतत अध्यक्षको आदेश तबना बाहहर लैजान वा प्रकाशन गना हुुँदैन। 

17.बैठकमा पालना गनुापने आचरणहरुः (1) बैठकमा भाग तलने सदस्यले देहायका आचरण पालना गनुा पनेछः- 

(क) अध्यक्षले बैठकप्रतत सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुापने, 

(ख) बैठकमा भाग तलने सदस्यले बोल्दा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर मार बोल्न ुपने, 

(ग) अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोधन गरररहेको समयमा कुनैपतन सदस्यले आफ्नो स्थान छाडी हहुँड्न 
नहनुे र अध्यक्षले बोलेको कुरा शान्त्न्तपूवाक सनु् न ुपने, 

(घ) बैठक स्थतगत भई अध्यक्ष सभाबाट बाहहर तनस्केपतछ मार अरु सदस्यले बैठक कक्ष छाड्न ु
पने, 

(ङ) कुनै सदस्यले बोतलरहेको समयमा अशान्त्न्त गने वा बैठकको मयाादा भंग हनुे वा अव्यवस्था 
उत्पन्न हनुे कुनै काम गना नहनुे, 
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(च) बैठक कक्षमा अध्यक्षको सामनेु्न बाट वारपार गरी हहुँड्न वा अध्यक्षको आसन तफा  हपय ु
फकााएर बस्न नहनुे, 

(छ) बैठकसुँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्त्न्धत हवषय बाहेक अन्य हवषयको पसु्तक समाचारपर वा  अन्य 
कागजपर पढ्न नहनुे, 

(ज) बैठकको अवतधभर बैठक कक्षमा मोबाईल फोनलाई साइलेन्ट मोडमा राख्नपुने र बैठक कक्षमा 
फोनमा कुरा गना नहनुे, 

(२) बैठकमा पालना गनुापने अन्य आचरणहरु समय समयमा अध्यक्षले तोके बमोन्त्जम हनुेछ। 

18.शान्त्न्त सरुक्षा कायम राख्नःे  अध्यक्षले बैठक अवतधभर बैठकको सरुक्षाथा सरुक्षा तनकायको सहयोगका लातग 
अनरुोध गरेमा अहवलम्ब सरुक्षा उपलब्नध गराउन ुसम्बन्त्न्धत सरुक्षा तनकायको कताव्य हनुेछ। 

 

19.बाधा अड्काउ फुकाउः बैठक सञ्चालनको िममा कुनै बाधा अड्काउ परेमा अध्यक्षले यस कायाहवतधको प्रततकूल 
नहनुे गरी बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गना सक्नेछ ।  
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अनसुचुी-4 

प्रदेश समन्वय पररषद्को तेश्रो बैठकका एजेण्डाहरु  

१. प्रदेश समन्वय पररषद्को बैठकको कायाहवतध पेश र पाररत 

२. पहहलो र दोस्रो प्रदेश समन्वय पररषदको बैठकका तनणाय कायाान्वयनको समीक्षा 
३.  प्रदेश सरकारवाट सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कायाहरुको प्रगततको प्रस्ततुीकरण 

४. प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वय र अन्तरसम्वन्ध कायम गनुापने हवषयहरुको प्रस्ततुत र छलफलः- 
 आतथाक मातमला तथा योजना मन्रालयको प्रस्ततुीकरण  

 हवषयगत छलफल (पररषदका सदस्यहरु, सम्वन्त्न्धत मन्रालय र तनकाय) 

५. प्रदेश समन्वय पररषद्को तेश्रो बैठकमा छलफल हनुे हवषयहरु (प्रस्ताहवत) 

         क)  आ.व. २०७८।७९ को नीतत कायािम तथा बजेट तजुामा सम्बन्धी 
     ख) प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अतधकार तथा साझा अतधकार सूची सम्वन्धी कानून तनमााण   र 

कायाान्वयन सम्वन्धी 
    ग) जनशन्त्ि व्यवस्थापन र हवकास  
    घ) आयोजना कायाान्वयन र व्यवस्थापन 

ङ) पूवााधार हवकास र व्यवस्थापन  
च) हवत्तीय पारदन्त्शाता र जवाफदेहहता 
छ) राजश्व सम्वन्धी  
ज) हवपद् व्यवस्थापन र कोतभड १९ रोकथाम, उपचार तथा तनयन्रण सम्वन्धी 
झ) सहयोग तथा समन्वय 
ञ) प्रदेश समन्वय पररषद्को बैठकका तनणायहरुको कायाान्वयनको समीक्षा सम्वन्धी 
ट) राहिय समन्वय पररषद्कमा छलफलका लातग पेश गनुापने हवषयहरु 
ठ) हवहवध  

६. हवत्तीय संघीयता सम्वन्धी प्रस्ततुीकरण 

७. छलफल र मन्तव्य (पररषद्का सदस्य तथा मा. मन्रीज्यूहरु) 

८. मन्तव्य र बैठकको समापन (पररषद्का अध्यक्ष एवं मा. मखु्यमन्रीज्यू) 

९. सामहुहक फोटो (पररषद्का सदस्य तथा मा. मन्रीज्यूहरु) 
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अनसुचुी-5 

प्रदेश ि स्थािीय तहिीच सिन्िय ि अन्तिसम्िन्ि कायि गिुणपिे विषयहरुको प्रस्तुनत ि 
छलफल  

1. आ.व. २०७८।७९ को नीतत कायािम तथा बजेट तजुामा सम्बन्धी 
 १५ औ ंआवतधक योजना, प्रदेशको पहहलो आवतधक योजना (२०७६।७७-२०८०।८१), 
ददगो हवकास लक्ष्य र स्थानीय तहको आवतधक योजनामा आधाररत हनुपुने, कोतभड १९ वाट 
परेको असरलाई सम्वोधन गने गरी सूचकमा आधाररत बनाउने हवषय । 

२. प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अतधकार तथा साझा अतधकार सूची सम्वन्धी कानून तनमााण 
र कायाान्वयन सम्वन्धी 

 साझा सूचीसुँग सम्बन्त्न्धत तबषयमा कानून तथा नीतत बनाउुँदा प्रदेश सरकारको हवषयगत 
मन्रालय वा तनकायसुँग समन्वय र परामशा गने हवषय। 

