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मततव्य 

माननीय सभामखुज्यू, 

नेपालको संविधानको धारा १९३ मा प्रदेश सभाको कायथप्रणालीलाई व्यिचस्र्त गनथ प्रदेश सभा मनयमािली 
बमोचजम विमभन्न समममतहरु गठन गनथ सक्न ेव्यिस्र्ा रहेको छ। बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा मनयमािली, 
२०७४ को मनयम १४६ मा प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रमत उत्तरदायी र जिाफदेही बनाउन, प्रदेश 
सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनगुमन गरी आिश्यक मनदेशन िा राय सल्लाह ददनका लामग 
व्यिस्र्ा गररएका पााँच िटा विषयगत समममतहरु मध्ये अर्थ तर्ा विकास समममत पमन एक रहेको छ। 

बागमती प्रदेश सरकार अततगथत रहेको आमर्थक माममला तर्ा योजना मतरालय, भौमतक पूिाथधार विकास 
मतरालय, खानेपानी, ऊजाथ तर्ा मसाँचाई मतरालय, श्रम, रोजगार तर्ा यातायात मतरालय, प्रदेश नीमत तर्ा 
योजना आयोग र प्रदेश प्राकृमतक स्रोत तर्ा वित्त आयोगलाई प्रदेश सभाप्रमत बढी उत्तरदायी र जिाफदेही 
बनाउन प्रदेश मतरालय र आयोगबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनगुमन र मूल्याङकन गरी आिश्यक 
मनदेशन एिम ्राय सल्लाह समेत ददनका लामग प्रदेश सभामा अर्थ तर्ा विकास समममत गठन भएको छ। 
समममतले िषथभरी गरेका कामहरुको प्रमतिेदन सभामा पेश गनुथ पने व्यिस्र्ा रहेको  छ। 
अर्थ तर्ा विकास समममतको पवहलो बावषथक प्रमतिेदन यस सभामा २०७६ साल जेष्ठ ३१ गते दोस्रो बावषथक 
प्रमतिेदन २०७७ साल जेष्ठ ३१ गते र तेस्रो िावषथक प्रमतिेदन २०७८ साल ज्येष्ठ २८ गते सम्मामनत प्रदेश 
सभामा पेश गरेको मर्यो र समममतले एक िषथको अिमधमा सम्पादन गरेका कायथहरु समेटी प्रदेश सभा 
मनयमािली, 2074 को मनयम १५८ को उपमनयम (१) बमोचजम आज चौर्ो बावषथक प्रमतिेदन मैले 
सम्मामनत प्रदेश सभामा पेश गनथ पाउाँदा अत्यततै गौरिाचतित महशसु गरेको छु।  

माननीय सभामखु महोदय, 
विकास पररितथनशील अिधारणा हो । प्रविमधमा भैरहेको द्रतु विकासले पूिाथधार विकासमा समेत तीव्रता 
हासल गनथ सक्ने तथ्यलाई नकानथ सवकन्न। मलुकु संिीयतामा गईसकेपमछ आम जनताको पूिाथधार विकास 
प्रमतको तीव्र चाहनालाई मूतथ रुप ददन समममतले आफ्नो गठन पश्चातदेचख नै कवटिद्ध रहेको व्यहोरा अनरुोध 
गदथछु। कायथ सम्पादनको मसलसलामा यस समममतले आफ्नो कायथके्षरमभर रहेर विमभन्न सरोकारका विषयमा 
सरकारलाई आिश्यक मनदेशन तर्ा सझुाि दददै आएको छ।यो समममतले हालसम्म १८ िटा विधेयकमामर् 
सफलतापूिाथक छलफल गरी ऐन मनमाथण कायथमा सभालाई सहयोग गरेको छ। यसका अलािा समममतले प्रदेश 
सरकारले सञ् चालन गरेका पररयोजनाहरु मध्ये प्रभािकारी देचखएका, केही समस्याग्रस्त र सामातय 
आयोजनाहरुको पमन अनगुमन गदै आएको छ। पूिथ अध्ययन भएका पयाथप्त बजेट छुवटएका र प्रत्यक्ष 
जनसरोकार भएका आयोजनाहरु सफलताका सार् कायाथतियन भएको पाइएको छ। टुके्र आयोजना, पूिथ 
अध्ययन नभएका र पयाथप्त बजेट नभएका आयोजनाहरु कमजोर र गणुस्तरहीन देचखएका छन।् अनगुमन 
गदाथ प्रायः टुके्र आयोजना धेरै हनुे पयाथप्त जनशचि नहनुे, ग्रामीण भेगमा कमथचारी बस्न नमाने्न, कमथचारीको 
सरुिा भैरहने जस्ता गनुासो आउने गरेका छन।्  



 

संिीयता मामर् विमभन्न कोणबाट प्रहार हनु गैरहेको चस्र्मतमा जनतालाई प्रदेश सरकारको अनभुमूत ददने गरी 
काम गनथ हाम्रो परम्पारगत सोचबाट मामर् उठी योजना छनोटको मनचश्चत प्रणाली जनप्रमतमनमधलाई उत्तरदावय 
बनाउने गरी स्र्ावपत गने र कायाथतियनमा सरकारलाई प्रभािकारी र उत्तरदावय बनाउने प्रणाली विकास गरी 
देचखएका कममकमजोरीहरु सधुार गरी अगाडी बढ्न हामी सबै चजम्मेिार हनु आिश्यक छ। 

अतत्यमा, 

गत िषथको शरुुिात देचख केवह समयसम्म समममत नेततृ्त्िविहीन रहयो, मममत 2078/10/17 गतेदेचख मैले 
समममतको नतेतृ्त्ि गने अिसर प्राप्त गरे, ती सबै अिस्र्ामा समममतको हरेक कायथमा सहयोग गदै औपचाररक, 

अनौपचाररक बैठक र छलफलहरुमा अमूल्य विचार ददने समममतका सदस्यहरु प्रमत आभार ब्यि गनथ 
चाहातछु।उप–समममतको चजम्मेिारी सफलता पूिथक मनिाथह गने माननीयज्यूहरुलाई विशषे धतयिाद ददन 
चाहतछु।आगामी ददनहरुमा समेत नयााँ सोच र नयााँ योजनाका सार् समममतको कामलाई प्रभािकारी बनाउन े
काममा माननीयज्यूहरुको भमूमका उल्लेखनीय रहने अपेक्षा गदथछु।प्रदेश सभाका माननीय सभामखुज्यू, 

उपसभामखुज्यूबाट बेलाबेलामा प्राप्त भएका सहयोग र सल्लाहप्रमत विशेष आभार प्रकट गदथछु। समममत तर्ा 
उपसमममतका कामलाई सहज बनाउन भमूमका खेल्ने प्रदेश सभाका सचचि तर्ा समममतका सचचि लगायतका 
कमथचारीहरुलाई समेत हाददथक धतयिाद व्यि गनथ चाहतछु। सारै्, आगामी ददनमा समेत सबैबाट सहयोग र 
उचचत सझुािको अपेक्षा गदथछु, धतयिाद । 

२०७९ जेठ ३१  गते 

माननीय नारायण बहादरु मसलिाल 

सभापमत, 
अर्थ तर्ा विकास समममत,  
बागमती प्रदेश, हेटौडा 
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1 
चौँर्ो िावषथक प्रमतिेदन                                         अर्थ तर्ा विकास समममत 

पररच्छेद १ 

प्रारचम्भक 

१.१ पषृ्ठभमूीः 
लोकताचतरक मलुकुहरुमा शचि परृ्वककरणको मसद्धातत िमोचजम राज्य शचि मलुतः राज्यका ३ अंगहरु 
व्यिस्र्ावपका, कायथपामलका र तयायपामलकाले प्रयोग गदथछन ्। राज्यको विधावयकी शचि व्यिस्र्ावपकाले 
प्रयोग गदथछ। कानून बनाउने, सरकारलाई जिाफदेही र चजम्मेिारी बनाउने, सरकारले पेश गरेको बजेटमा 
छलफल गरी बजेट र नीमत कायथक्रम पाररत गने, अततराथविय सचतध संझौता अनमुोदन गने, संिैधामनक 
मनकायका पदामधकारीले खराि आचरण िा संिैधामनक चजम्मेिारी बहन गनथ असक्षम भएको अिस्र्ामा 
महाअमभयोगद्वारा पदमिु गने, सरकार पररितथन गने लगायतका कामहरु लोकताचतरक मलुकुका आधमुनक 
व्यिस्र्ावपकाले गनुथपने मखु्य कामहरु हनु ् । यसैगरी कायथपामलकाले विधावयकाबाट मनममथत कानून 
कायाथतियन गने, शासन व्यिस्र्ा संचालन गने र तयायापामलकाले संविधान र कानूनको व्याख्या गने गरी 
संविधानले राज्यका मखु्य अंगहरुको चजम्मेिारी र भमुमका मनधाथरण गरेको छ । 

 

 नेपालको सतदभथमा संविधान सभाले बनाएको संविधान कायाथतियनको चरणमा छौँ । संविधान 
कायाथतियन गनथ आिश्यक कानून बनाउने परुाना कानूनहरुको पनुरािलोकन एिं संशोधन गनुथ संसदको 
पवहलो चजम्मेिारी हो। मौमलक हकसंग प्रत्यक्ष र परोक्ष सम्बतध रहेका विषयहरुमा कानून बनाउन,ु संविधान 
प्रमतकूलका कानूनहरुको पनुरािलोकन गरी अद्यािमधक गनुथ, सरकारलाई सशुासनमैरी शासन संचालन गनथ 
आिश्यक राय सल्लाह र मनदेशन ददन,ु संविधान, ऐन, कानून र संसदीय मनदेशन िमोचजमको काम भए 
नभएको सम्बतधमा अनगुमन गनुथ संसदले गनुथपने महत्िपूणथ चजम्मेिारी हो।जनताको सािथभौम अमधकार प्रयोग 
गने महत्िपूणथ र्लो संसद हो।यसको प्रभािकाररताबाट नै तोकताचतरक पद्धमतले गमतचशलता प्राप्त गदथछ। 
संसदका सबै कायथहरु पूणथ सदनबाट मार सम्पादन गनथ विमभन्न कारणले सम्भि हुाँदैन। संसदको मनयममत 
कायथमा सहयोग पयुाथउन एिं सरकारबाट भए गरेका काम कारिाहीको अनगुमन र मलु्यांकन गरी आिश्यक 
सझुाि र मनदेशन ददन संसदीय समममतहरुको गठन गररतछ। सरकारलाई संसदप्रमत चजम्मेिार तर्ा उत्तरदायी 
बनाउने कायथमा संसदीय समममतहरुको महत्िपूणथ भमुमका रहतछ । संसदको समय बचत गनथ, कायथ 
प्रवक्रयालाई सरलीकृत गनथ, विशेषज्ञताको उपयोग गनथ विषयिस्तकुो गहन अध्ययन गरी मनश्कषथ प्रस्ततु गनथ 
समममतहरु माफथ त संसदले आफ्ना कायथहरु सम्पादन गने गदथछ। आफ्नो कायथ के्षर मभरका विषय मार्ी 
छलफल गररने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने हुाँदा संसदीय समममतहरुलाई ममनी संसद (Mini Parliament) 

को रुपमा मलईतछ। 

 

नेपालको सतदभथमा संसदीय समममतको काम कतथव्य मलुभतु रुपमा देहाय िमोचजम रहेको छ। 

(क) आ-आफ्नो कायथ के्षर मभर पने सम्बचतधत विधेयक उपर दफािार छलफल गरी सो सम्बतधी 
प्रमतिेदन सदनमा पेश गने । 

(ख) राजश्व र व्यय सम्बतधी अनमुानको जााँच गरी के कमत वकफायत गनथ सवकतछ भने्न सम्बतधमा 
मनदेशन ददन।े 

(ग) सरकारी आश्वासन परुा गनथ आिश्यक मनदेशन ददने । 

(ि) सािथजमनक सम्पत्तीको संरक्षण गनथ आिश्यक मनदेशन ददने । 
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(ङ) प्रत्यायोचजत अमधकार अततगथत बनाईएको मनयम संविधान र कानून सम्मत छ छैन भने्न विषयमा 
मलु्यांकन गरी सम्बचतधत मनकायलाई आिश्यक मनदेशन ददन।े  

(च) समममतका प्रमतिेदनहरु कायाथतियन भए नभएको विषयमा अनगुमन गरी मनदेशन ददन।े 

(छ) सरकारी कामको मलु्यांकन गरी मनदेशन ददने । 

(ज) अतय आिश्यक कायथक्रम संचालन गने । 

 

१.२ प्रदेश सभामा समममतको गठन र कायथ क्षरे 

प्रदेश सभाका सभामखुले कायथ व्यिस्र्ा परामशथ समममतको परामशथमा प्रदेश सभा मनयमािली २०७४ को 
मनयम १४६ िमोचजमका प्रत्येक समममतमा बवढमा २२ जना सदस्यहरु मनोमनत गनथ सवकने व्यिस्र्ा रहेको 
छ । प्रदेश सभाको सचचि प्रत्येक समममतको पदेन सचचि हनुे र सचचिले आफू मातहतको अमधकृतलाई 
समममतको सचचिको कायथ गनथ तोक्न सक्ने व्यिस्र्ा समेत मनयमािलीले गरेको छ । हाल अर्थ तर्ा विकास 
समममतमा सभापमत सवहत 19 जना माननीय सदस्यहरु रहन ुभएको छ। मखु्यतः अर्थ तर्ा विकास समममतको 
कायथके्षर अततगथत आमर्थक माममला तर्ा योजना मतरालय, भौमतक पूिाथधार तर्ा विकास मतरालय, प्रदेश 
नीमत तर्ा योजना आयोग र राविय प्राकृमतक स्रोत तर्ा वित्त आयोगको िावषथक प्रमतिेदन पदथछ । 

१.३ अध्ययनको उद्दशे्य 

1. समममत प्रदेश सभाप्रमत उत्तरदावय भएको हनुाले यसले गरेका हालसम्मका कायथहरु बारे सभालाई 
जानकारी गराउन,ु 

2. प्रदेश सरकारको कायथलाई अध्ययन, अनगुमन, मलु्याङ्कन तर्ा भ्रमण गदाथ देखा परेका बस्तचुस्र्मतको 
आधारमा प्रदेश सभा माफथ त सरकारलाई आिश्यक मनदेशन, सझुाि ददन,ु 

3. प्रदेश सरकारका मतरालय र अततगथतका मनकायहरुको बजेट तर्ा काक्रथ मको कायाथतियनको अिस्र्ा 
बारे सभालाई जानकारी गराउन,ु 

4. समय समयमा आफ्नो क्षेरामधकारमभर रहेर समममतले गरेको कायथक्रमको प्रगमत वििरण सभालाई 
जानकारी गराउन,ु  