 तनमााण भएका कानून एक प्रतत प्रदेश सरकार, मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को कायाालयमा 
पठाउन ुपने हवषय । 

३. जनशन्त्ि व्यवस्थापन र हवकास  

 ररि पदको जानकारी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउन े। 

 पदातधकारी तथा कमाचारीको क्षमता हवकासको आवश्यकता माग गने हवषय  

४. आयोजना कायाान्वयन र व्यवस्थापन 

 सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण तथा कायाान्वयन न्त्जम्मेवारी प्राप्त 
भएका हवशषे तथा समपरुक अनदुानबाट सञ्चातलत आयोजनाहरूलाई प्राथतमकता ददई कायाान्वयन 
गने र कायाान्वयनको प्रगतत हववरण हवषयगत मन्रालयमा तनयतमतरुपमा पठाउने व्यवस्था 
सम्वन्धमा।  

 आगामी वषाको आयोजना छनौट तथा बजेट बाुँडफाुँट गदाा मातथल्लो तहको सरकारबाट 
हवतनयोजन भएका आयोजनाहरूमा दोहोरोपना नहनुे सतुनन्त्श्चतता गने हवषय । 

 आयोजनाहरू आयोजना बैंकमा सूचीकरण गने । 

 अनदुानबाट सञ्चातलत आयोजनाहरुको अनगुमन मूल्याङ्कन, प्रततवेदन र आतथाक हववरणहरु पेश 
गने  हवषय । 

 

५. पूवााधार हवकास र व्यवस्थापन  

 प्रदेश सरकारवाट तनमााण भएका पयाटन पवुााधार तथा पयाटन के्षरको व्यवस्थापन सम्वन्धी । 

 स्थानीय तहमा उद्योग शाखा/इकाई र जलाधार ईकाइ स्थापना गने हवषय। 

 राती वास वसाउने होटल/मोटल/ररसोटाहरु प्रदेश पयाटन कायाालयमा दताा गरेपश्चात मार स्थानीय 
तहमा दताा गने हवषय । 

 वन के्षरको प्रयोग वारे व्यवन्त्स्थत योजना र स्थानीय तहको भ-ूउपयोग योजना वनाउने हवषय । 
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 राहिय वन क्षेरतभर स्थानीय तथा प्रादेन्त्शक योजनाहरु स्थानीय तहको भ-ूउपयोग योजनामा समावेश 
गरी प्रदेश राजपरमा प्रकाशन गने व्यवस्था तमलाउने सम्वन्धमा । 

 प्रदेश सरकार माफा त तनमााण भई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका खेलकुद पूवााधारहरु रिशाला, 
कभडाहल र खेल मैदानहरुको उपयोग र संरक्षण सम्वन्धमा । 

 अस्पताल/स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी संरचनाहरु संघ र प्रदेश सरकारले तयार गरेको मापदण्ड बमोन्त्जम 
तनमााण तथा सञ्चालन गने सम्वन्धमा । 

६. हवत्तीय पारदन्त्शाता, जवाफदेहहता र राजश्व सम्वन्धी  

 प्रदेश हवपद् ब्नयवस्थापन कोष र कोतभड १९ कोष रकम एवं द्वन्द प्रभाहवत पररवारलाई सहयोग 
कायािममा पठाईएको रकमको खचा हववरण सहहतको प्रततवेदन उपलब्नध गराउने हवषय । 

 प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई हवतभन्न अनदुान शीषाकमा उपलब्नध गराइएको रकम बचत हफताा 
गनुा पने हवषय । 

 सबै स्थानीय तहले आफ्नो आय व्ययको चौमातसक हववरण सहहतको प्रततवेदन पठाउने हवषय । 

 स्थानीय तहहरुले प्रचतलत कानून बमोन्त्जम राजश्व बाडुँफाट गरी प्रदेश सन्त्ञ्चत कोषमा दान्त्खला गने 
हवषय । 

 वन के्षर तभरको िुिा, तगट्टी, माटो, वालवुाको पररमाण स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाउन ेहवषय । 
७. हवपद् व्यवस्थापन र कोतभड १९ रोकथाम, उपचार तथा तनयन्रण सम्वन्धी 

 कोतभड १९ को सङ्गिमण रोकथाम, तनयन्रण तथा उपचार गना स्वास्थ्यका मापदण्डहरु 
पालना गने र गराउने हवषय।  

 

८. सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धी हवषयहरु 

 कुनै एक न्त्जल्ला तभरको हवकास तनमााणसुँग सम्बन्त्न्धत कायाहरूको समन्वय र सहजीकरण सम्बन्त्न्धत 
न्त्जल्ला समन्वय सतमततले गने हवषय। 

 राहिय जनगणना २०७८ र राहिय कृहष गणना, २०७८ सफल बनाउने हवषय । 

 स्थानीय तहले संकलन भएका कृहष तथा पशपुन्छी सम्बन्धी लगायत अन्य तथ्याङ्क सम्बन्त्न्धत प्रदेश 
मन्रालयमा तनयतमत रुपमा प्रषेण गने प्रणाली हवकास गने हवषय । 

9. प्रदेश समन्वय पररषद्को बैठकका तनणायहरुको कायाान्वयनको समीक्षा सम्वन्धी 
 बैठकले गरेका तनणायहरुको कायाान्वयन अवस्थाको चौमातसक समीक्षा गने। 

 स्थानीय तहको हकमा सम्बन्त्न्धत न्त्जल्ला समन्वय सतमतत । 

 प्रदेशको हकमा प्रदेश समन्वय पररषद्को सन्त्चवालय । 

 प्रगतत प्रततवेदन पररषद्को आगामी बैठकमा पेश गने ।  

   10. राहिय समन्वय पररषदमा छलफलका लातग पेश गनुापने हवषयहरु 

 संघीय तनजामतत सेवा ऐन तत्काल जारी गनुापने । 

 प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा ररि रहेको दरबन्दीमा पदपूतता गने प्रहियाको 
थालनी भइसकेकाले समायोजन संशोधन सम्बन्धी कायालाई स्थतगत गनुापने । 
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 प्रदेशमा प्रहरी समायोजन भए पश्चातको सम्पूणा आतथाक, भौततक दाहयत्व संघीय सरकारले ब्नयहोनुापने । 

 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अतधकार अन्तगात हवपद् ब्नयवस्थापन एवं राहत तथा पनुस्थाापनाको 
हवषयमा समन्वय एवं एकरुपता हनुपुने । 

 प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रशासतनक संरचना तनमााण तथा हवकास तनमााणका आयोजनाहरु 
सञ्चालन गना आवश्यक पने सरकारी, सावाजतनक, पतता एवं वनके्षरका जग्गा सरल सहज रुपमा 
उपयोग गने व्यवस्था हनु ुपने।  

 कारागार ब्नयवस्थापन हस्तान्तरण हनुपुने । 

 प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा हस्तान्तररत आयोजनाहरुको लातग आवश्यक बजेट हवतनयोजन र 
म्याद थपको लातग संघबाट नीततगत तनणाय हनु पने।  

 संघीय सशता आयोजनाहरुको बजेट के्षरगत रुपमा तोकी एकमषु्ट बजेट हवतनयोजन भई बाुँडफाट र 
आन्तररक कायािम संशोधन सम्बन्धी अतधकार प्रदेश सरकारलाई नै ददने व्यवस्था तमलाउन ुपने।  

 प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भई कायाान्वयनमा रहेका आयोजनाहरुमा संघीय सरकारबाट पनु: बजेट 
हवतनयोजन हुुँदा दोहोरोपना भई कायाान्वयनमा अन्यौलता उत्पन्न भएकोले प्रदेश सरकारको के्षरातधकार 
तभर रहेका संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत आयोजनाहरुमा प्रदेश सरकारले नै कायाान्वयन गने गरी 
संघीय सशतामा बजेटको व्यवस्था हनु ुपने। 

 यातायात व्यवस्थापन कायालाई थप प्रभावकारी बनाउन हाल संचालनमा रहेका सफ्टवेयरहरु (EDLVRS, 

VRS), सवारी अनमुततपर हप्रन्त्न्टि तथा अन्य उपकरणहरु प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हनु ुपने । 

11. हवहवध हवषयहरु 
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अनसुचुी-6 

तबत्तीय संघीयताको बारेमा प्रस्ततुतकरणः  मा.अध्यक्ष श्री बालानन्द पौडेलज्य,ु राहिय प्राकृततक 
स्रोत तथा हवत्त आयोग 

 

 

 

 

 

 

 

              

सेवाको मानक
(गणुस्तर मापदण्ड)

प्रदान गररने 
सेवाको मानक 
तनधाारण गनुा । 

सेवा प्रवाहको लक्ष

प्रदान गररने 
सेवाको लक्ष 

तनधाारण गनुा । 

लागत सूचकाङ्क
भौगोतलक तथा अन्य अवन्त्स्थतत 
अनसुारको सेवा लागत सूचक तय गनुा ।

लाभाथी (सेवाग्राही)

लाभाथी वा 
सेवाग्राहीहरुको 
संख्या तय गनुा । 

खचाको आवश्यकता

खचाको आवश्यकता  

खचाको आवश्यकता गणनाको प्रमखु पूवा शता भनेको तीन तहका सरकारहरूको काया 
न्त्जम्मेवारीको स्पष्ट बाुँडफाुँट हो ।

                

             

मूल्य अतभवृहद्ध कर (भ्याट) 
अन्त:शलु्क (आन्तररक उत्पादन) 
व्यन्त्िगत तथा संस्थागत आयकर 

पाररश्रतमक कर 
राहदानी / तभजा दस्तरु

जवुा न्त्च ा क्यातसनो शलु्क

कृहष आय कर 
सम्पती कर 

घर बहाल कर
भतूम कर (मालपोत) 
व्यवसाय कर

घरजग्गा दताा शलु्क
सवारी साधन दताा शलु्क (एकल कर प्रणाली)

मनोरञ्जन कर
हवज्ञापन कर

प्राकृततक स्रोत रोयल्टी
पयाटन शलु्क

हवतभन्न सेवा शलु्क
दण्ड जररबाना

 

हवत्तीय संघीयताका आयामहरू

खचा न्त्जम्मेवारी    राजस्व अतधकार 

 हवत्तीय हस्तान्तरण 

 आन्तररक ऋण४

हवत्तीय अनदुान

राजस्व बाुँडफाुँट
रोयल्टी बाुँडफाुँट

नेपाल सरकार / हवत्तीय बजार

आन्तररक आय

हवत्तीय संघीयताका आयामहरू

खचा न्त्जम्मेवारी    राजस्व अतधकार 

 हवत्तीय हस्तान्तरण 

 आन्तररक ऋण४

हवत्तीय अनदुान

राजस्व बाुँडफाुँट
रोयल्टी बाुँडफाुँट

नेपाल सरकार / हवत्तीय बजार

आन्तररक आय
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अन्तर-सरकारी हवत्तीय हस्तान्तरण

राजस्व बाुँडफाुँट 
• मूल्य अतभवहृद्ध कर 

(१५%) 
• अन्तःशलु्क कर (१५%)

अनदुान 
• समानीकरण 
• सशता 
• समपूरक  
• हवशेष 
प्राकृततक स्रोत रोयल्टी 
• बन 
• संरन्त्क्षत के्षर 
• खानी 
• पवातारोहण 
• जलहवद्यतु

राजस्व बाुँडफाुँट 
• सवारी साधन कर 

(४०%) 
अनदुान 
• समानीकरण 
• सशता 
• समपूरक  
• हवशेष 

राजस्व बाुँडफाुँट 
• मनोरञ्जन कर 

(४०%) 
• हवज्ञापन कर 

(४०%) 

संघ  प्रदेश र स्थानीय प्रदेश  स्थानीय स्थानीय  प्रदेश

 
                       

अनदुान हवतरणको अवस्था 
सशता अनदुान (रु अबामा ) समानीकरण अनदुान (रु अबामा )

63.1

109.8

44.5

123.9

36.4

161.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

प्रदेश सिकाि स्थािीय सिकाि 
2075-76 2076-77 2077-78

50.3

85.2

55.3

90.0

57.6

93.9

प्रदेश सिकाि स्थािीय सिकाि 
2075-76 2076-77 2077-78

                

 

• आ. ब. २०७७-७८ को तसफाररस  
• नेपाल सरकार अनमुातनत कुल गाहास्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रततशतमा नबढ्ने गरी ।  
• प्रदेश सरकार नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनेु राजस्व बाुँडफाुँट र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तररक 
स्रोतबाट प्राप्त हनेु राजस्वको योगफलको १२ प्रततशत नबढ्ने गरी ।  