5. आमर्थक माममला तर्ा योजना मतरालयसाँग राजश्व संकलन र पररचालन, स्रोत व्यिस्र्ापन सम्बतधमा 
भएको छलफलको मनष्कषथ बारे जानकारी गराउन,ु  

6. प्रदेश सरकार तर्ा मातहतका मतरालयको मतरीद्बारा नीमत तर्ा कायथक्रम, बजेट र सदनमा व्यि 
भएका सरकारी आश्वासनको विषयमा भएको अध्ययनको मनश्कषथ ददन,ु 

7. प्रत्यायोचजत व्यिस्र्ापन अततगथत बनाएका कानूनहरुको अध्ययन एिं विश्लषेण र सझुाि सभामा पेश 
गनुथ,  

8. भौमतक पूिाथधार विकास मनमाथणको अिस्र्ा र त्यसको गणुस्तर, आगामी आ.ि. ०७9।080 को 
प्रदेश सरकारको नीमत तर्ा कायथक्रम तर्ा बजेटमा राचखन ुपने विषयहरुका सम्बतधमा आफ्नो राय 
सझुाि सवहतको िावषथक प्रमतिेदन सभामा पेश गनुथ। 
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१.४ अध्ययनको मसमा 
१. प्रदेश सरकारबाट यस िषथ संचामलत सम्पूणथ िावषथक योजना एिं क्रमागत योजना तर्ा िहिुवषथय 

योजनाहरुको अनगुमन गनथ नसवकएको,  

२. विश्वभर फैमलएको (कोमभड-१९) कोरोना भाइरसको भयािह चस्र्मतको कारण नेपालमा समेत 
नराम्रोसंग प्रभाि पारेको कारण राज्यका सबै मनकाय त्यतामतर लाग्न ुपरेको यस िडीमा सबै विषयमा 
अध्ययन गनथ नसवकएको, 

३. प्रदेश प्राकृमतक स्रोत तर्ा वित्त आयोग गठन नभएकोले तत्सम्बतधी कायथमा सरकारलाई हातेमालो 
गनथ नसकेको, 

४. प्रदेश सरकारको आमर्थक िवृद्ध तर्ा बजेट मनमाथणका लामग विमभन्न पररचस्र्मतले पयाथप्त छलफल गनथ 
सवकएको छैन। 

5.सरकारको आमर्थक पक्षको मनगरानीमा समममतको ध्यान पयाथप्त जान नसकेको, 
6.समममतको के्षरामधकारमा रहेका विषयहरुको पयाथप्त सदपुयोग भएको छैन। 

१.५ अध्ययनको विमध 

1. विमभन्न विषयमा माननीय, मतरी, विज्ञ तर्ा सरकारका प्रमतमनमधहरुसाँग छलफल, अततरवक्रया, विचार 
विमशथ मलए ददएको, 

2. विमभन्न आयोजना र योजनाहरुको प्रत्यक्ष अनगुमन तर्ा अध्ययन भ्रमण गररएको, 
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पररच्छेद -२ 

समममतको बैठकको मममत बैठकको संख्या र छलफलका मनणथयहरुः 
समममत गठन भएदेचख  हालसम्म बसेका 6७ िटा बैठकहरु मध्ये 2078 साल आषाढ १ गतेदेचख 2079 
जेठ मसाततसम्म जम्मा 23 िटा बैठकहरु रहेका छन ्। त्यसका मममत र मनणथय वििरण देहाय बमोचजम 
प्रस्ततु गररएको छ। 

2.1 मममत 2078 कामतथक ११ गते बसेको समममतको ४५औ बैठकको मनणथयः  

1. समममतको बैठक एिं कायथ प्रणालीलाई स-ुव्यिचस्र्त, अनशुामसत, मयाथददत तर्ा विमधसम्मत बनाउन 
समममतको कायथविमध आिश्यक देचखएकोले सो कायथविमधको खेस्रा तयार गनथ समममत सचचिालयलाई 
चजम्मा ददने मनणथय गररयो। 

 

2. प्रदेश सभा सदस्य, विषयगत समममत तर्ा विशेष समममतको कायथके्षर अततरगत संचालन हनु े
अततरप्रदेश व्यिस्र्ावपकीय अध्ययन अनभुि अदानप्रदान गनथ यस अर्थ तर्ा विकास समममतको 
माननीय सदस्यहरु सचम्ममलत प्रदेश सभा, कणाथली प्रदेश सभा र सदूुरपचश्चम प्रदेश सभामा 2078 
कामतथक 21 गतेदेचख 2078 कामतथक २६ गतेसम्म अध्ययन भ्रमण गने मनणथय गररयो । 

 
3. प्रदेश सभा सदस्य, विषयगत समममत तर्ा विशेष समममतको कायथके्षर अततरगत संचालन हनु े

अततरप्रदेश सभापमतस्तरीय अध्ययन अनभुि अदानप्रदान गनथ यस अर्थ तर्ा विकास समममतको 
माननीय सभापमतको नेततृ्िमा लचुम्िनी प्रदेश सभामा 2078 मंमसरको पवहलो हप्तामा (समयानकूुल) 
अध्ययन भ्रमण गने मनणथय गररयो । 

2.2 मममत 2078 कामतथक 23 गते बसेको समममतको ४6औ बैठकको मनणथयः 

1.  बैठकमाको  समममत सचचिालयले समममत समक्ष पेश गरेको “अर्थ तर्ा विकास समममतको कायथविमध-
2078” को मस्यौदा मामर् दफािार छलफल भई बैठकले औल्याएको कममकमजोरीहरुलाई सधुार 
गरर समममतको बैठकमा पेश गनथ समममत सचचिालयलाई चजम्मा ददने मनणथय भयो। 

 

2.3  मममत 2078 कामतथक 29 गते बसेको समममतको ४7औ बैठकको मनणथयः 

1. आजको बैठकमा समममत सचचिालयले समममत समक्ष पेश गरेको “अर्थ तर्ा विकास समममतको 
कायथविमध-2078” को मस्यौदा मामर् दफािार छलफल भई बैठकले कायथविमध मस्यौदाको पररभाषा 
उपशीषथकमा उपसमममतको पररभाषा, समममतको बैठक अततगथत खण्ड (2) को िाक्यको अतत्यमा 
“छैन” को सट्टा “छ”, उपचस्र्मत अततरगत िाक्यको अतत्य रहेको “गनेपने छ” लाई “गनुथ पनेछ”, 
बैठक संचालन अततगथत उपखण्ड (४) मा “सचचिबाट” शब्द चझक्ने र बैठक सम्बतधी जानकारी  
अततगथतको उपखण्ड (5) को “20 ममनेटसम्म” को सट्टा “30 ममनेटसम्म” राखी समममतको आगामी 
बैठकमा पेश गनथ समममत सचचिालयलाई चजम्मा ददन ेमनणथय भयो। 
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2.4 मममत 2078 मंमसर 02 गते बसेको समममतको ४8औ बैठकको मनणथयः 

1. आज बैठकमा को  समममत सचचिालयले समममत समक्ष पेश गरेको “अर्थ तर्ा विकास समममतको 
कायथविमध-2078” को मस्यौदा मामर् दफािार छलफल भई बैठकले कायथविमध मस्यौदाको पररभाषा, 
समममतको बैठक, उपचस्र्मत, बैठक संचालन र बैठक सम्बतधी जानकारी खण्डहरुमा  आिश्यक 
सधुार गरी समममतको आगामी बैठकमा पेश गनथ समममत सचचिालयलाई चजम्मा ददने मनणथय भयो। 

2.5 मममत 2078 मंमसर 20 गते बसेको समममतको ४9औ बैठकको मनणथयः 

1. आजको समममत बैठकले िागमती प्रदेश सरकारका आमर्थक माममला तर्ा योजना मतरालय, भौमतक 
पूिाथधार विकास मतरालय र नीमत तर्ा योजना आयोगले मनमाथण गरेका प्रत्यायोचजत विधायनहरु 
अध्ययन गनथ देहाय बमोचजमको माननीय सदस्यहरु रहने गरी एक प्रत्यायोचजत विधायन अध्ययन 
उपसमममत गठन गने मनणथय गररयो । 

      देहायः- 
1.मा. नारायण बहादरु मसलिाल - संयोजक 

2. मा. आशामाया तामाङ  - सदस्य 

3. मा. केशि स्र्ावपत   - सदस्य 

4. मा. ददनेश महजथन   - सदस्य 

5. मा. सतत बहादरु प्रजा  -सदस्य 
 

2. बगमती प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारका आमर्थक माममला तर्ा योजना मतरालय तर्ा भौमतक 
पूिाथधार विकास मतरालयद्बारा विमभन्न माध्यमबाट व्यि भएका आश्वासनहरु अध्ययन गनथ देहाय 
बमोचजमको माननीय सदस्यहरु रहने गरी एक सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमममत गठन गने 
मनणथय गररयो । 

देहायः- 
1.   मा. शोभा शाक्य  - संयोजक 

2. मा. ममना ज्ञिाली  - सदस्य 

3. मा. विजलुा िमाथ  - सदस्य 

4. मा. लेखनार् दाहाल  - सदस्य 

5. मा. विनोद खड्का  - सदस्य 

 

3.  िागमती प्रदेश सरकारका भौमतक पूिाथधार विकास मतरालयद्बारा भए गरेका कायथहरुको  अध्ययन 
गनथ देहाय बमोचजमको माननीय सदस्यहरु रहने गरी एक भौमतक पूिाथधार विकास अध्ययन 
उपसमममत गठन गने मनणथय गररयो । 

देहायः- 
1.मा. शशीजंग र्ापा  - संयोजक 

2. मा. शाचतत मर्ङ्ग  - सदस्य 

3. मा. यिुराज दलुाल  - सदस्य 

4. मा. लक्ष्मण लम्साल  - सदस्य 

5. मा. ददपेतद्र शे्रष्ठ  - सदस्य 



6 
चौँर्ो िावषथक प्रमतिेदन                                         अर्थ तर्ा विकास समममत 

 

उपसमममतहरुले तीन मवहनामभर अध्ययन गरी सझुाि सवहत समममत समक्ष प्रमतिेदन पेश गनथ 
कायाथदेश प्रदान गने । 

 

4. समममतले बनाएको “अर्थ तर्ा विकास समममतको कायथविमध- 2078” मा आिश्यक सधुार गरी 
आगामी बैठकमा मनणथयार्थ पेश गनथ समममत सचचिलाई चजम्मा ददन ेमनणथय भयो। 

 

5. समममत सभापमतको नेततृ्िमा अततरप्रदेश अनभुि आदानप्रदान कायथक्रम गनथ समममतको मममत 2078 
कामतथक 11 गतेको मनणथय बमोचजम लचुम्िनी प्रदेश सभामा मममत 2078 मंमसरको पवहलो हप्ता 
भ्रमण गने भमनएकोमा भ्रमणस्र्ल पररितथन गरी मममत 2078 पषु १ गतेदेचख ४ गतेसम्म गण्डकी 
प्रदेश सभा जाने मनणथय भयो । 

 

6. समममतको कायथलाई प्रभािकारी बनाउन आमर्थक माममलासाँग सम्बचतधत विषयमा माननीय सदस्यहरुको 
क्षमता अमभबवृद्ध गनथ काभ्र ेचजल्लाको धमुलखेलमा मममत 2078 पषु ७ र ८ गते तामलम कायथक्रम 
राख्न ेमनणथय भयो। 

 

7. अर्थ तर्ा विकास समममतको कायथके्षर बमोचजम विमभन्न खालका पररिेशले जनचजिनमा पारेको प्रभाि 
र िागमती प्रदेश सरकारको भौमतक पूिाथधार विकासमा देचखएका जवटलताको विषयमा मममत 2078 
पषु 18, 19 र २० गते दोलखा चजल्लाको चजरीमा विज्ञ तर्ा सरोकारिालासाँग छलफल तर्ा 
अततवक्रथ या गने मनणथय गररयो। 

2.6  मममत 2078 मंमसर 21 गते बसेको समममतको 50औ बैठकको मनणथयः 

1. समममत बैठकले आ.ब. 2077/078 को बजेट कायाथतियनको अिस्र्ा, समविगत आमर्थक 
पररसचुक तर्ा आ.ब.2078/079 को बजेटको कायाथतियन योजना तर्ा अिस्र्ा बारे जानकारी 
मलन आमर्थक माममला तर्ा योजना मतरालयलाई पराचार गने। 

 

2. बागमती प्रदेश सरकारका भौमतक पूिाथधार विकासका लामग ल्याइएका महत्त्िकांक्षी योजना तर्ा  
बहिुषीय योजनाहरुको मनमाथणको अिस्र्ा सम्बतधमा जानकारी मलन भौमतक पूिाथधार विकास 
मतरालयलाई पराचार गने । 

2.7 मममत 2078 मंमसर 22 गते बसेको समममतको 5१औ बैठकको मनणथयः 

1. आमर्थक माममला तर्ा योजना मतरालय र भौमतक पूिाथधार विकास मतरालयहरुले यवकन गरेका 
कानूनहरु मध्ये बनेका कानूनहरुको अिस्र्ा के-कस्तो रहेको छ र बन्न बााँकी रहेका कानूनहरु बन्न 
नसक्नकुो कारण बारे जानकारी मलन तत ्मतरालयलाई पराचार गने मनणथय भयो। 

2.8 मममत 2078 पषु 06 गते बसेको समममतको 52औ बैठकको मनणथयः 

1. आमर्थक माममला तर्ा योजना मतरालयबाट आ.ब. 2077/078 र 2078/79 को बजेट 
कायाथतियनको अिस्र्ा र प्रभािकाररता सम्बतधमा पठाएको पर र वििरणमामर् संक्षीप्त छलफल भयो 
र विस्ततृ अध्ययन गरी समममतमा छलफल गने। 
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2. िागमती प्रदेश  सरकारका भौमतक पूिाथधार विकासका लामग ल्याइएका महत्त्िकांक्षी योजना तर्ा 
िहिुषीय योजनाहरुको मनमाथणको अिस्र्ा सम्बतधमा जानकारी मलन र यस मतरालयले यवकन गरेका 
कानूनहरु मध्ये बन्न बााँकी रहेका कानूनहरु बन्न नसक्नकुा कारण बारे भएको पराचारको जिाफ 
नआएकोले पूनः पराचार गने। 

3. गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तर्ा विकास समममतसाँग भएको अनभुि आदानप्रदान कायथक्रमको सममक्षा 
गरी गण्डकी प्रदेशले गरेका राम्रा कामहरुको कायथविमध अंगीकार गने र मनयममत समतिय गने । 

 

2.9 मममत 2078 माि ११ गते बसेको समममतको 53औ बैठकको मनणथयः 

1. आ.ि. 2077/078 को बजेट कायाथतियनको अिस्र्ार प्रभाि, समविगत आमर्थक पररसचुकको 
चस्र्मत, आ.ि. 2078/079 को बजेटको कायाथतियन योजना, र नीमत-योजनासाँग बजेटको 
तादम्यता जस्ता समग्र विषयको सममक्षा सम्बतधमा मममत 2078 माि २५ गते मा. आमर्थक माममला 
तर्ा योजना मतरी, माि २६ गते मा. भौमतक पूिाथधार विकास मतरी, माि २७ गते मा. खानेपानी, 
उजाथ तर्ा मसाँचाई मतरी र माि २८ गते प्रदेश नीमत तर्ा योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई 
छलफलका लामग आमतरण गने। 
 

2. भौमतक पूिाथधार विकास अध्ययन उपसमममतले पेश गरेको प्रमतिेदनमा देहाय बमोचजमका आयोजना 
तर्ा कायथक्रमहरुको स्र्लगत अध्ययन अनगुमन गनुथपने भनी भई आएको मसफाररस उचचत 
देचखएकोले यस उपसमममतका संयोजक मा. शशीजंग र्ापाको नेततृ्त्िमा समममतका अतय सदस्य 
सवहतको टोली यर्ाशीघ्र अध्ययन गरी समममतमा प्रमतिेदन पेश गने। 

o प्रदेश गौरिका आयोजनाहरु 

o विमभन्न ठााँउमा मनममथत पदि पलुहरु 

o झलुङु्गे पलुहरु 

o चचतिन, मनहरी, सयुथविनायक, काभ्रकेो मनमाथणाधीन चाचजथङ्ग स्टेशन 

o मानि विकास सचुकांकमा पमछ परेका रुिी भ्यालीका बामसतदाका लामग मनमाथण हनु लागेका 
एवककृत बस्ती 

o विमभन्न चजल्लामा रहेका खरका छानो विस्र्ापन कायथक्रम 

o नारायणी खगेरी मसाँचाइ आयोजना 
o छ्याङ्गला खोला मसाँचाई आयोजना 
o जनता आिास कायथक्रम 

 
2.10 मममत 2078 माि १2 गते बसेको समममतको 5४औ बैठकको मनणथयः 

1. समममतको बैठकले मा.सभापमत आङ देचण्ड लामाको नेततृ्त्िमा भएका 'सभापमतस्तरीय गण्डकी प्रदेश 
अनभुि आदानप्रदान कायथक्रमको प्रमतिेदन-2078', माननीयको क्षमता अमभिृवद्ध कायथक्रमको 
प्रमतिेदन-2078 र भौमतक पूिाथधार अध्ययन उपसमममतको प्रमतिदेन-2078 मामर् छलफल गरी 
पाररत गर् यो। 
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2. मममत 2078 पषु 20 गते गठन भएका प्रत्यायोचजत विधायन अध्ययन उपसमममतका ५ जना सदस्य 
मध्ये मा. सतत बहादरु प्रजा भौमतक पूिाथधार विकास राज्यमतरी हनुभुएकोले िहााँको सट्टा मा. रचना 
खड्कालाई र भौमतक पूिाथधार विकस अध्ययन उपसमममतका ५ जना सदस्यमध्ये मा.  ददपेतद्र शे्रष्ठ 
संस्कृमत तर्ा पयथटन मतरी हनुभुएकोले िहााँको सट्टा माननीय शाचतत प्रसाद पौडेललाई सदस्यमा 
मनोमनत गने मनणथय गर् यो। 

 
2.11 मममत 2078 माि १7 गते बसेको समममतको 55औ बैठकको मनणथयः 

1. समममतको बैठकले मा.सभापमत आङ देचण्ड लामाको नेततृ्त्िमा भएका 'सभापमतस्तरीय गण्डकी प्रदेश 
अनभुि आदानप्रदान कायथक्रमको प्रमतिेदन-2078', माननीयको क्षमता अमभिृवद्ध कायथक्रमको 
प्रमतिेदन-2078 र भौमतक पूिाथधार अध्ययन उपसमममतको प्रमतिदेन-2078 मामर् छलफल गरी 
पाररत गर् यो। 

 
2. मममत 2078 पषु 20 गते गठन भएका प्रत्यायोचजत विधायन अध्ययन उपसमममतका ५ जना सदस्य 

मध्ये मा. सतत बहादरु प्रजा भौमतक पूिाथधार विकास राज्यमतरी हनुभुएकोले िहााँको सट्टा मा. रचना 
खड्कालाई र भौमतक पूिाथधार विकस अध्ययन उपसमममतका ५ जना सदस्यमध्ये मा.  ददपेतद्र शे्रष्ठ 
संस्कृमत तर्ा पयथटन मतरी हनुभुएकोले िहााँको सट्टा माननीय शाचतत प्रसाद पौडेललाई सदस्यमा 
मनोमनत गने मनणथय गर् यो। 

2.12 मममत 2078 माि 24 गते बसेको समममतको 56औ बैठकको मनणथयः 

1. समममतको बैठकले प्रदेश सभा मनयमािली, 2074 को मनयम १४९ को उपमनयम (५) बमोचजम 
मममत 2078 माि १७ गते समममतको ५५औ बैठकमा भएको अर्थ तर्ा विकास समममतको सभापमत 
पदको मनिाथचन सफलतापूिथक सम्पन्न गनथ महत्त्िपूणथ भमूमका खेल्नहुनुे िागमती प्रदेश सभाका 
मा.सभामखु, मा.उपसभामखु, विमभन्न राजनीमतक दलका जनप्रमतमनमधहरु, समममतका माननीय 
सदस्यहरु, प्रदेश सभा सचचिालयका सचचि, समममतका सचचि लगायत सम्पूणथ कमथचारीहरुलाई स-
धतयिाद ज्ञापन गदै नि मनिाथचचत सभापमत माननीय नारायण बहादरु मसलिाललाई बधाई तर्ा सखुद् 
कायथकालका लामग शभुकामना ददन ेमनणथय सिथसम्मत पाररत गर् यो। 

 
2. मममत 2078 पषु 20 गते गठन भएका प्रत्यायोचजत विधायन अध्ययन उपसमममतका संयोजक 

माननीय नारायण बहादरु मसलिाल यस समममतको सभावपत पदमा मनिाथचन भईसकेको हनुाले त्यस 
उपसमममतका खाली संयोजक पदमा समममतका सदस्य माननीय शाचतत प्रसाद पौडेललाई चजम्मेिारी 
ददन ेर भौमतक पूिाथधार विकास अध्ययन उपसमममतमा माननीय आङ देण्डी लामालाई चजम्मेिारी ददन े
मनणथय भयो। 

 
3. बागमती प्रदेश सरकारको आ.ि. 20७7/078 र आ.ि.2078/079 को बजेटको पररसचुक 

सम्बतधमा छलफल भयो। 
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2.13   मममत 2078 माि 25 गते बसेको समममतको 57औ बैठकको मनणथयः 
1. खानेपानी, ऊजाथ तर्ा मसाँचाई मतरालय अततगथत रहेका खानेपानी सम्बतधी योजना/आयोजनाहरुको 

के्षरमा मतरालयको प्रस्ततुीकरण अनसुार आ.ि. 2077/078 को प्रादेचशक र संिीय सशतथ 
अनदुान सवहतको बजेट मध्ये ८६ प्रमतशत खचथ भई ९१ प्रमतशतभौमतक प्रगमत रहेको, ऊजाथ तर्ा 
जलस्रोत (मसाँचाई) के्षरमा ७७ प्रमतशतबजेट खचथ भई ८१प्रमतशतभौमतक प्रगमत रहेको तथ्यलाई 
आधार मातदा चाल ुआ.ि. 2078/079 को मध्यािमधमा खानेपानी तफथ  १७.3 प्रमतशतवित्तीय 
सवहत ३3 प्रमतशतभौमतक प्रगमत र ऊजाथ तर्ा मसाँचाई तफथ  15प्रमतशतप्रगमत सवहत ३७.7 प्रमतशत 
भौमतक प्रगमत भई मतरालयको कुल बजेटको औसत १६ प्रमतशत खचथबाट ३५.४ प्रमतशत उपलब्धी 
सततोषजनक नदेचखएकोले विमभन्न योजना तर्ा आयोजनाहरुको मनमाथण प्रवक्रयामा देचखएका 
वढलाससु्तीप्रमत समममतले मतरालयको ध्यानाकषथण गराउदछ रबजेटको कायाथतियनलाई प्रभािकारी 
बनाउनजनजीविकासाँग प्रत्यक्ष/परोक्ष सम्बतध राख्न ेसबै विकास मनमाथणकायथलाई तीव्रता सार् अगाडी 
बढाउन यसमतरालयलाई मनदेशन गदथछ। 

2. कानूनी शासन तर्ा सवु्यिस्र्ालाई प्रिद्धथन गदै यस मतरालयसाँग सम्बचतधत खानेपानी तर्ा 
सरसफाई, जल उपयोग, नदी व्यिस्र्ापन तर्ा मसाँचाई, विद्यतु, ऊजाथ के्षरमा कायथ अगाडी बढाउन 
आिश्यक पने कानून यर्ाशीघ्र मनमाथण गनथ खानेपानी, ऊजाथ तर्ा मसाँचाई मतरालयलाई मनदेशन 
गदथछ । 

2.14  मममत 2078 माि 26गते बसेको समममतको 58औ बैठकको मनणथयः 
1. समममतको बैठकमा भौमतक पूिाथधार विकास मतरी माननीय कृष्णलाल भडेल लगायत मतरालयका 

प्रमतमनमधहरुसाँग आ.ि. 2077/078 को बजेट कायाथतियन चस्र्मत र आ.ि. 2078/079 को 
बजेटमापुाँजीगत खचथतफथ भौमतक पूिाथधार विकास मतरालयले विमभन्न आयोजना तर्ा योजनाहरुका 
लामग छुट्याएका बजेटको कायाथतियन (वित्तीय र भौमतक प्रगमत) को चस्र्मत सम्बतधमा छलफल 
हुाँदा दोस्रो चौमामसकको अतत्यसम्म (मार १६ प्रमतशत खचथ भएको) सततोषजनक अिस्र्ा नरहेको 
पाईयो र केवह आयोजना/योजनाहरुको कायाथतियनमा वढलाससु्ती भई चाल ु आमर्थक िषथको 
योजनाहरु नै अतयोलमा परेको चस्र्मत देचखन आएकोले तपचशल बमोचजमका प्रदेश गौरिका 
योजनाहरु लगायत अतय योजनाहरुको कायथ मतव्रताका सार् अगाडी बढाउन भौमतक पूिाथधार विकास 
मतरालयलाई समममतले मनदेशन गदथछ। 

तपचशलः- 
 पोि बहादरु बोगटी सरुुङ मागथ (मभमफेदी-कुलेखानी) 
 पषु्पलाल प्रदेश चक्रपर् 

 काठमाण्डौ उपत्यका  काठ-चक्रपर्का विमभन्न खण्डहरु 

2.15 मममत 2078 माि 2७ गते बसेको समममतको 59औ बैठकको मनणथयः 

1. समममत बैठकले खानेपानी, ऊजाथ तर्ा मसाँचाई मतरालय, भौमतक पूिाथधार विकास मतरलाय र श्रम, 
रोजगार तर्ा यातायात मतरालयको विमभन्न आयोजना तर्ा योजनाहरुका लामग आ.ब. 
2078/079 को बजेटमा व्यिस्र्ा भएको पुाँजीगत खचथ यदद रकमाततर गनुथपने कुनै अिस्र्ा 
आिश्यकता र औचचत्य पवुि हनुेगरी सजृना हनु आएमा प्रदेश विमनयोजन ऐन, 2078 को दफा ३ 
को उपदफा (३) को अमधनमा रहेर मार गनथ, गराउन आमर्थक माममला तर्ा योजना मतरालय 
समेतलाई मनदेशन गदथछ। 



10 
चौँर्ो िावषथक प्रमतिेदन                                         अर्थ तर्ा विकास समममत 

2. समममतको श्रम, रोजगार तर्ा यातायात मतरीसाँग आ.ि. 2077/078 र आ.ि.2078/079 को 
बजेट कायाथतियनको अिस्र्ा सम्बतधमा छलफलहनु े भमनएको बैठकमा माननीय मतरी लगायत 
त्यहााँ मतरालयको कुनै पमन प्रमतमनमध उपचस्र्मत हनु ु भएन। लोकतचतरक शासन व्यिस्र्ालाई 
सिल, सक्षम र प्रभािकारी बनाउन सरकार जनप्रमतमनमधमलुक संस्र्ा सदन र संसदीय समममतप्रमत 
जिाफदेवह हनुपुदथछ। संसदीय समममतले सरकारको मनगरानी गदाथको क्रममा उठाएका सिालहरुको 
जिाफ ददन ु सरकारको कतथव्य हतुछ। तर, आजको बैठकमा समममतले आमतरण गरेको बखत 
अनपुचस्र्त भई विमधको शासन, लोकताचतरक मलु्यमातयता र जनउत्तरदावयत्त्िलाई िेिास्ता गरेको 
व्यहोराप्रमत समममतको गचम्भर ध्यानाकषथण भएको छ। 

2.16  मममत 2078 माि 28 गते बसेको समममतको 60औ बैठकको मनणथयः 
प्रदेशनीमत तर्ा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णराज पततसाँग आ.ि. 2077/078 र 
आ.ि.2078/079 को बजेटसाँग नीमत-योजनासाँगको तादात्म्यता सम्बतधमा छलफल भयो। 
छलफलको क्रममासमममतका तफथ बाट माननीय सदस्यहरुलेअिका नीमत, योजना र कायथक्रमहरु 
मनमाथण गदाथ ददगो विकासका लक्ष्यहरु, पतरौ पञ्चिषीय योजना र प्रदेश आिमधक योजनालाई 
मध्यनजर गरी मध्यकामलन खचथ संरचनाको आधारमा ठुला लागतका आयोजनाहरुलाई प्रार्ममकता 
ददन ददनभुएको सझुाि बमोचजम नै अगाडी बढ्ने नीमत तर्ा योजना आयोगका उपाध्यक्षले प्रमतिद्धता 
व्यि गनुथभयो। 
 

2.17  मममत 2078 फागनु ३०  गते बसेको समममतको 61औ बैठकको मनणथयः 
१.  समममतको बैठकमा भौमतक पूिाथधार विकास अध्ययन उपसमममतद्बारा मममत 2078 फागनु ०४, 