• स्थानीय तह नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनेु राजस्व बाुँडफाुँट र स्थानीय सरकारको 
आफ्नो आन्तररक स्रोतबाट प्राप्त हनेु राजस्वको योगफलको १२ प्रततशत नबढ्ने गरी ।  
 

• अन्य हवषयहरू 
• ऋण उठाउन आवश्यक पने मौदिक  औजार तथा कानूनहरू पूणा तयार नभएको । स्थानीय तथा प्रदेश 
सरकारले ऋण नउठाएको ।  

• आन्तररक ऋणबाट प्राप्त स्रोतको उपयोगका सम्बन्धमा छलफल र पनुरावलोकन गनुा पने । 
• साधारण प्रकृततका र प्रशासतनक खचाका तथा अनतु्पादक के्षरमा लातग आन्तररक ऋण उपयोग नगने । 
• पुुँजी तनमााण र दीघाकालीन लाभका के्षरमा लगानीको हवत्तीय र आतथाक लाभ सतुनन्त्श्चत भएका योजना 
तथा कायािममा मार आन्तररक ऋण उपयोग गने ।  

आन्तररक ऋण
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   8

                                                      

             

            

(Recommendation 

                

(Research & Study) 

            

(Suggestion)

            

(Facilitation) 

 

हवत्तीय संघीयता र प्राकृततक स्रोत पररचालनमा
आयोगको भतूमका

• प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गने हवत्तीय 
हस्तान्तरणको पररमाण तसफाररस गने ।
• राजस्व बाुँडफाुँट गने हवस्ततृ आधार तथा 

िाुँचा तनधाारण गने ।  
• समानीकरण अनदुान सम्बन्धमा तसफाररस 

गने  ।  
• सशता अनदुानको आधार तयार गने । 
 

• खचा न्त्जम्मेवारी परुा गने र राजस्व असलुीमा 
सधुार गनुापने उपायहरूको तसफाररस गने । 
 

•  समहष्टगत आतथाक सूचकहरूको हवश्लषेण गरर 
संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले लीन सक्न े
आन्तररक ऋण तसफाररस गने । 
 
 

• तीन तहका सरकारहरूको लगानी तथा 
प्रततफलको हहस्सा तनधाारणको आधार तय गरर 
तसफाररस गने । 

• संभाहवत हववादको अध्ययन अनसुन्धान गरर 
तनवारण गना समन्वयात्मक रूपमा काम गना 
सझुाव ददन े। 

• स्रोत बाुँडफाुँट गदाा सो सुँग सम्बन्त्न्धत 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा 
आवश्यक अध्ययन अनसुन्धान गरर तसफाररस 
गने ।  
 

• प्राकृततक स्रोतको उपयोगमा स्थानीय समदुायको 
लगानी सहभातगताको सम्बन्धमा ।  
 
 

हवत्तीय संघीयता प्राकृततक स्रोत

 

िेपालिा वि ीय स  ीयता
Fiscal Federalism in Nepal

( Fiscal Federal System)

9  

 स  ीयता, ism, 

 स  ीय पद्दती , system, 

 Fiscal Decentralization, 
 Fiscal Devolution, 

Federalism:  

it is the mixed or compound mode of government,a system of government in which the same 
territory is controlled by two(minimum) governments, 

िाष्रको शन्त लाई  स  ीय सिकाि , प्रादेमशक सिकाि ि स्थािीय सिकाििा विभान्ित, 
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सचूक नििाणर् तफण
•ििस  या  िि   आचश्रत ििस  याको अिुपात 
सचूका  क 
•क्षे फल सचूका  क 
•िािि विकास सचूका  क 
•िािि गरिबी सचूका  क 
• पूिाणिाि सचूका  क  
•आचथणक सािान्िक असिािता सचूका क  
•कायणसम्पादि सचूका क  

10

मसफारिस तफण
िेपाल सिकािलाई गरि का मसफारिसहरु:
     स   ीय सिकािबा  प्रदेश सिकाि तथा स्थािीय सिकािलाई हस्तान्तिर् हुिे िािस्ि 
बा  फा  को आिाि   ा चा ि  हस्सा 
     स   ीय सिकािबा  प्रदेश सिकाि तथा स्थािीय सिकािलाई प्रदाि गरििे वि ीय 
सिािीकिर् अिदुािको आिाि   ा चा ि परििार्  
     स   ीय सिकािबा  प्रदेश सिकाि तथा स्थािीय सिकािलाई प्रदाि गरििे सशतण अिदुािका 
आिािहरु, 
  ४  प्राकृनतक  ोतको परिचालिबा  प्रा  त िोयल् ी बा  फा  को  हस्सा ।
प्रदेश सिकािलाई गरि का मसफारिसहरु:
     प्रदेश सिकािबा  स्थािीय सिकाििा  पल ि हुिे सिािी सािि कि बा  फा  को आिाि  
 ा चा ि  हस्सा    
     प्रदेश सिकािबा  स्थािीय सिकािलाई प्रदाि गरिि ेवि ीय सिािीकिर् अिदुािको आिाि  
 ा चा ि परििार्  
     प्रदेश सिकािबा  स्थािीय सिकािलाई प्रदाि गरिि ेसशतण अिदुािका आिािहरु । 
तीि ैतहका सिकािलाई गरि को मसफारिस:
     स  , प्रदेश ि स्थािीय सिकािले परिचालि गिण सतिे आन्तरिक  र्को सीिा ।

11  

               

12  

 नेपाल सरकारलाई 
 प्रदेश सरकारलाई 
 स्थानीय सरकारलाई 

िािस्ि बा  फा  
(Revenue Sharing)

13  
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स बैिानिक न्िम्िेिािी सम्बन्ििा
• स वििािको िािा ५  ले िा यशन्ततको बा  फा   गिेको : तीि ि ै स  ीय 

 का हरुिीचिा । 
• स वििािको अिुसूची   ले स्थािीय तहको अचिकाि ि न्िम्िेिािीका िािेिा  

 यिस्था गिेको । 
• स्थािीय तहले स वििाि ि स्थािीय कािूि बिोन्िि अचिकािको प्रयोग गिे 