०५, २२, २३,२४, २५ र २६ गतेसम्म भौमतक पूिाथधार विकास मतरालय, खानपेानी, ऊजाथ तर्ा 
मसाँचाई मतरालय र श्रम, रोजगार तर्ा यातायात मतरालय अततरगत सञ्चामलत विमभन्न 
आयोजनाहरुको अनगुमनको क्रममा प्राप्त गरेका अिस्र्ा, समस्या एिं चनुौमत र सामाधानका उपाय 
सम्बतधमा अनभुि आदान प्रदान भइ अतय गमतविमधको सममक्षा भयो। 
 

२. प्रदेश विकास कायथक्रम ( विशेष कायाथतियन सम्बतधी कायथविमध, 2078 बमोचजम र्प गररएका 
कायथक्रम/आयोजनाहरु आमर्थक िषथ 2078/079 को बजेट विमनयोजन पमछ मतरालयहरुद्बारा 
गररएका आमर्थक वक्रयाकलापहरुको सम्बतधमा जानकारी मलन आमर्थक माममला तर्ा योजना 
मतरलायका सचचिलाई आगामी बैठकमा आमतरण गरी छलफल गने र तत्सम्बतधीको वििरण 
समेत मतरालयसाँग माग गने। 

 

2.18 मममत 2078 चैर 07 गते बसेको समममतको 6२औ बैठकको मनणथयः 
1. प्रदेश विकास कायथक्रम (विशेष) कायाथतियन सम्बतधी कायथविमध, 2078 बमोचजम र्प गररएका 

कायथक्रम/आयोजनाहरु र आ.ब. 2078/079 को बजेट विमनयोजन बागमती प्रदेश सरकारद्बारा 
गररएको रकमाततरको कानून आधार तर्ा औचचत्यता सम्बतधमा आमर्थक माममला तर्ा योजना 
मतरालयका सचचिसाँग छलफल भयो। 
 

2. प्रदेश विकास कायथक्रम (विशेष) कायाथतियन सम्बतधी कायथविमध, 2078 बमोचजम र्प गररएका 
कायथक्रम/आयोजनाहरु र आ.ब. 2078/079 को बजेट विमनयोजन पमछ मतरालयहरु द्बारा 
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गररएका आमर्थक वक्रयाक्लापहरुको सम्बतधमा जानकारी मलन मखु्यमतरी तर्ा मचतरपररषद्को 
कायाथलयका योजना तजुथमा महाशाखा सचचिलाई आगामी बैठकमा आमतरण गरी छलफल गने र 
तत्सम्बतधीको वििरण समेत माग्न पराचार गने। 

 
2.19 मममत 2078 चैर 08 गते बसेको समममतको 63औ बैठकको मनणथयः 

1. समममतको आगामी कायथयोजना सम्बतधमा छलफल हुाँदा मतरालयहरुले गरेका काम कारिाहीहरु बारे 
समममतलाई सूचना ददने, कर छली मनयतरण सम्बतधमा नीमत बनाउने, बजार अनगुमन र स्र्ानीय 
तहले प्रदेश सरकारलाई ददने कर सम्बतधमा स्र्ानीय तहसाँग समतिय र  सहकायथ गनथ आमर्थक 
माममला तर्ा योजना मतरालयसाँग छलफल गने, 

2. 2079 सालको बैशाख पवहलो हप्तामा जनप्रमतमनमध, स्र्ानीय प्रमतमनमध, चजल्ला समतिय समममत, 
गाउपामलका संि, नेपाल नगरपामलका महासाँि र अर्थ विज्ञहरुसाँग बजेट मनमाथण सम्बतधी छलफल 
गने, 

3. उपसमममतहरुले तयार पारेको अध्ययन प्रमतिेदनहरु समममतको आगामी बैठकमा पेश गने, 

2.20 मममत 2079 जेठ १२ गते बसेको समममतको 64औ बैठकको मनणथयः 
1. भौमतक पूिाथधार विकास मतरालयसाँग सम्बचतधत ऐन अततगथत बनाइएका  प्रत्यायोचजत 

कानूनहरु/विधायनहरुको अध्ययन अनसुतधान सम्बतधी अध्ययनकताथका लमग  प्रत्यायोचजत विधायन 
अध्ययन उपसमममतले समममतमा पेश गरेको देहाय बमोचजमको क्षेरगत शतथ  (TOR) पाररत गने मनणथय 
गररयो। 

 भौमतक पूिाथधार विकास मतरालयसाँग सम्बचतधत ऐन अततगथत बनाइएका प्रत्यायोचजत 
कानूनहरु /विधायनहरुको अध्ययन  गनुथ पनेछ। 

 बुाँदा नं .१ बमोचजमका प्रत्यायोचजत विधायनहरुको अध्ययन गदाथ प्रत्यायोचजत विधायनहरुको 
सैद्धाचततक आधार सारै् प्रदेश सभा मनयमािलीको मनयम १ 66 क .मा उल्लेख भए 
बमोचजमका िुाँदाहरुलाई ध्यानमा राखी अध्ययन गनुथ पनेछ। 

 भौमतक पूिाथधार विकास मतरालयसाग सम्बचतधत ऐनहरुको अध्ययन गरी ऐिन माफथ त 
गररएको अमधकार प्रत्योजनको बुाँदा अनसुार मनयमािलीमा सािेश गररएको छ छैन अध्ययन 
गनुथपनेछ। 

 मनयमािलीमा प्रवक्रयागत विषयहरु मार छन िा सारिान विषयहरु पमन छन उल्लेख 
गनुथपनेछ। 

 मनयमािलीको प्रत्यायोचजत अमधकारको पनुः प्रत्यायोजन गरेको छ िा छैन उल्लेख 
गनुथपनेछ। 

 प्रत्यायोचजत विधायन मनमाथण गदाथ मात ृऐन िा अमधकारको स्रोत उल्लेख भएको छ िा छैन 
अध्ययन गनुथ पनेछ। 

 प्रत्यायोचजत विधायनहरुको प्रकाशन भए नभएको  ,भएको भए के कस्तो अिस्र्ा छ सो को 
उल्लेख गनुथ पनेछ। 
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 अध्ययनका लामग समममतमा मतरालयबाट प्राप्त हनु आएका प्रत्यायोचजत विधायनहरु उपलब्ध 
गराइनेछ। सम्पणुथ प्रमतहरु उपलब्ध नभएको अिस्र्ामा िेिसाइट िा अतय माध्यमद्बारा प्राप्त 
गरी अध्ययन गनुथ पनेछ। 

 मामर् उल्लेचखत बुाँदाहरुसाँग सम्बचतधत अध्ययन गररएका विषयहरु स्पि रुपमा प्रमतिेदनमा 
उल्लेख गनुथपनेछ। 

 प्रत्यायोचजत विधायन मनमाथणमा देचखएका मखु्य मखु्य प्रिृमतहरु सारै् आगामी ददनमा 
प्रत्यायोचजत विधायनलाई व्यिचस्र्त गनथ अपनाउन ुपने सझुािहरु उल्लेख गनुथ पनेछ। 

 उि प्रत्यायोचजत विधायन अध्ययन कायथ सम्पन्न गरी ४५ )पैतामलस (कायथददन मभर सझुाि 
सवहतको प्रमतिेदन पेश गरी सक्न ुपनेछ। 

2. भौमतक पूिाथधार अध्ययन उपसमममतले विमभन्न चरण, मममत र समयमा भौमतक पूिाथधार विकास 
मतरलाय, खानेपानी, मसाँचाई तर्ा ऊजाथ मतरालय, श्रम रोजगार तर्ा यातायात मतरालय अततगथतका 
आयोजना/योजनाहरुको स्र्लगत अध्ययन भ्रमण तर्ा अनगुमन गरी तयार पारेको मतरालयहरुको 
आयोजना/योजनाको स्र्लगत अनगुमन, भ्रमण तर्ा अध्ययन प्रमतिेदन, 2078 समममतमा पेश गनुथ 
भयो। 

3. समममतले मममत 2079 बैशाख 05 गते बजेट मनमाथणमा स्र्ानीय तह र प्रदेश सरकारविच हनुे 
समतिय र सहकायथ सम्बतधमा सरोकारिालाहरुसाँग भएको छलफलको प्रमतिेदन समममतमा पेश 
भयो। 

4. समममतले देहाय बमोचजमका समममत सदस्यहरु रहने गरी  माननीय शोभा शाक्यको संयोजकत्त्िमा 
एक बावषथक प्रमतिेदन तयार उपसमममत गठन भयो 
 माननीय शोभा शाक्य    संयोजक 

 माननीय आङ देण्डी लामा   सदस्य 

 माननीय मबजलुा बमाथ राणा   सदस्य 

 माननीय ममना ज्ञिाली नेपाल   सदस्य 

 माननीय शशीजंग र्ापा    सदस्य 

 

2.21 मममत 2079 जेठ 15 गते बसेको समममतको 65औ बैठकको मनणथयः 
1. भौमतक पूिाथधार विकास अध्ययन उपसमममतले तयार गरी माननीय संयोजक शशीजंग र्ापाले पेश गनुथ 

भएको "मतरालयहरुको आयोजना/कायथक्रमको स्र्लगत अनगुमन तर्ा अध्ययन प्रमतिेदन, 2078" 
र बजेट मनमाथण प्रवक्रयामा प्रदेश सरकार र स्र्ानीय तहमबच हनुे समतिय र सहकायथ सम्बतधमा 
भएको छलफल प्रमतिेदन, 2079 मामर् छलफल भइ माननीय सदस्यहरुले आिश्यक सझुाि तर्ा 
राय पेश गनुथ भयो। 
 

2. अिका ददनहरुमा प्रदेश सरकारले योजना छनोट गनथका लामग िैज्ञामनक, विभेदरवहत, समता र 
समानतामा आधाररत संि, प्रदेश र स्र्ानीय तहको बजेटमबच दोहोरोपना हटाउन आयोजना छनोट 
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संयतरण मनमाथण, आिश्यक कायथविमध मनमाथण, जनसहभामगता अमभिृवद्ध जस्ता तररका अपनाउन नीमत 
तर्ा योजना आयोग, प्रदेश प्राकृमतक स्रोत तर्ा वित्त आयोग, आमर्थक माममला लगायतका मतरालय 
र यस समममतले विमभन्न विकल्पहरुको सम्बतधमा छलफल गने। 

3. बागमती प्रदेशको यातायात कायाथलयहरुमा देचखएका सिारी अनमुमत परको समस्या सम्बतधमा श्रम, 
रोजगार तर्ा यातायात मतरीसाँग मममत 2079 जेठ १७ गते बस्ने समममतको बैठकमा आमतरण 
गरी छलफल गने। 

 
2.22 मममत 2079 जेठ 17 गते बसेको समममतको 66औ बैठकको मनणथयः 
 

१. समममतको बैठकमा सिारी चालक अनमुमतपर वितरणमा देचखएको समस्याहरुको सम्बतधमा माननीय 
श्रम, रोजगार तर्ा यातायात मतरी श्री िनश्याम दाहालसाँग छलफल भयो। सो छलफलमा उठेका 
समस्याको सम्बतधमा समममतले देहायको विषयमा तहााँ मतरालयलाई मनदेशन/सझुाि ददने मनणथय 
भयो। 

देहायः 
१. बागमती प्रदेशका सम्पणुथ यातायात कायाथलयलाई मडचजटलाईजेश् न गनथ प्रवक्रया तरुुतत अगाडी 

बढाउने, 
२. सेिाग्राहीले मतनुथपने कर र अतय आमर्थक कारोबारलाई अनलाईन प्रणाली (अभौमतक) बनाउने, 
३. सेिाग्राहीलाई िषौ कुनुथ पने समस्या सामाधान गनथ ट्रायल सेतटरको संख्या यर्ाशीघ्र र्प गने, 
४. यातायातको के्षर व्यिस्र्ापनका लामग प्रदेश सरकारले पाएको अमधकारलाई पूणथ रुपमा प्रयोग 

गनथ संिीय सरकारसाँग समतिय गने, 
५. तहााँ मतरालयको पहलमा प्रदेश सरकारले यातायात कायाथलयका भिनहरु मनमाथण गने, 
६. सिारी चालक अनमुमतपरको निीकरणलाई सहज, सरल र मछटो छररतो बनाई निीकरण गने 

म्याद दश िषथभतदा मामर् राख् न आिश्यक व्यिस्र्ा ममलाउने, 
 

२ आ.ब.2078/079 को प्रदेश सरकारद्बारा स्िीकृत बजेटमा समममतको माननीय सदस्यहरुको 
विधेयक मस्यौदा तर्ा प्रमतिेदन लेखन सम्बतधी कायथशाला/तामलम कायथक्रम रहेको उि कायथक्रम 
मममत 2079/02/24 र 25 गते राख् ने र यस कायथको व्यिस्र्ापनका लामग सचचिालयलाई 
चजम्मा ददन।े 
 

3. बावषथक प्रमतिेदन लेखन उपसमममतका संयोजक माननीय शोभा शाक्य व्यचिगत कारणले संयोजक 
पदमा बस्न असमर्थ रहेकोले यस उपसमममतको सदस्य माननीय मीना ज्ञिाली नेपाललाई संयोजकको 
चजम्मेिारी ददन।े 
 

2.23 मममत 2079 जेठ 20 गते बसेको समममतको 67 औ बैठकको मनणथयः 
1. समममतको बैठकमा बावषथक प्रमतिेदन लेखन उपसमममतका संयोजक माननीय मीना ज्ञिाली नेपालले 

िावषथक प्रमतिेदनको मस्यौदा पेश गनुथभयो।सो प्रमतिेदनमामर् आिश्यक सझुािका लामग समममतका 
माननीय सदस्यहरुसाँग छलफल भयो। 
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2. समममतले तयार पारेको आ.ब. 2078/079 को प्रमतिेदन प्रदेश सभाका सभामखु माननीय सान ु
कुमार शे्रष्ठ समक्ष पेश गने मनणथय गर् यो । 

 
3. समममत सचचिालयले बावषथक प्रमतिेदन, 2079 छपाई गरी सभाको मममत 2079/02/31 गतेको 

बैठकमा पेश गनथ आिश्यक व्यिस्र्ापन गने मनणथय गर् यो। 
 
4. भौमतक पूिाथधार विकास मतरालयद्बारा मनमाथणामधन देहायको प्रदेश सडक र सडक खण्डको मनमाथणमा 

देचखएका समस्या, मनमाथणमा वढलाससु्तीका कारण बारे सत्यतथ्य बझु्न वि.स. 2079 अषाढको 
पवहलो हप्तामा अध्ययन भ्रमण गने मनणथय गर् यो। 

देहाय 

१. चौतारा-मसपािाट-काचत्तके-काठमाण्डौ सडक अततगथत झ्यााँडी देउराली खण्डमा मनमाथण 
कायथमा वढलाससु्ती भएको गणुस्तरीय मनमाथण नभएको जनस्तरबाट व्यापक गनुासो विषय, 