 ति  स्थािीय कािूि स  ीय कािूि  ि प्रदेश कािूिस ग बा ि िहुिे । 
अथाणत अचिकािको प्रयोग स वििाि ि गा  सभा िा िगिसभाले बिा को 
कािूि बिन्िि हुिे । 
• आ िो क्षे ाचिकािमभ को आचथणक अचिकाि सम्बन्िी विषयिा कािूि 

बिा िे, िावषणक बिे  बिा िे, निर्णय गिे, िीनत तथा योििा तयाि गिे ि 
 यसको कायाणन्ियि गिण सति े। 
• तीिै तहका सिकािले आ आ िो तहको बिे  बिा िे,  स  ले िेठ  ५ गते, 

प्रदेशले असाि   गतेमभ  ि स्थािीय तहले असाि    गतेमभ  बिे  प्रस्तुत 
गिुणपिे । 
• आ िो अचिकाि के्ष  मभ को विषयिा कि लगा ि ि िािस्ि  ठा ि सतिे 

  
14

 

िािस्ि  ोतको बा  फा   
                                        

•                                                                                                

                                                                                               

          

•                                                                                         

                     

•                                                                              

                                                                                  

      ) ।
•                                                                                  

15

अन्तिसिकािी वि  हस्तान्तिर्

              

•                

•               

• (                         

                                  

                               

                                

             )

      

•                      

•            

•              

•             

16
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               प्रकृया
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(िान्ष् रय प्राकृनतक  ोत तथा वि  आयोग  ि     ४ को दफा  ५ को  पदफा   
अिुसाि)

18
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स  िा  स्थािीय तहिा हस्तान्तिर् हुिे 
अििुानित िािस्ि बा  फा  को िकि

20

५      

 ४     

५ ५ ५  

४      
५      
५      
५४     
५      
५      
       
       
 ४     
       

आ ब    ५    आ ब         आ ब         

िक
ि 

रु  
ला

 ि
ा 

आ ब    ५    आ ब         आ ब          

िािस्ि बा  फा  बा  प्रा त िकिको  पयोग
                                                                          

                      

      :

•                           

•                                     

•                                 

•                                

    :

•       :                                    

•      :                                                           

•      :                                                                    1  

 

                     
( Fiscal Equalization Grant )

2  
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वि ीय सिािीकिर् अिुदाि
•                                                                                 

                              

 (Transfer of Fiscal Equalization Grant on the basis of Expenditure Need and Revenue

Potentiality of the Provinces and Local Levels)  

•                                                                                     

                                                                          

•                                                                                   

         

•                                                     

• Mainstreaming the intergovernmental fiscal transfer through Fiscal Equalization Grant.

• Minimizing other grants and maximizing the equalization grant respectively. 3  

स  ीय सन् चत कोषबा  प्रदेश ि स्थािीय तहिा हस्तान्तिर् लाचग  
मसफारिस भ को वि ीय सिािीकिर् अिुदाि ( किुष् )

4

५    

 ५   

५५   

   ५ 

५ ५  

   ४ 

  
     
४    
     
     

      

प्रदेश सिकाि स्थािीय तह 

िक
ि 

रु क
िो 

िा

आ  ि     ५    आ  ि          आ  ि           

प्रदेश सन् चत कोषबा  स्थािीय तहिा हस्तान्तिर्का 
लाचग मसफारिस भ को वि ीय सिािीकिर् अिुदाि

5
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प्रदेश 
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(Conditional Grant)

7  
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•                                                                                       

                                                                  

•                                           

•                                                                                

     

•                                                        

•                                                                            

                      

• राहिय नीतत तथा कायािम, राहिय मानक र पूवााधारको अवस्थालाई मध्यनजर 
गदै कुनै योजना तथा कायािम कायाान्वयन गना सशता अनदुानको प्रयोग गनुापने 
। 8  

                                     

9

                                               

              

                 

       

              

             

              

                 

    

                

           

           

                

       

            

            

               

     

 

                                 

(क) संहवधानको अनसूुची ५ मा सूचीकृत कामहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहका  
सरकारहरुबाट कायाान्वयन गराउुँदा पूवााधार समेतका योजना तथा कायािमहरू।

(ख) प्रदेश सरकारबाट कायाान्वयन गराउने संहवधानको अनसूुची ७ मा भएका कायाहरु।
(ग) प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कायाान्वयन गराउने संहवधानको अनसूुची ९ मा 

ददईएका कायाहरु। 
(घ) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट सञ् चालन गररनपुने कुनै 

राहिय नीतत, योजना तथा कायािम वा मानक प्रदेश तथा स्थानीय सरकार माफा त 
लाग ुगराउने कायािमहरु।

(ङ) संहवधानका अनसूुचीहरू बमोन्त्जम प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेरातधकारमा पने, तर 
संघीयता कायाान्वयन हनुभुन्दा अगाडी देन्त्ख नेपाल सरकारबाट शरुुवात भई 
सञ् चालनमा रहेका, साथै आगामी आतथाक वषामा पतन तनरन्तरता ददनपुने कायािम 
र आयोजनाहरू।

10  



45 

                                 ………

(च)  नेपाल सरकारवाट बहवुषीय ठेक् का स्वीकृत भई नेपाल सरकारको दाहयत्व तसजाना 
भैसकेका स्थानीयस्तरका योजना तथा कायािमहरू।

(छ) वैदेन्त्शक सहायता अन्तगात स्थानीयस्तरमा सञ् चालनमा रहेका योजना तथा 
कायािमहरू।

(ज) नेपाल सरकारले गरेका अन्तराान्त्ष्ट् ट्रय प्रततबद्धता कायाान्वयनका लातग प्रदेश तथा 
स्थानीयस्तरमा सञ् चालन हनेु योजना तथा कायािमहरू।

(झ) कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको कामबाट अरु प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रभाव पने 
योजना तथा कायािमहरु।

(ञ)  हवशेषत: स्वास्थ्य सेवाको क्षेर, पूवााधार हवकासको क्षेर, न्त्शक्षा हवकासको क्षेर र कृहष 
उत्पादनको क्षेर हवशेषका योजना तथा कायािमहरु।

(ट) कोतभड १९को महामारीको नकरात्मक प्रभावलाई सम्वोधन गना प्रदेश तथा स्थानीय 
तहबाट संचालन गररनपुने तत्काल खास योजना तथा कायािमहरु।