२. मसतधलुीमाडी- मजिुा -काफलचौर- दमु्जा सडक खण्ड 

३. मसतधलुी भीमस्र्ान चकमके सडक 

४. वपपल भञ् ज् याङ ध्याङलेक सडक 

५. भमु्ल ुर सल्ले सडक खण्ड काभ्र े

६. कमलामाई नगरपामलका  9 र १० का सडक खण्ड 

७. सलामेमभर दोलालिाट सडक 
 

5. प्रत्यायोचजत विधायन अध्ययन उपसमममत, भौमतक पूिाथधार विकास अध्ययन उपसमममत, सरकारी 
आश्वासन अध्ययन उपसमममतको समयािमध समाप्त भएको हनुाले ती उपसमममतहरुको म्याद 
अषाढसम्म र्प गने मनणथय भयो। 
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पररच्छेद - ३ 
समममतको प्रमतिेदनहरु 

समममतको प्रमतिेदनहरु 

3.1 गण्डकी प्रदेश सभामा सभापमतस्तरीय अनभुि आदानप्रदान कायथक्रम 

3.1.१.1 कायथक्रमको आिश्यकता 
लोकताचतरक शासनमा राज्यका तीन अंगहरुबीचको शचि परृ्कीकरण र शचि सततलुन एउटा आधारभतू 
विशेषता हो। यसमा राज्यका व्यिस्र्ावपकाले कानून/विमध मनमाथण गने, कायथपामलकाले ती विमधलाई 
कायाथतियन गरी  राज्य संचालन गने र तयायपामलकाले विमधको उचचत प्रयोग भए/ नभएको हेने र कानूनको 
व्याख्या गने कायथ गदथछ। यी तीन अंगहरु स्िायत र शचिशाली हतुछन ् तीनै अंग लोकततर, जनताको 
इच्छा आकांक्षालाई परुा गनथ, समता र समानता कायम गनथ, तयायपूणथ समाज मनमाथण गनथ, जनताको पररष्कृत 
जीिनस्तर  बनाउन मनष्पक्ष रुपमा कायथ गरी जनताको जीिनलाई सहज र सरल  बनाउन मदत गदथछ  । 
यी तीनै अंग बीचको सहकाररता, सहअचस्तत्ि र समतिय नै लोकताचतरक शासन व्यिस्र्ा तर्ा विमधको 
शासनलाई सतुदर, सिल र दीिथकामलन बनाउदछ । 

यी अंगहरु मध्ये अझै व्यिस्र्ावपका र कायथपामलका नङ्ग र मास ु झै जोमडएका हतुछन।्व्यिस्र्ावपकाले 
जनताले ददएका मतलाई कदर गरी विमध मनमाथण गदथछ, ती विमध बमोचजम राज्य संचालन भयो भएन हेने, 
मलु्याङ्कन गने, अनगुमन गने, सरकारको काम, कतथव्य र अमधकारलाई मनगरानी गने, आिश्यकता परेको 
बेला सहयोग, समर्थन र समतिय गने, राय/सल्लाह ददन ेर मनदेशन ददने कायथ गदथछ। यसरी कायथपामलकाको 
कामलाई जनतामखुी बनाउन बाटो देखाउने कायथ गरी सरकारलाई प्रभािकारी र जनमखुी बन्न सकरात्मक 
बल प्रदान गदथछ। 

3.1.१.2 कायथक्रमको पररचय 

संिीय शासन व्यिस्र्ा आएसाँगै नेपाल सात प्रदेशमा िगीकरण भई सबै प्रदेशको छुट्टाछुटै्ट व्यिस्र्ावपका र 
कायथपामलकाको व्यिस्र्ा भयो। सबै प्रदेशका व्यिस्र्ावपका र कायथपामलकाहरु  परम्परागत लोकताचतरक 
मलु्य मातयतालाई अंमगकार गदथछ । सबै प्रदेशहरुका व्यिस्र्ावपका (प्रदेश सभा) मा रहने सदस्य संख्या 
फरक कायथप्रकृमत एउटै छ, उदेश्य एउटै छ,- जनमतको कदर, सरकारको मनगरानी । 

सातै प्रदेशको प्रदेश सभाले गठन गरेका विमभन्न समममतहरु मध्ये अर्थ तर्ा विकास समममतले  गने कायथको 
प्रकृमत लगभग उस्तै छ। यो समममतले आमर्थक माममला हेने मतरालय, नीमत तर्ा योजना आयोग र भौमतक 
पूिाथधार विकास/यातायात हेने मतरालयको कायथ वििरणलाई मनगरानी गने, जन चाहना अनसुार बजेट 
मनमाथण, योजना मनमाथण र सोसाँग सम्बचतधत विमधहरु मनमाथण गने कायथमा प्रत्यक्ष सहभागी हनुे गदथछ। 
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तर गण्डकी प्रदेशको यो समममतले केवह फरक कायथ प्रकृमत भएकोले प्रदेश सभा, बागमती प्रदेश, अर्थ तर्ा 
विकास समममतका ज्येष्ठ सदस्य (कायथिाहक सभापमत) माननीय आङ देण्डी लामाको नेततृ्िमा मममत 2078 
पषु १ गतेदेचख ४ गतेसम्म नेपालको सतुदर नगरी पोखरामा अनभुि आदान-प्रदान कायथक्रम गरी फकेको 
मर्यो। यस कायथक्रममा िागमती प्रदेश सभा, अर्थ तर्ा विकास समममतका सम्पूणथ माननीय सदस्यलाई 
आमतरण गररएको भएपमन 7 जना माननीय सदस्य र तीन जना सचचिालयका कमथचारीहरुको सहभामगता 
रहेको मर्यो भने गण्डकी प्रदेशका माननीय सभामखु नेरनार् अमधकारी, प्रदेश सभाका सचचि हररराज 
पोखरेल, समममतका मा. सभापमत ददपक कोइरालाको सहभामगता रहेको मर्यो। 2078 पषु २ गते विहान 
11:00 बजेदेचख कायथक्रम संचालन भएको मर्यो।  

कायथक्रमको पवहलो चरणमा गण्डकी प्रदेश सभाका सभामखु माननीय नरेनार् अमधकारीसाँग लगभग १ 
िण्टासम्म छलफल भएको मर्यो। त्यसपमछ त्यहााँको अर्थ तर्ा विकास समममतका सभापमत माननीय ददपक 
कोइरालाको सभापमतत्त्िमा अनभुि आदान-प्रदान कायथक्रम औपचाररक रुपमा अगाडी बढ्यो । शरुुको 
पररचयात्मक कायथक्रम भतदा अचि यहााँका माननीय एिं कमथचारीहरुलाई  मा. सभापमत ददपक कोइरालाले 
खााँदा ओढाई स्िागत गरेपमछ दबैु प्रदेश सभा, अर्थ तर्ा विकास समममतका माननीय सभापमतहरु पालै पालो 
आ-आफ्ना अनभुि र धारणाहरु व्यि गनुथभयो। 

सभापमतज्यूहरुको मतत्व्य पश्चात बागमती प्रदेश सभाका अर्थ तर्ा विकास समममतका माननीय मीना 
ज्ञिाली नेपाल, मा. शोभा शाक्य, मा. शशीजंग र्ापा, मा. नारायण मसलिाल, मा. आशामाया तामाङ्ग र मा. 
शाचतत मर्ङ्गले आ-आफ्नो विचार तर्ा अनभुि पचस्कन ुभएको मर्यो। 

3.1.१.3 कायथक्रमको उद्दशे्य 

 दबैु प्रदेशको भौगोमलक बनािट उस्तै प्रकृमतको भएको हनुाले अर्थ व्यिस्र्ा सम्बतधी अनभुि 
आदान-प्रदान गनुथ, 

 दबैु प्रदेशको विकास गनथ देचखएका चनुौमतहरु उस्तै भएकोले त्यहााँ  समममतले गरेको सरकारसाँगको 
समतिय र मनगरानीको तररका बारे जानकारी मलन,ु 

 त्यहााँको समममतको के्षरामधकार र कायथ प्रकृमत र प्रकृया बारे अध्ययन गनुथ, 
 दबैु प्रदेशविच औपचाररक भेटिाट माफथ त  सम्बतध सिल र सदुृढ पानुथ, 
 गण्डकी प्रदेश सभाका अर्थ तर्ा विकास समममतलाई िागमती प्रदेश भ्रमण गनथ मनम्तो ददन,ु 

3.1.१.4 कायथक्रमको विमध 

 दबैु समममतको प्रत्यक्ष  भेटिाटमा औपाररक शरुुिात माफथ त कायथक्रम संचालन भएको मर्यो। 

 कायथक्रममा उपचस्र्त माननीयहरु तर्ा गण्डकी प्रदेश सभा सचचिालयका सचचि आ-आफ्ना मत 
अमभव्यि गरी अततवक्रथ यात्मक विमधबाट सम्पन्न भएको मर्यो। 
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 कायथक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा, अर्थ तर्ा विकास समममतका िावषथक प्रमतिेदन र िागमती प्रदेश 
सभा, अर्थ तर्ा विकासले िागमती प्रदेश सभा दपथण, िावषथक प्रमतिेदन लगायतका सम्झनलायक 
पाठ्य सामग्री ददइ अनभुि आदान-प्रदान भयो। 

 त्यहााँका समममत सभपमत माननीय ददपक कोइरालाले यहााँका समममत सभापमत मा.आङ देण्डी लामालाई 
“मायाको चचनो (Token Of Love)”ददएपमछ कायथक्रम समापन भएको मर्यो। 

3.1.१.5 कायथक्रमको सीममतता 
 दबैु प्रदेश सभाका समममतहरुले  संगालेका ४ िषथका अनभुिहरु ती छोटो समयमा आदान-प्रदान हनु 

सम्भि मर्एन । 

 मसंगो प्रदेश व्यिस्र्ा र व्यिस्र्ापन सम्बतधी अनभुि आिश्यक भएपमन दबैु प्रदेश सभाका अर्थ तर्ा 
विकास समममतका माननीय सदस्यबीच मसममत हनु पगेुको मर्यो। 

 कायथक्रम र्ोरै संख्यामा र छोटो समयसम्म हनुमुा स्रोत साधनको अपयाथप्तता रहेको मर्यो। 

 त्यहााँ सभाका समममतहरुसाँग औपचाररक कायथक्रम  गनथ समय र पररिेशले ममलेको देचखएन । 

 अततवक्रथ यामखुी कायथक्रम भएकोले त्यहााँ समममतले गरेका केवह कायथलाई स्र्लमै पगेुर अनभुि गनथ 
यहााँ समममतको के्षरामधकारले ददएन। 

 खचथ व्यिस्र्ापनका कारण गण्डकी प्रदेश सभा पररसरमै सीममत हनु ुपर् यो । 

3.१.2.1 अनभुिः गण्डकी प्रदेश 
  ३ चरणमा ११ िटा चजल्लामा पिुथबजेट छलफल गदाथ स्र्ानीय तहको प्रार्ममकता अनसुार प्रदेश 

सरकारले बजेट विमनयोजन नगरेको गनुासो आएपमछ समममतको पहलमा सम्बोधन भएको, 
 पमछल्लो चरणमा ८-१० िटा बदुााँमा आमर्थक माममला तर्ा योजना मतरालयलाई मनदेशन ददएपमछ 

बजेटमा क्रममक सधुार आएको, 
 अर्थ तर्ा विकास समममतले हेनुथ पने मतरालयको संख्या ६ हदुााँ मतरालयगत छलफल बढी हनु े

गरेको, 
 अर्थ, भौमतक विकास तर्ा योजनासाँग सम्बचतधत विधेयक अर्थ तर्ा विकास समममतमा नआई त्यहााँ 

सभाको विधेयक समममतले नै हेने गरेको, काननु मनमाथण प्रकृयामा सहभागी हनु नपाएको फरक 
अनभुि रहेको, 

 गोरखाली रिर उद्योग र भकुृटी कागज उद्योग संचालनका लामग समममतले मनदेशन ददएपमन 
मतरालयले मनदेशन लाग ुनगरेको, 

 समममतको पहलमा एक मनिाथचन के्षर एक नमनुा सडक कायथक्रम मसफाररस भई कायाथतियनमा 
आएको, 

 बजेट मनमाथण प्रवक्रयामा प्रत्यक्ष सहभागी हनुे अिसर समममतले नपाएको, 
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 सरकार फेरिदलको संक्रमणकामलन अिस्र्ा र विमभन्न पाटी अमधिेशनले गदाथ समममतको कायथगमत 
ससु्त हनु पगेुको, 

 पूिाथधार विकासमा देचखएका समस्या प्रदेश सरकारले बनाएका सडक वकन कमजोर भयो र यसका 
लामग कस्तो मोडेलमा जान े भने्न विषय र एवककृत भौमतक पूिाथधार विकासका लामग विज्ञ राखेर 
छलफल गरेको, 

 समममतले ददएको मनदेशन सरकारले पालना नगरेको अिस्र्ालाई पालना गराउन े विषयमा समममत 
अतयोलमा रहेको, 

 समममतको मनगरानीले त्यहााँ सरकारको बजेट कायाथतियन अिस्र्ा 60 प्रमतशतसम्म रहेको, 
 आगामी बजेट मनमाथण प्रवक्रयामा समममत सवक्रयतापूिथक लाग्न े र जनमखुी बजेट मनमाथणमा सहयोग 

गने, 
 बजेटको मनचश्चत मसमलङ मनमाथणमा योजना आयोगसाँग अग्रीम छलफल गने । 

 योजना मनमाथणमा चाहेजमत समममत प्रभािकारी हनु नसकेको, 
 केवह कायथ तर्ा योजना कायाथतियनका लामग संिीय सरकारसाँग छलफल, समतिय र सहकायथ 

भएको, 
 प्रदेशले राखेको केवह प्रस्तािमा संिीय सरकार प्रदेश सरकारलाई नपत्याएको, 
 समममतले सरकारलाई होमस्टेय कायथक्रममा जोड ददन सझुाि ददएको, 

3.१.2.२ अनभुिः बागमती प्रदेश 

 िागमती प्रदेश  सभाका अर्थ तर्ा विकास समममतले आमर्थक माममला तर्ा योजना मतरालय, भौमतक 
पूिाथधार विकास मतरालय, नीमत तर्ा योजना आयोग र प्रदेश प्राकृमतक स्रोत तर्ा वित्त आयोगलाई 
मनगरानी गने के्षरामधकार रहेको, 

 संिीयतालाई मजबतु बनाउन ुपने विषयमा प्रदेश सभा कमजोर रहेको, समममतले पमन खासै भमूमका 
खेल्न नसकेको, 