11  

िेपाल सिकािबा  प्रदेश ि स्थािीय तहिा हस्तान्तिर् हुिे
 सशतण अिदुाि ( किषु् )

12
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प्रदेश सिकाि स्थािीय तह 
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आ  ि     ५    आ  ि          आ  ि           

सशतण अिुदािको  पयोग सम्बन्ििा सु ाब
नेपाल सरकारले कुनै योजना कायाान्वयन गने सम्वन्धमा आवश्यक शता तोक्ने र सम्वन्त्न्धत 
प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यस्तो शताको पालना गनुापने व्यवस्था वमोन्त्जम तोहकएका 
शताहरुको पालना गरी कायाान्वयन गनुापने । 
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारवाट सशताका कुनै योजना वा कायािम 
कायाान्वयन गराउंदा : स्पष्ट् ट, मापनयोग्य र कायाान्वयनयोग्य शताहरू, राहिय मापदण्ड र नततजा 
सूचकका आधारमा कायािमको छनौट, नेपाल सरकारका हवषयगत मन्रालय र सम्वन्त्न्धत 
प्रदेश तथा स्थानीय तहसुँगको समन्वयमा कायािमको तजुामा, शरुूमै एकै पटक कायािम र 
बजेट हवतनयोजन, आवश्यकतानसुार प्रदेश र स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारका सम्बन्त्न्धत 
तनकायवाट प्राहवतधक सहयोगसझुाव प्रदान, स्रोतको सतुनन्त्श्चतता, कायािम कायाान्वयनको 
अनगुमन र मूल्यांकनमा प्रष्टता ल्याई कायाान्वयन गराउने व्यवस्था गनुापने । 
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो तहवाट आ आफ्नो वाहषाक बजेट तथा कायािम स्वीकृत 
गरी कायािम संचालन, कायािमको लागत प्रभावकाररतामा अतभबहृद्ध, अनगुमन मूल्यांकन तथा  
नेपाल सरकारका संम्बन्त्न्धत तनकायमा तनयतमत प्रततवेदन गनुापने ।
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आन्तरिक  र्को मसिा 
(Ceiling of Domestic Borrowing)

14  

आन्तरिक  र्को मसिा सम्बन्ििा
१. संहवधानको धारा २५१को उपधारा (१) को खण्ड (च) बमोन्त्जम समन्त्ष्ट् टगत आतथाक 

सूचकहरूको हवश् लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तलन सक्न ेआन्तररक ऋणको 
सीमा हवत्त आयोगवाट तसफाररस हनुे। 

२. अन्तर सरकारी हवत्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ को दफा १४ अनसुार :
२.१. नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोगले तसफाररस गरेको सीमा तभर रही 

आन्तररक ऋण तलन सक् ने तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तररक ऋण तलन ुअन्त्घ नपेाल 
सरकारको सहमतत तलनपुने। 

२.२. नेपाल सरकार तथा प्रदेशले प्रचतलत काननुको अतधनमा रही ऋणपर जारी गरी आन्तररक 
ऋण उठाउन सक् ने।

                                 :

२.३. स्थानीय तहले आन्तररक ऋण तलन नेपाल सरकारको सहमतत माग गदाा आन्तररक ऋण 
तलन खोन्त्जएको योजना, योजनाबाट प्राप् त हनु सक्न े प्रततफल र उपलन्त्ब्नध, ऋण भिुानी 
योजना, ऋण ददने संस्थाको हववरण सहहतको प्रस्ताव अथा मन् रालय समक्ष पेश गनुापने।

२.४. स्थानीय तहवाट पेश भएको प्रस्ताव कायाान्वयनयोग्य देन्त्खएमा नेपाल सरकारले 
सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहलाई आन्तररक ऋण तलन सहमतत ददन सक् ने।

15  

आन्तरिक  र्को मसिा सम्बन्ििा….. 
                                :

 .                            ,                                             

                        , 

 .                                                                       

        ,

 .                                                                          

                                                                 

16  

आतथाक वषा २०७७/७८ का लातग आन्तररक ऋणको सीमा तसफाररस

स्थानीय तह
• स्थानीय तहले आतथाक वषा २०७७/७८ मा नेपाल सरकार र प्रदेश 
सरकारबाट प्राप् त हनेु राजस्व बाुँडफाुँट (सवारर साधान करको वाुँडफाुँडको 
रकम समेत) र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तररक स्रोतबाट प्राप् त हनेु 
राजस्वको योगफलको १२ प्रततशतमा नबढ्ने गरी आन्तररक ऋण 
उठाउने।(स्थानीय तहको ऋण ततने क्षमता राजश्वले जनाउने भएकोले ) 

• तर, स्थानीय तहको पूवााधार तनमााणमा ऋण प्रवाह गने प्रयोजनका साथ 
नेपाल सरकारले गठन गरेको हवन्त्शष्ट् टीकृत संस्थाले गने ऋण लगानीको 
हकमा यो सीमा लागू हनु ेछैन।
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• रान्त्ष्ट् ट्रय हवकासका लक्ष्य हातसल गना रान्त्ष्ट् ट्रय अथातन्र सदुृि गने कायामा सावाजतनक, तनजी, 
सहकारी र अन्य क्षेरबीचको  सहभातगता तथा साझेदारी बिाउन मद्दत पगु्ने गरी आन्तररक 
ऋणको उपयोग गनुापने । 
• आन्तररक ऋण तलंदा त्यसको उपयोग तथा त्यसले अथातन्रमा पाने प्रभावका बारेमा राम्ररी 
हवचार हवश्लषेण गरेर मार ऋण तलनपुने । 
• ऋणको भिुानी गदाा अततररि बोझ महससु गनुा नपनेगरी र भावी पसु्ताले समेत भिुानी गनुापदाा 
पतन असहजता महससु गना नपनेगरर वतामानमा आन्तररक ऋणको पररचालन तथा उपयोग 
गनुापने। 
• आन्तररक ऋणको उपयोग अनतु्पादक क्षेरमा हनु नपाओस ्भन्न ेहवषयमा त्यततकै सजग हनुपुने। 
• आन्तररक ऋणको पररचालनले अथातन्रमा अनकूुल एवम ् प्रततकूल दबैु प्रभाव पाना सक्ने हुुँदा 
आन्तररक ऋणको पररचालन गदाा अथातन्रमा अनकूुल प्रभाव पानेगरी लागत लाभको हवश्लषेण 
(Cost Benefit Analysis) गरी आन्तररक ऋणको पररचालन गनुापने । 
• रान्त्ष्ट् ट्रय अथातन्र सदुृि गना अनकूुल प्रभाव पाने गरी उत्पादनशील कायाका लातग आन्तररक 
ऋणको उपयोग गनुापने।
 