 प्रदेशको आिश्यकता मामर् नै प्रश्न उठने गरेको, 
 िागमती प्रदेश सरकारलाई विमभन्न विषयमा समममत स्र्ापना कालदेचख नै मनदेशन ददन ेगरेको, 
  अर्थ तर्ा विकास समममत अतय समममत भतदा महत्त्िपूणथ भएपमन चाहेजमतको भमूमका खेल्न नसकेको, 
 समममतमा कमथचारीको अभाि रहेको, 
 सातै प्रदेशसाँग बहृत छलफल हनुपुने आिश्यकता महससु भएको,  

 अमतमर् बनेर कायथक्रम गनुथभतदा अमतमर्लाई आमतरण गरेर कायथक्रम गनुथपने- यस्ता कायथक्रमको 
मोडेल पररितथन भई छलफल गदाथ प्रभािकारी देचखन सवकने, 

 क्षमता विकासका लामग विज्ञसाँग छलफल गरेको,  



19 
चौँर्ो िावषथक प्रमतिेदन                                         अर्थ तर्ा विकास समममत 

 गण्डकी  प्रदेश सभाका सचचि हररराज पोखरेलले हेटौडा-काठमाण्डौ रोप-िे को सम्बतधमा सोधेको 
प्रश्नमा संिीय सरकारले पहल गरररहेको र प्रदेश सरकारको सामथ्यथले स्रोत साधन अपगु हनुे 
देचखएको विचार व्यि भएको, 

3.1.3 सममक्षा तर्ा मनष्कषथ 

3.1.3.1 सममक्षा 
 कायथक्रम उत्साहजनक रह्यो। दबैु पक्षले एक अकाथको बारेमा जाने्न कौतहुल्ता मर्यो, चजज्ञासा 

राखेका मर्ए । 

 अततरवक्रया फलदायी भयो।एक अकाथको कायथ प्रकृमत र कायथ वििरण जाने्न मौका पाईयो। 

 कायथक्रमको समग्र व्यिस्र्ापन राम्रो रहयो, त्यहााँ सभाले देखाएको सदभािबाट खशुी लाग्यो। 

 त्यहााँ सभाको तयारी पक्ष अमल कमजोर देचखयो।  

 गण्डकी प्रदेशको माननीय सदस्यहरुको उपचस्र्त तयनु रहकोले प्रभािकारी अततरवक्रया हनु  
नसकेको पाइयो। 

 समयमको चरणिद्ध ब्यिस्र्ापन हनु नसकेको, कायथतामलका मनमाथण नभई कायथक्रम तय गररएको 
मर्यो । 

 उपसभामखुको अनपुचस्र्मतले उपसभामखुको भमूमकामामर् हनुे छलफल हनु सकेन।् 

 यस्ता कायथक्रममा कायथपामलकाको प्रमतमनमधहरुको उपचस्र्मतमा भएको भए कायथक्रम अझ राम्रो 
हनुे मर्यो। 

3.१.3.2 मनष्कषथ 
संिीयता कायाथतियनसाँगै सबै प्रदेशले छुट्टाछुटै्ट अनभुि संगालेका छन,् सबै प्रदेश सभा र त्यस अततगथत 
गदठत समममतहरुले प्राप्त गरेका काम, कतथव्य र अमधकारको सीमा लगभग उस्तै छन ्।हनुत, समममतको 
काम कागजमा तोवकएर बााँध्न ममल्ने देचखदैन तर्ापी अमधकार के्षर मनधाथरण गररएको हतुछ। तर कायथ 
प्रणाली फरक हनु सक्छ। कुनै प्रदेशका समममतहरुले बढी काम गरेका हनु सक्छन भने कुनै मभन्न 
शैली र स्िरुपमा । समममतले प्राप्त गरेका के्षरामधकारको प्रयोग कमत हदसम्म प्रयोग गरेको रहेछ िा 
रहेनछ भने्न विषय जान्न आफ्नो भतदा अरुको अनभुिलाई सनु्न, बझु्न र हेनथ जरुरी हतुछ र त्यसबाट 
आिश्यकता अनसुार मसकेर व्यिहारमा उतानथ सवकतछ। हालको यो कायथक्रममा प्रदेश छनौट 
पूिाथग्रहको आधारमा नभई randomly परेको मर्यो र छनौट सवह सावित भयो। यहााँको समममतभतदा 
क्षेरामधकार फरक (राविय सभाका समममतहरुको प्रकृमत जस्तै) भएकोले बजेट मनमाथण, बजेट 
कायाथतियन, अनगुमन, मलु्याङ्कन जस्ता कायथमा बढी जोड ददएको देचखतछ, तर यहाको समममतले कानून 
मनमाथण प्रवक्रयामा प्रत्यक्ष सहभामग भई सरकारको मनगरानी समेतलाई उमतकै जोड ददएको देचखतछ। 
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स्र्लगत अनगुमन जस्ता विषयमा िागमती प्रदेश अर्थ तर्ा विकास समममत कमजोर देचखएको छ भन े
बैठक संख्या हालसम्म गण्डकी प्रदेशको (४६ िटा) भतदा बढी (52 िटा) रहको देचखतछ। समग्रमा 
त्यहााँको समममत पमन उमतकै वक्रयाचशल र गमतचशल देचखतछ ।  

3.2 समममत सदस्यको क्षमता अमभिवृद्ध/तामलम कायथक्रम 
3.2.1.१ कायथक्रमको पररचय 

संिीय शासन व्यिस्र्ा आएसाँगै नेपाल सात प्रदेशमा िगीकरण भई सबै प्रदेशको छुट्टाछुटै्ट व्यिस्र्ावपका र 
कायथपामलकाको व्यिस्र्ा भयो। सबै प्रदेशका व्यिस्र्ावपका र कायथपामलकाहरु  परम्परागत लोकताचतरक 
मलु्य मातयतालाई अंमगकार गदथछ । प्रदेशका व्यिस्र्ावपका (प्रदेश सभा) कायथप्रकृमत एउटै छ, उदेश्य एउटै 
छ,- विमध मनमाथण र सरकारको मनगरानी । 

प्रदेश सभाले गठन गरेका विमभन्न समममतहरु मध्ये अर्थ तर्ा विकास समममतले गने कायथको प्रकृमत लगभग 
उस्तै छ। यो समममतले आमर्थक माममला हेने मतरालय, नीमत तर्ा योजना आयोग र भौमतक पूिाथधार 
विकास/यातायात हेने मतरालयको कायथ वििरणलाई मनगरानी गने, जन चाहना अनसुार बजेट मनमाथण, योजना 
मनमाथण र सोसाँग सम्बचतधत विमधहरु मनमाथण गने कायथमा प्रत्यक्ष सहभागी हनुे गदथछ।र यी कायथलाई सफल 
रुपमा कायाथतियन गनथको मनममत्त समममतलाई सिल, सक्षम र resourceful  बनाउन ुपदथछ। यसका लामग 
माननीय सदस्यहरुलाई तामलम, समय-समयमा विज्ञ र सरोकारिालासाँग छलफल, समममतका विषयसाँग 
सम्बचतधत कुरामा लामो अनभुि हामसल गरेका व्यचिहरुसाँग अनभुि आदानप्रदान तर्ा अततवक्रथ या जस्ता 
कायथक्रमको आयोजना गनुथपने आिश्यकता हतुछ। समममतलाई द्रतुगमतमा अगामड बढाउन यसले गनुथपने 
कायथलाई ममसना ढंगले योजना मनमाथण गरी प्रभािकारी कायाथतियन गनुथपने हतुछ तर यसका लामग उदेश्यमा 
स्पिता कायथमा दृढता जरुरी हतुछ जनु मानि संशाधनका ज्ञान, मसप, कला, क्षमता तर्ा दक्षतासाँग सम्बचतधत 
हतुछ। 

मामर्का उल्लेचखत विषयहरुलाई ध्यानमा राखी यस अर्थ तर्ा विकास समममतका माननीय सदस्यहरुको 
भौमतक पूिाथधार विकासको के्षरमा अझ स्पि पानथ, समममतले यस्ता विकासात्मक वक्रयाकलापको कुन के्षरमा 
ध्यान ददने? सरकारलाई कसरी सिाउने? जस्ता विषयबस्तमुा केचतद्रत हनु भौमतक पूिाथधार विकासका 
अिधारणा, नेपालमा भौमतक पूिथधार विकासको अिस्र्ा र समममतले ध्यान ददनपुने विषयहरुमामर् छलफल, 
अततवक्रथ या तर्ा प्रचशक्षण कायथक्रम संचालन भयो। 

यवह मममत 2078 पषु १८ र १९ गते काभ्र े चजल्ला धमुलखेलको सारर्ी होटलमा ददगो भौमतक पूिाथधार 
विकासको अिधारणा, पूिाथधार विकासमा  प्रदेश सभाका समममतले ध्यान ददनपुने विषयमा केतद्रमा राखेर यसै 
समममतद्बारा आयोजना गरी माननीयज्यूहरुको कायथलाई सिल र प्रभािकारी बनाउन २ ददने कायथक्रम संचालन 
भएको मर्यो। कायथक्रममा माननीय लगायत १३ जनाको उपचस्र्मत रहेको मर्यो।तामलम/ कायथक्रमलाई 
सहजीकरण गनथ स्रोत व्यचिको रुपमा भौमतक पूिाथधार विकासको के्षर देश तर्ा विदेशमा कायथ गरी लामो 
अनभुि तर्ा विज्ञता हामसल गनुथभएको डा. सयुथराज अचायथ आउन ुभएको मर्यो । कायथक्रमको औपचाररक 
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शरुुिात मा. सभापमत आङ देण्डी लामाको मततव्यबाट भयो भने स्िागत मततव्य तर्ा कायथक्रमको उद्देश्य 
मामर् माननीय शशीजंग र्ापाले प्रकाश पानुथ भयो । तामलम औपचाररक रुपमा नै समापन भएको मर्यो। 
कायथक्रमको संचालन तर्ा व्यिस्र्ापन समममत सचचि (मनोज कुमार गपु्ता) ले गनुथभएको मर्यो । 

3.2.1.२ कायथक्रमको उद्दशे्य 

 भौमतक पूिाथधार विकासको के्षरमा अततराथविय अनभुि आदान-प्रदान गनुथ, 
 नेपालमा देचखएका भौमतक पूिाथधार विकासको अिस्र्ा बारे जानकारी, ज्ञान मलन,ु 
 भौमतक पूिाथधार विकासमा समममतले ध्यानददन ुपने विषय पवहल्याउन,ु 
 विकास मनमाथण कायथलाई अततराथविय अभ्याससाँग ददगो विकासमा जोड ददन तर्ा सरकारलाई सवह 

बाटो देखाउन विषयबस्तमुा स्पि हनु,ु  

 समममतको कायथमा अझ स्पि र अद्यािमधक हनु,ु 

3.2.1.३ कायथक्रमको विमध 

 प्रचशक्षण माध्यमबाट औपाररक शरुुिात माफथ त कायथक्रम संचालन भएको मर्यो। 

 कायथक्रममा उपचस्र्त माननीयहरु र प्रचशक्षक बीचको अनभुि आदानप्रदान(अततवक्रथ यात्मक) विमधबाट 
सम्पन्न भएको मर्यो। 

 विमभन्न विषयमा विच-विचमा छलफल पमन हनुे गदथथ्यो। 

 तामलम कायथक्रम सभापमतज्यूद्बारा औपचाररक िोषणा पमछ अतत्य भएको मर्यो। 

3.2.1.४ कायथक्रमको सीममतता 
 प्रदेश सभाका अतय समममतहरु (कृवष, स्िास्थ्य, चशक्षा)साँग सम्बचतधतहरुलाई सचम्ममलत गराउन पाए 

अतय के्षरमा पमन सकरात्मक प्रभाि पने हनु सक्थ्यो तर समय र पररचस्र्का कारण ठुलो समहुमा 
प्रचशक्षण कायथ उचचत मर्एन। 

 अर्थ तर्ा विकास समममतले हेनुथपने आमर्थक माममला, योजना, भौमतक पूिाथधार विकास जस्ता 
महत्त्िपूणथ विषयबस्त ुमध्ये भौमतक पूिाथधार विकासलाई समेटेको छ। 

 कायाथपामलकाका भौमतक मनमाथण हेने मनकायलाई संलग्न गराउन ुपने देचखएपमन सीममत स्रोत साधनले 
अप्रयाप्त हनुे देचखएकोले समममतका माननीय सदस्यहरुमा मारै सीममत हनु पगु्यो। 

 तामलम/प्रचशक्षण कायथक्रमको अिमध छोटो रहयो। 

 भौमतक पूिाथधार विकासका अर्ाह विषयहरु मध्ये  तीनटा विषयबस्तमुा केचतद्रत हनु ुपरेको मर्यो। 
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3.2.2 पूिाथधार विकासका अिधारणा र सधुारका के्षरहरु 

3.2.2.1 अिधारणा 
 विश्वको जनसंख्या िवृद्धसाँगै आिास, विजलुी, खानेपानी, सडक, यातायात जस्ता मनमाथण कायथ 

मतव्रगमतमा हनु र्ालेको, 
  सन 1900-2009 सम्म प्राकृमतक स्रोतको अत्यामधक दोहन भएको, 
 भौमतक पिुाथधार विकास कायथसाँगै िातािरणमा प्रमतकूल प्रभाि परेको, अमतिृवि, अनािृवि, वहमाल 

पग्लने, सामदुद्रक सतह बढन,े आदद 

 प्रदषुणबाट िावषथक मतृ्यदुर बढेको, 
 त्यसैले ददगो पिुाथधार विकासको अिधारणा सन ् 1983 मा आएको, यू.एन.ले सन ् १९९२ मा 

विश्वव्यापी रुपमा अंमगकार भएको, 
 ददगो पूिाथधार विकास गदाथ विकास मनमाथणलाई प्रभािकारी, सलुभ, जनमैरी, भपथदो, सरुचक्षत, 

समािेशी, िातािरणमैरी, विपद् प्रमतरोधी र पनुउथत्र्ानशील हनुपुने विषयमामर् केचतद्रत भइ आएको, 
 पूिाथधार विकास गदाथ आमर्थक, सामाचजक, राजनीमतक, भौगोमलक, सांस्कृमतक, ऐमतहामसक जस्ता 