18  

                 …..
 आन्तररक ऋणको पररचालन पूुँजी तनमााण र दीघाकालीन लाभ ददन े प्रकृततका 
उत्पादनशील, रोजगारमूलक तथा आन्तररक आय बिाउन ेक्षेरमा गने। 

 ऋण लगानी गरी सञ् चालन हनु ेपररयोजनाबाट प्राप् त हनुे लाभ वा आम्दानीबाट 
सो पररयोजनामा लगानी गररएको ऋणको साुँवा र ब्नयाज भिुानी गने सतुनन्त्श् चत 
भएका पररयोजनामा मार आन्तररक ऋणको पररचालन गने।

 दीघाकालीन रान्त्ष्ट् ट्रय लक्ष्य हातसल गना संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले 
समन्वयात्मक रुपमा आतथाक तथा भौततक पूवााधार तनमााण गने कायाका लातग 
आन्तररक ऋणको उपयोग गने। 

 उच्च तथा ददगो आतथाक वदृ  हातसल गना मद्दत पगु्न ेकायामा आन्तररक ऋणको 
उपयोग गने।

 साधारण प्रकृततका र प्रशासतनक खचाका लातग आन्तररक ऋण उपयोग नगने।
 अनतु्पादक क्षेरमा आन्तररक ऋणको उपयोग नगने।  

19  

प्राकृनतक  ोतको परिचालि 
ि 

प्रनतफलको बा  फा  
( Mobilization of Natural Resources 

and 

Sharing of Return )

20  
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प्राकृनतक  ोतबा  प्रा त  हस्सा बा  फा  सम्बन्ििा
प्राकृनतक  ोतबा  प्रा त िोयल् ीको  हस्सा नििाणिर् देहायका आिाििा 
गरि को    
• परिचामलत प्राकृनतक  ोतको अिन्स्थती (Location / Lease Area / Quarry Area)

• प्राकृनतक  ोतको परिचालिबा  प्रभावित क्षे  / प्राकृनतक  ोतले 
अग िे क्षे फल (Affected Area) 

• प्राकृनतक  ोतको परिचालिबा  पिे प्रभाि (Effect)

• परिचामलत प्राकृनतक  ोत  पिको निभणिता (Dependency)

• प्राकृनतक  ोतको परिचालिबा  प्रभावित ििस  या (Affected 

Population)

• प्रनतफलबा  लाभान्न्ित ििस  या (Benefited Population) 
• प्राकृततक स्रोतमा आन्त्श्रत जनसंख्या (Dependent Population)

• प्राकृनतक  ोतको स िक्षर् ि दीगो  यिस्थापििा सहभाचगता 
)

 

प्राकृनतक  ोतको िोयल् ीको बा  फा   (प्रततशतमा)
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विद्युतिा  प्रा त हुिे िोयल् ी बा  फा  

26
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िििा  प्रा त हुिे िोयल् ी बा  फा  

27

          (    )
      

(       )

               (                  )    %

             (                  

          )

   %

                         %

                       %

 .                              

        

   %

          

                                          

          (    )
      

(       )

                           

       

   %

                                    %

                            

       

   %

                            

                    

   %

        %

                                        

 ािी तथा  निििा  प्रा त हुिे िोयल् ी बा  फा  

28
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विषयके्ष गत रुपिा दईु आ.ब. िा अिुिानित िोयल् ी बा  फा  को िकि

29
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                   प्रा त िकिको  पयोग
• प्रभाहवत क्षेर र तहाुँका प्रभाहवत जनतालाई प्रभावका आधारमा समन्याहयक रुपमा हहत हनुे गरी रोयल्टी बांडफांड 
हवतरण र उपयोग गनुापने ।

• पवातारोहण, हवद्यतु, वन र खानी तथा खतनज पदाथावाट प्राप्त काननु बमोन्त्जमको एकमषु्ट पच्चीस प्रततशत रोयल्टीको 
हहस्सा प्राप्त गने सम्बन्त्न्धत प्रदेशले नेपाल सरकारवाट रोयल्टीको बाुँडफाुँट हुुँदा तलुनात्मक रुपमा अरुको भन्दा बिी 
पाएको/कम पाएको/ पाउुँदै नपाएको स्थानीय तहको अवस्थालाई गम्भीर रुपमा ध्यान ददई सम्बन्त्न्धत प्रदेश 
मातहतका स्थानीय तहलाई समन्याहयक रुपमा प्राकृततक स्रोतको पररचालनबाट प्राप्त प्रततफल (रोयल्टी) को 
हहस्सावाट लाभान्त्न्वत भई प्राकृततक स्रोत उपरको अपनत्व ग्रहण हनुे िंगले बाुँडफाुँट एवम ्हवतरण गनुापने। 

• प्राकृततक स्रोत र साधनमा स्थानीय समदुायको न्त्जवनयापन आन्त्श्रत हनु,े स्रोतको संरक्षण र सम्बधानमा स्थानीय 
समदुायको योगदान हनुे र स्रोतको पररचालन गदाा स्थानीय समदुाय प्रभाहवत हनुसक्ने हुुँदा उनीहरुको संरक्षण, संबधान 
लगायतका प्राथतमकताका के्षरका समेत उपयोग गनुापने।

• आयोगवाट रोयल्टी वाुँडफाुँट सम्बन्धी तसफाररस गदाा काननुमा भएको व्यवस्था बमोन्त्जम पररचातलत प्राकृततक 
स्रोतको तनकटतम ्प्रभावको अनपुातका आधारमा सम्बन्त्न्धत प्रदेश र प्रभाहवत सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहलाई रोयल्टीको 
हहस्सा प्राप्त हनु ेगरी तसफाररस गररएको भएतापतन यस प्रकारको रोयल्टीको हहस्सा नै प्राप्त गना नसकेका प्रदेश तथा 
स्थानीय तहलाई नेपाल सरकार तथा प्रदेशले प्राप्त गने रोयल्टीको हहस्सावाट समन्याहयकताका आधारमा सम्बोधन 
गना उपयिु हनुे। 30