पक्षलाई ददगोर सरुचक्षत बनाउने विषयमा ध्यान पयुाथउन ुपने । 

3.2.2.2 के्षरगत सधुारका सम्भाव्य विषयहरु 

 व्यिचस्र्त शहरी विकास योजना र भिन मनमाथण 

o नेपालमा भौमतक विकासको सबै भतदा कमजोर पक्ष 

o प्रदेशस्तरबाट गनथ सवकने महत्त्िपूणथ एजेण्डाहरुलाई स्र्ानीय सरकारको साझेदारीमा गने 

o शहरी विकास गरुु योजना  

o भमूम व्यिस्र्ापनः जग्गा एवककरणका आयोजना र कायाथतियन 

o भउूपयोग नीमतको पररमाजथन 

o सरकारी विकास मनणथयबाट नागररक सम्पमतमा हनुे लाभ विच सततलुन 

o बैज्ञामनक करको व्यिस्र्ा 
लोकस्ट आिास माफथ त सकुुम्िासी व्यिस्र्ापन 

सरकारी भिनको िैज्ञामनक मापदण्ड र कायाथतियन 

 यातायात प्रादेचशक गरुु योजना मनमाथण र कायाथतियन 

o सडक, हिाई रेल र जलमागथ समािेश एवककृत गरुुयोजनाको तजुथमा र कायाथतियन 

o संिीय गरुुयोजनासाँगको तालमेल र समतिय 

o सडक मनमाथण र ममथत संभारमा सधुार 

o पररष्कृत मनमाथण पद्धमत, गणुस्तर, फुटपार्, हररयाली, साइकल लेन 

o सडक ममथत-नविन पद्धमतको प्रयोग PBMC पाइलट आयोजना 
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 खानेपानी, सरसफाई र फोहरमैला व्यिस्र्ापन 

o बोतल मिु खानेपानीको व्यिस्र्ा-पाइप पानीको गणुस्तरमा कडाई 

o सािथजमनक शौचालयको व्यिस्र्ापन 

o प्लाचस्टक प्रयोगको तयूनीकरणको नीमतः वित्तीय उपाय 

 विद्यतु र सञ्चार 

o भरपदो र गणुस्तरीय विद्यतु आपूमतथको नीमतगत सधुार/व्यिस्र्ा र मनयमन 

o आइटी पूिाथधार (फाइिर- अचप्टक नेटिकथ ),  आइटी पाकथ  
 पूिाथधार विकासको नबीन पद्धमतका लामग पूिाथधार प्रयोगशाला 

o पद्धमत मनमाथण र क्षमता अमभिृवद्धका लामग छुट्टाछुटै्ट पाइला संयतर (प्रामधकरण) 

o प्रामधकरणका लामग मनचश्चत बजेट विमनयोजन र छुटै सािथजमनक खररद प्रवक्रया 
o आयोजना मडजाइन र मनमाथणमा नेपाली प्राविमधक र मनमाथण व्यिसायी 

3.2.2.3 समममतले ध्यान ददनपुने विषय 

 प्रदेशस्तरमा पूिाथधार विकासको प्रणाली/पद्धमतको मनमाथण 

 पूिाथधार विकासका लामग स्रोत पररचालन 

 पारस्पाररक स्रोतः संिीय बजेट विमनयोजन/अनदुान, प्रदेश-आततररक स्रोत, दाता 
 बैकचल्पक स्रोतः पूिाथधार कर (स्र्ायी/आिमधक), भ्याल ुक्याप्चर 

 सािथजमनक मनजी साझेदारी- उपयूि आयोजनाको पवहचान 

 प्रदेश पूिाथधार लगानी कोष (नाफामलुक पूिाथधारका लामग) 

 गणुस्तरीय व्यिहाररक ज्ञान/सीपका माध्यम-प्राविमधक जनशचि 

 प्राविमधक व्यिस्र्ापन संकायका विद्यार्ीलाई इतटनथशीपको व्यिस्र्ा 
 आयोजना  कायाथतियनमा गने र मसक्ने अिधारणाको प्रयोग र प्रविमध हस्ताततरण 

 नेपाली प्रविमधक र मनमाथण व्यिसावयबाट अततराथविय गणुस्तरका पूिाथधार मनमाथण पाइलट आयोजनाको 
कायाथतियन 

 पूिाथधार विकासका लामग विज्ञता र संस्र्ागत तहमा क्षमता अमभिृवद्ध 

 के्षरगत सधुार/कायाथतियनका संभाव्य विषयहरु 

3.2.3 सममक्षा र मनष्कषथ 

3.2.3.1 सममक्षा 
 कायथक्रम उत्साहजनक रह्यो। सहभामगहरुमा जाने्न कौतहुल्ता मर्यो, र्पु्र ै चजज्ञासा राख्न ुभएको 

मर्यो। 
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 तामलम अततरवक्रयात्मक भयो, फलदायी भयो।अझ गहन विषयर कायथ वििरण जाने्न मौका 
पाईयो। 

 कायथक्रमको समग्र व्यिस्र्ापन राम्रो रहयो, तर माननीज्यूहरुको उपचस्र्मत तयून रहयो।  

 समममतमा नयााँ आउनभुएका माननीयज्यूहरुको स्िागत कायथक्रम िहााँहरुको अनपुचस्र्मतले हनु 
सकेन । 

 समयमको चरणिद्ध ब्यिस्र्ापन भएको, कायथतामलका मनमाथण नभई कायथक्रम तय गररएको 
मर्यो। 

 यस्ता कायथक्रममा कायथपामलकाको प्रमतमनमधहरुको उपचस्र्मतमा भएको भए कायथक्रम अझ राम्रो 
हनुे मर्यो। 

3.2.3.2 मनष्कषथ 
अर्थ तर्ा विकास समममतको के्षरामधकार मध्ये भौमतक पूिाथधार विकास मतरालयले गरेका काम, कतथव्य तर्ा 
अमधकार मभर गनुथपने र गरेका कायथहरु अध्ययन अनगुमन गरीसरकारलाई आिश्यक सहयोग, समतिय, 
सहकायथ गनथ सल्लाह, सझुाि, राय िा मनदेशन ददन े गदथछ त्यसका लामग समममत आफै सिल सक्षम र 
प्रभािकारी हनु जरुरी हतुछ। समममतले मनगरानी गरररहेका विषयबस्तकुो जरोसम्म पगु्न र्प ऊजाथको 
आिश्यकता हतुछ जनु विमभन्न प्रकारका विज्ञ तर्ा सरोकारबालाहरुको संलग्नतामा छलफल, विचार, विमशथ 
तर्ा परामशथ माफथ त प्राप्त गदथछ र समममतले अध्ययन अिलोकन गदाथ दृविकोण पररितथन गरी कायथलाई 
प्रभािकारी ढङ्गले सम्पन्न गदथछ िा सम्पन्न गनथ मदत गदथछ । त्यसैले यस्ता कायथक्रम/तामलम समय-समयमा 
आिश्यक परररहतछ। समग्रमा माननीयहरुको क्षमता अमभिृवद्ध लामग गररएको ददगो भौमतक पूिाथधार विकास 
विषयमा प्रचशक्षण/तामलम कायथक्रमले समममतको जोश जागर र दृविकोणमा सकरात्मक प्रभाि पारेको छ। 
यसको सहयोगले सरकारलाई उचचत परामशथ ददइ जनताको चाहना, इच्छा आकाकं्षालाई परुा गनथ मदत 
गनेछ। 

3.3 बजेट मनमाथणमा प्रदेश र स्र्ानीय तहमबच समतिय र सहकायथ सम्बतधमा छलफल 
कायथक्रम 

3.3.१.१ कायथक्रमको पररचय 

अर्थ तर्ा विकास समममतको मममत २०७८ मंमसर २० गतेको बैठकले आमर्थक माममला तर्ा भौतक पूिाथधार 
विकासको के्षरमा भैरहेको गमतविमधलाई सधुार गनथ, आमर्थक माममला तर्ा योजना मतरालय र प्रदेश नीमत 
तर्ा योजना आयोगलाई बजेट मनमाथण प्रवक्रयामा सिाउन र यस समममत अततगथत गदठत उपसमममतले पेश 
गरेको प्रमतिेदनको आधारमा िजेट मनमाथण कायथमा ददशामनदेश गनथ मममत 2079 बैशाख 0५ गते काठमाडौँ 
चजल्लाको नयााँ बानेश्वरचस्र्त इतदे्रणी फुडल्यातड (स्िीट होटल) समममतका माननीय सदस्यहरु, आमर्थक 
माममला तर्ा योजना मतरालयका सचचि, नीमत तर्ा योजना आयोगका प्रमतमनमध, चजल्ला समतिय समममत 
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महासंिका प्रमतमनमधहरु, नपेाल नगरपामलका संि, गााँउपामलका महासंि, काठमाण्डौ महानगरपामलका, 
लमलतपरु महानगरपामलका, बागमती गाउाँपामलका, बढुामनलकण्ठ नगरपामलका, भिपरु नगरपामलकाका 
प्रशासकीय प्रमखु लगायतका कमथचारी र यस समममतका कमथचारीहरुको सहभामगता रहेको मर्यो। यस 
कायथक्रमको औपचाररक शरुुिात नेपालको राविय गानबाट भएको मर्यो। कायथक्रमको उद्देश्य मामर् प्रकाश 
पानथ तर्ा उपचस्र्त सहभागीहरुको स्िागतका लामग स्िागत मतत्व्य यस समममतका सभापमत माननीय श्री 
नारायण बहादरु मसलिालले राख् न ुभएको मर्यो। 

3.3.१.2 छलफलका सहभामगहरु 

अर्थ तर्ा विकास समममतका सभापमत माननीय नारायण बहादरु मसलिालको नतेतृ्िमा भएको कायथक्रममा  
देहाय बमोचजमको उपचस्र्मत रहेको मर्यो। 

१. माननीय नारायण बहादरु मसलिाल     सभापमत 

२. माननीय आशामाया तामाङ      सदस्य 

३. माननीय विजलुा बमाथ राणा      सदस्य 

४. माननीय मीना ज्ञिाली नेपाल       सदस्य 

५. माननीय रचना खड्का       सदस्य 

६. माननीय रामेश् िर फुयाल       सदस्य 

७. माननीय शशीजंग र्ापा       संयोजक 

८. माननीय लक्ष्मण लम्साल       सदस्य 

९. माननीय शोभा शाक्य        आमचतरत सदस्य 

१०. आमर्थक माममला तर्ा योजना मतरालय     सचचि 

११. चजल्ला समतिय समममत महासंि      प्रमतमनमधहरु 

१२. नेपाल नगरपामलका संि       प्रमतमनमधहरु 

१३. नेपाल गाउाँपामलका महासंि      प्रमतमनमधहरु 

१४. काठमाण्डौ/लमलतपरु महानगर      कमथचारी प्रमतमनमध 

१५. बढुामनलकण्ठ/भिपरु नगरपामलका      कमथचारी प्रमतमनमध 

१६. बागममत गाउाँपामलका        कमथचारी प्रमतमनमध 

3.3.1.3 छलफलको उद्दशे्य 

१. प्रदेश सरकारको भौमतक पूिाथधार विकास मतरालय अततरगत मनमाथणाधीन विमभन्न योजना तर्ा 
आयोजनाहरुको बजेट कायाथतियनको सतदभथमा उठेका सिालहरुको सम्बतधमा आमर्थक माममला 
तर्ा योजना मतरालय माफथ त अतय मतरालयलाई अिगत गराउन,ु 

२. ती आयोजनाहरुको भौमतक प्रगमत र वित्तीय प्रगमतको अिस्र्ा सम्बतधमा अध्ययन गरी चाल ु
आ. ि. को िजेटको प्रभािकाररता र खचथको अिस्र्ामा सधुार ल्याउन अतय सरोकारिालासाँग 
अनभुि आदान प्रदान गनुथ, 
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३. बजेट मनमाथण गदाथ स्र्ानीय तहसाँग मतरालयले समतिय र सहकायथ गरी बजेट विमनयोजनमा 
देचखन गएको दोहोरोपनालाई कम गनुथ, 

४. जनताको चाहना र भािना अनसुारको बजेट मनमाथण गनथ सरकारलाई मागथदशथन गनुथ, 
५. बजेट विमनयोजनमा देचखएका चनुौतीहरुलाई मछचोल्न मतरालयलाई आिश्यक सझुाि ददन,ु 
६. गाउाँपामलका तर्ा नगरपामलका जस्ता प्रमतमनमधमलुक संस्र्ाहरुमा देचखएको बजेट समस्यालाई 

पवहल्याउन,ु 
७. बजेट मनमाथण र यसको प्रभाि बारे छलफल गनुथ, 
८. बजेट कायाथतियनमा मतरालयहरुले खेल्नपुने भमूमकालाई सशि बनाउन,ु 
९.  विमभन्न महत्त्िपूणथ आयोजनाहरुमा देचखएका समस्या एिम ्चनुौमतहरु बारे बझु्न मतरालयसाँग 

आिश्यक छलफल गरी समाधानका पहलकदमी पवहल्याउन ु

१०.  आउदो बजेट  मनमाथणमा सकरात्मक भमुमका खेल्न ु

११. आयोजना कायाथलयहरुले मलएको लक्ष्यलाई परुा गनथ सिाउन ु

१२. योजना सम्पन्नताको अिस्र्ा आकलन गरी आउदो िषथको बजेट मनमाथण गदाथ सरकारलाई 
आिश्यक सहयोग र समतिय गनुथ 

3.3.१.4 अध्ययनको सीममतता 

१. यो अध्ययन उपसमममतका मनचश्चत संख्यामा रहेको सदस्य तर्ा जनप्रमतमनमधसाँग गररएकोले many 

minds many ideas को मसद्धातत सािरुरएको हनु सक्छ। 

२. ती स्र्ानीय तह जस्ता बागमती प्रदेशमा ११९ िटा पामलकाहरु रहेका छन।् नमनुाको रुपमा 
मलएका स्र्ानीय तहहरुको अिस्र्ा र समस्या अरुसाँग मेल खान पमन सक्छ नखान पमन सक्छ। 

३. सबै स्र्ानीय तहको आआफ्नै समस्या एिं चनुौमतहरु हनु सक्छ यो मसममत अध्ययनले सबैको 
अिस्र्ा बझु्न सवकदैन। 

४. समयको पाितदी माननीयज्यूहरुको व्यस्तताले गदाथ सबै स्र्ानीय तहका जनप्रमतमनमध, कमथचारी, 
मतरालयका प्रमतमनमध, मनिाथचन के्षरका जनप्रमतमनमध लगायत अतय सरोकारबालाहरुसाँग छलफल गदाथ 
यो भतदा पमन प्रभािकारी हनु सक्थ्यो तर यी सबै कुराका लामग समय, मानि संशाधन एिं आमर्थक 
पक्षको तालमेल हनु सकेन र मनचश्चत पक्षसाँग छलफलमा मसममत भयो। 

3.3.१.5 अध्ययन विमध 

१.  यो अध्ययन यस समममतको कायथके्षरमभरका मनकाय/ नगरपामलका/जनप्रमतमनमधमूलक संस्र्ा, 
आमर्थक माममला तर्ा योजना मतरालयसाँग प्रत्यक्ष सम्िाद तर्ा छलफलबाट आएका विषयहरु 
समेवटएको हो। 