                 िहसुस गरि         विषय  
• स    प्रदेश ि स्थािीय तहको  चण न्िम्िेिािीिा थप प्रस् ता हुिपुिे दे   को तथा स    

प्रदेश ि स्थािीय तहले सम्पादि गिे कायणहरुको िािक स्थावपत गिुणपिे विषय । 
• दोहोिो िािस्ि अचिकािक्षे मभ  पिेकोिा  यस्ता कि  िाि ि  ठा िे ि बा  िे सम्बन्ििा  

थप प्रष् ता हुिुपिे विषय । 
• िािस्ि ि अिुदाि बा  फा  लाई बिे    चण  प्रगनत विििर्  कायणसम्पादि  कािको 

प्रभािकािीता ि ििाफदे हतास ग िो िुपिे विषय ।
• िािस्ि बा  फा   तथा अन्ति-सिकािी अिुदाि  पयोगको  द्दे यिा प्रष् ता कायि गिुणपिे ि 

सो बिोन्िि  चण गिुणपिे विषय । 
• तीिै तहका सिकािका वि सम्बन्िी कािको प्रभािकारिता अमभिदृ्चिका लाचग स स्थागत  

स िचिा िक  स गठिा िक  िि   प्राविचिक पक्षिा प्रया  त सुिाि गिुणपिे विषय । 
• अन्तिसिकािी वि ीय हस्तान्तिर्लाई सिन्यानयक, िस्तुगत ि यथाथणपिक बिा ि स्थािीय 

तहसम्िको    ीकृत  स्तिीकृत ि अद्यािचिक (Disaggregated, Standardized and Updated) त या क 
 पल ि हुिुपिे  विषय । 
• स बैिानिक निकाय (वि  आयोग) को मसफारिस तथा सु ािलाई स  ीय  काईहरुले स  बिािको 

भाििा ि ििशायअिुरुप अिलम्बि अिुशिर् ि कायाणन्ियि गिुणपिे विषय ।
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अनसुचुी-7 

बठैकका सदस्यहरु 

1 मा.मखु्यमन्री श्री डोरमणी पौडेल मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को कायाालय 

2 मा.मन्री श्री कैलाश प्रसाद िंुगेल आतथाक मातमला तथा योजना मन्रालय 

3 प्रमखु श्री हवद्या सनु्दर शाक्य काठमाण्डौ महानगरपातलका 

4 प्रमखु सन्त्चव श्री मान बहादरु वीके मखु्यमन्री तथा मन्रीपररषद्को कायाालय 

5 प्रमखु श्री रघनुाथ खलुाल न्त्ज.स.स.मकवानपरु 

6 प्रमखु श्री प्रभा बराल राप्ती नगरपातलका, न्त्चतवन 

7 प्रमखु श्री बासदेुव थापा सयुाहवनायक नगरपातलका, भिपरु 

8 प्रमखु श्री भरत बहादरु के.सी तभमेश्वर नगरपातलका, दोलखा 

9 अध्यक्ष श्री रामचन्ि दाहाल महाुँकाल गाउुँपातलका, लतलतपरु 

10 अध्यक्ष श्री रमेश बहादरु वस्ती तारकेश्वर गाउुँपातलका, नवुाकोट 

11 अध्यक्ष श्री कैसाङनपु ुा तामाङ गोसाइकुण्ड गाउुँपातलका, रसवुा 

12 अध्यक्ष श्री होमनारायण शे्रष्ठ जगुल गाउुँपातलका, तसन्धपुाल्चोक 

13 उपप्रमखु श्री तबमला कुमारी चौलागाई धतुलखेल नगरपातलका, काभ्रपेलाञ्चोक 

14 उपप्रमखु श्री जानकुा तसंखडा ज्वालामखुी गाउुँपातलका,धाददङ 

15 उपाध्यक्ष श्री पावाती सनुवुार हफक्कल गाउुँपातलका,तसन्धलुी 

16 उपाध्यक्ष श्री रातधका शे्रष्ठ गोकुलगंगा गाउुँपातलका, रामेछाप 

17 सन्त्चव श्री रातधका अयााल मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषदको कायाालय 

आमन्त्न्रत सहभागीहरु 

18 मा.अध्यक्ष श्री बालानन्द पौडेल राहिय प्राकृततक स्रोत तथा हवत्तीय आयोग 

19 मा.मन्री श्री दावा दोजे लामा भमूी व्यवस्था कृहष तथा सहकारी मन्रालय 

20 मा.मन्री श्री रामेश्वर फुयाल भौततक पूवााधार हवकास मन्रालय 

21 मखु्यन्यायातधविा श्री ओम थपतलया मखु्यन्यायातधविाको कायाालय 

22 का.वा उपाध्यक्ष श्री श्यामकुमार बस्नते प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग 

23 प्रमखु राजनीततक 
सल्लाहकार 

श्री जगन्नाथ थपतलया मखु्यमन्री तथा मन्त्न्रपररषद्को कायाालय 

24 मा.सदस्य श्री प्रा.डा.रामचन्ि िकाल प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग 

25 मा. सदस्य डा. यमनुा कंडेल प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग 

26 सन्त्चव श्री डण्डुराज न्त्घतमरे आतथाक मातमला तथा योजना मन्रालय 
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27 सन्त्चव श्री डा.तसन्ध ुप्रसाद िुिाना उद्योग पयाटन वन तथा वातावरण मन्रालय 

28 सन्त्चव श्री संन्त्जव बराल भौततक पूवााधार हवकास मन्रालय 

29 सन्त्चव श्री मततना जोशी बैद्य भतूम व्यवस्था कृहष तथा सहकारी मन्रालय 

30 सन्त्चव श्री ददपक काफ्ले सामान्त्जक हवकास मन्रालय 

31 कायाकारी तनदेशक श्री तबमल पोखरेल प्रदेश सशुासन केन्ि  

32 उपसन्त्चव श्री नारायण प्रसाद पोखरेल आन्तररक मातमला तथा कानून मन्रालय 

33 लेखा अतधकृत श्री राजेन्ि पाण्डे प्रदेश लेखा तनयन्रक कायाालय 