२. विमभन्न चजल्लाका विमभन्न स्र्ानीय तह र सरोकारिाला जनप्रमतमनमधहरुले प्रत्यक्ष छलफलमा 
बोलेका/उठाएका सिालहरुलाई वटपेको यो प्रमतिेदन बनाइएको हो। 

३. आयोजनाले तयार पारेको प्रस्तमुतकरण सम्बतधी केवह कागजातको अध्ययन गरी यो प्रमतिेदन तयार 
पाररएको हो। 
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3.3.2. छलफलमा उठेका सिालहरु 

1. मतरालयको धारणाः 
 अधरुो आयोजना सम्पन्न गने,  
 बहिुषीय दावयत्त्ि मसजथना हनुगरी कायथक्रम बजेट ल्याउन ुपने, 
 नयााँ कायथक्रमहरु िावषथक रुपमा मसजथना गने, 
 वहजोको ददनमा भएको मड.पी.आर. लाई कायथक्रम प्रस्ताि गने, 
 अिण्डा बजेट नराख्न,े बजेट/कायथक्रम शरुुबाटै िााँडफााँड गरेर जाने, 
 भौगोमलक सततलुन कायम गने, 
 संिले 6/7 प्रमतशत अनमुानमा िृवद्ध भएको तर प्रदेशले १६%/१७% िृवद्ध भएको, 

2. स्र्ानीय जनप्रमतमनमधको धारणा 
 टुके्र योजनाको सङ्खख् या बढदै गएको प्रिृमतलाई मनरुत्सावहत गनुथपने, मनयतरण गने उपाय 

अिलम्िन गनुथ पने, 
 मतरालयको शाखागत र अततरमतरालयमबच समतिय नभएको,  
 योजना र बजेटमबच तादात्म्यता कायम गरी कायाथतियनलाई प्रभािकारी बनाउन ुपने, 
 प्रदेश सरकारले पठाएको बजेटमा लागत सहभामगता नभएको, स्र्ानीय र प्रदेशविच तालमेल 

नभएको, 
 प्रदेशका माननीयज्यूहरुले ल्याउन ुभएको योजनामा  स्र्ानीय तहले अपनत्त्ि ग्रहण नगरेको 

अिस्र्ा रहेको, 
 योजना सम्झौतामा विमभन्न प्रदेश सरकारका मनकायको कायथ चजल्ला समतिय समममतमा 

कायाथतियन हनु नसकेको,  
 चजल्ला समतिय समममतलाई िमलयो बनाउदा राम्रो बजेट कायाथतियनमा मनगरानी बढाउन 

सवकने, 
 चजल्ला समतिय समममतले बजेटको प्रभािकारी कायाथतियन गनथ समतिय गनथ स्र्ानीय तहलाई 

विमभन्न छलफल माफथ त सहयोग गनुथ पने,  
 स्र्ानीय तहले छनोट गरेको आयोजनालाई जनप्रमतमनमधले पमन जोड ददन ुपने, 
  वकसानले उत्पादन गरेको बस्त ुसरकारले बढी मलु्यमा खररद गरी उचचत मूल्यमा बेच्न 

िातािरण तयार गने, 
 उपभोिा समममतमा देचखएको विकृमतलाई हटाउन सक्दो मनयतरणकारी कानून मनमाथण गनुथ 

पने, 
  प्रधानमतरी रोजगार कायथक्रमलाई उत्पादनमूलक बनाउने, 
 दररेट समममतले िस्तकुो मलु्य समय समयमा अद्यािमधक गरररहन ुपने,  
 राजस्ि परामशथ समममतको बैठक पषु मसाततमा बस्न ुपने हो तर बस्न सकेको छैन, यस्ता 

बैठकहरु समयमा नै बस्न ुपने, 
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 Top  to Bottom approach को सट्टा स्र्ानीय तहको आिश्यकताको आधारमा योजनाहरु 
हाल्न ुपने, 
 

3. समममत सदस्यहरुको धारणाः 
 पञ् चिषीय योजना, दीिथकालीन योजना, राविय नीमत तर्ा बजेट क्षमताको आधारमा बहृत 

योजना बनाई आयोजना सञ् चालन गने, 
 भगुोल, के्षर, कला-संस्कृमतको पवहचान हनुेगरी योजना मनमाथण गने र आिश्यकताको 

आधारमा िजेट विमनयोजन गने, 
 रोजगारीमूलक उद्योग कलकरखानालाई प्रार्ममकता ददन ुपने, 
 कमतपय योजना मनमाथण के्षरमा कसले संचालन गरेको हो भने समेत पवहचान खलु्न 

नसकेकोले मनमाथणस्र्लमा बोडथको व्यिस्र्ा गनुथ पने, 
 माननीयसाँग समतिय गरेर सम्बचतधत के्षरमा योजना ल्याउन ुपने, 
 सानो रकमको योजनाका लामग भौगोमलक दरुी भएको ठाउाँबाट सम्झौता गनथ गराउन प्रदेश 

राजधानी आउन असहज हनु ेभएकोले टुके्र आयोजनालाई मनरुत्सावहत गने, 
 कृवष र स्िास्थ्य के्षरलाई बजेटमा प्रार्ममकता ददन ुपने, 
 मसतधलुीको चचस्यान केतद्र एकल बजेटका कारणले कायाथतियन हनु सकेको छैन यसमा 

ध्यान ददन ुपने, 
 प्रदेश सरकारले ददएको योजना स्र्ानीय तहमा पवहचान हनु नसकेको, 
 ममतव्ययी योजना आउन नसकेको, अनदुान वितरणमा समतिय नभएको, 
 बहिुषीय योजनालाई प्रार्ममकता ददने, 
 प्रदेश र संिको उपचस्र्मत केवह स्र्ानीय तहमा नदेचखएको, 
 योजना कायाथतियनमा स्र्ानीय तह समतिय गनथ नचाहेको, 
 स्र्ानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय प्रमखु प्रदेशको कमथचारी हनु ुपने, 
 सहकायथ भए स्र्ानीय तहमा कायथक्रम ददने नभए प्रदेशको कायथक्रम नददने, 
 चजल्ला समतिय समममतको भमूमकालाई मनचष्क्रय बनाउन नहनुे, पामलकाहरुलाई पद्धमतमा 

आिद्ध गनुथ पने, 
 प्रदेश सरकार र  स्र्ानीय तह एक अकाथमा अततरसम्बचतधत भएको, यस्तो सम्बतधले मार 

संिीयतालाई बमलयो बनाउन सक्छ, 
 चशक्षा र स्िास्थ्य के्षरलाई प्रदेश र स्र्ानीय तहले कायथके्षर िााँडफााँड गनुथ पने, 
 एवककृत व्यिस्र्ापन गरी योजना कायाथतियन गनुथपने, 
 प्रदेश योजना मनमाथण गदाथ चजल्ला समतिय समममतलाई नतेतृ्ि ददन ुपने, 
 केतद्रीय योजनाको मापदण्ड समुनचश्चत गरी योजना छनोट गने, 
 दश लाख भतदा बढीको योजनाको Metal Board र Digital Board अमनिायथ हनु ुपने, 
 चजल्ला समतिय समममतले संि, प्रदेश र स्र्ानीय तहलाई एक ठाउाँमा ल्याउन ेकायथ गनथ 

सक्न ुपने, 
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 प्रदेश गौरिका आयोजनाहरुलाई मनरततरता ददनपुने, 
 प्रदेश पूिाथधार साझेदारी कायथक्रमलाई बजेटमा नै आउने गरी व्यिस्र्ा गनुथपने, 
 संिीय सरकारद्बारा मनमाथण भैसकेको कायथमा बजेट हालेको अिस्र्ा, बजेटमा दोहरोपनालाई 

कसरी रोक्ने,  
 गाउाँसभा/नगरसभामा प्रदेशका माननीयलाई सहभागी गराउन नीमत मनमाथण गनुथ पने, 
 प्रदेश पूिाथधार विकास बजेटको पर स्र्ानीय तहमा गएपमछ पमन बजेट खचथको अचख्तयारी 

नगएको, 
  एवककृत कायाथलयको विषयलाई ध्यान ददन ुपने,  
 Project Bank बनाउन ेविषयलाई अगाडी बढाउन ुपने, 

3.3.3. मनश्कषथ 
बजेट मनमाथण तर्ा कायाथतियन एक जवटल प्रवक्रया हो । यसको सफलता र असफलतामा नै राि/प्रदेशको 
उन्नमत िा अिनमतसाँग जोमडएको हतुछ। त्यसैले प्रदेश सरकारले बजेट मनमाथण गदाथ नागररकले मतरेको  
करको (राजस्िको क्षमता) भौगोमलक अिस्र्ा, जनसंख्या र समदुाय िा के्षरको चस्र्मतको आधारमा विकासको 
आिश्यकता पवहचान गरी समता र समानतालाई केतद्रमा राखेर बजेट विमनयोजनको नक्साङ्कन गररन ुपदथछ। 
बजेटलाई कुशलता पूिथक विमनयोजन गररयो भने जनताको आिश्यकता परुा गनथ मदत गदथछ। प्रदेश 
सरकारले जनता आिश्यकता र चाहना बझु्नको लामग स्र्ानीय तहको संलग्नता र सहभामगता जरुरी हतुछ। 
स्र्ानीय जनप्रमतमनमधले माग गरेको बजेटलाई संि, प्रदेश र स्र्ानीय तहमबच नबाचझने र नदोहररने गरी 
विमनयोजन भयो भने बजेट र विकासमा अपनत्त्ि ग्रहण गदथछ। यसका लामग मतनै तहमबच समतिय र 
सहकायथ हनु अमत आिश्यक देचखतछ। स्र्ानीय तह जनतासाँग मनकटतम मनकाय भएकोले प्रदेश सरकारले 
बजेट मनमाथण गदाथ स्र्ानीय तहका नगरपामलका, गाउाँपामलका, नगरपामलका महासंि, गाउाँपामलका संिसाँग 
आिश्यक छलफल गररन ुपने देचखतछ।  

3.3.4. सझुाि  
1. प्रदेश सरकारले बजेट मनमाथण गदाथ स्र्ानीय तहलाई ददने चशश,ु पोषण, चशक्षा जस्ता के्षरलाई 

पवहलो प्रार्ममकतामा राख् ने, 
2. समपरुक बजेट स्र्ानीय तहले माग गरे अनसुार ददन ेतर सशतथको विषयमा बझेुर मार अनदुान 

ददने, 
3. स्र्ानीय तहलाई ददन े योजना प्रदेश सरकारले ददने योजना प्रदेश सरकार माफथ त नै खचथ गने 

व्यिस्र्ा गने, 
4. प्रदेशको चजल्लाचस्र्त कायाथलयहरुले सिेक्षण गरेको योजना हनुपुने,  

5. संि, प्रदेश र स्र्ानीय तहमबच समतिय र सहकायथ गरी बजेट विमनयोजनमा हनुे दोहरोपना 
हटाउने, 

6. बजेट मनमाथण गदाथ मतरालयले आयोजना कायाथलय, प्रदेशका जनप्रमतमनमध र स्र्ानीय 
प्रमतमनमधसाँगको छलफलमा कायथक्रम ल्याउने, 
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पररच्छेद - ४ 

उपसमममतको प्रमतिेदन 

 

४.१ मतरालयहरुको आयोजना/योजनाको स्र्लगत अनगुमन भ्रमण तर्ा अध्ययन 

4.१.१ स्र्लगत अध्ययनको आिश्यकता 

लोकताचतरक शासन प्रणालीमा कायथपामलका तयापामलका र व्यिस्र्वपका बीचको अततरसम्बतध अततरमनभथरता 
अततरवक्रया समतिय सहअचस्तत्त्ि सहकाररता सवहतको शचिपरृ्कीकरण एिं शचि सततलुन हनु ुनै जनअपेक्षा 
जनभािना अनरुपको शासन र विकास हो। यो एक आधमुनक शासन व्यिस्र्ाको सतुदर रुप हो । यसले 
सरकारप्रमत जनताको विश्वासमा अमभबवृद्ध गदै जनवहत संरक्षण सम्बद्धथन र सिल बनाउदछ। 

व्यिस्र्ावपका जनप्रमतमनमधमलुक संस्र्ा हो जसले जनताको चाहना बमोचजम कानून मनमाथण गरी शासन 
संचालनको मनममत कर मतने जनताको सखुी र समवृद्ध एिं समता र समानतामा आधाररत आमर्थक वितरणलाई 
विमभन्न प्रणाली माफथ त सामाचजक तयाय कायम गने मनोभािना बोकेको हतुछ सोवह अनरुुप नै सरकार िर 
दैलोसम्म परु् याउने कायथ गदथछ। यस्तो कायथले व्यिस्र्ावपकाको औचचत्य पवुि हतुछ। 

सरकारले गने कायथलाई विमभन्न संयतर बनाई व्यिस्र्ावपकाले मनगरानी गरररहतछ। यसको उदाहरणमा मममन 
संसदको रुपमा गठन गरेको  संसदीय समममतलाई मलन सवकतछ।यसले सरकारको कायथलाई सिाउदै 
आिश्यक पषृ्ठपोषण सवहत जनताको जीिन सहज सरल बनाउदछ। संसदीय समममतले कायथ विभाजन तर्ा 
चजम्मेिारी बााँडफााँड अनसुार सरकारले गने गमतविमधलाई सकु्ष्म तर्ा िृहत रुपमा अध्ययन अनगुमन भ्रमण 
गरी मलु्याङ्कन गरररहेको हतुछ । यस्ता कायथले मतरालय र मातहतका मनकायलाई वक्रयाचशल र सचेत 
बनाउन सिाउदछ। संसद र मातहतका संसदीय समममतले कानूनी आमर्थक प्रशासमनक जस्ता कायथमा 
सकरात्मक भमूमका साँगसाँगै सरकारवक मनरंकुशता एकात्कता अमनयममतता जस्ता अमनयचतरत गमतविमधमा 
लगाम समेत लगाउन अचि सदथछ। यी कायथहरु व्यिस्र्ावपकाको प्रमखु कतथव्य अततगथत पदथछ।यसै 
चशलचशलामा अर्थ तर्ा विकास समममतले सरकारको कायथलाई सफल बनाउन विमभन्न आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष 
रुपमा कायथस्र्लमा नै पगुी अिलोकन तर्ा भ्रमण गरेको छ। 

4.१.२ कायथक्रमको पररचय 

मामर्को उचल्लचखत सतदभथमा अर्थ तर्ा विकास समममतको मममत २०७८ मंमसर २० गतेको बैठकले अतय 
दइुिटा उपसमममतहरुसाँगै माननीय शशीजंग र्ापाको संयोजकत्त्िमा ५ जना सदस्य रहने गरी भौमतक पूिाथधार 
विकास अध्ययन उपसमममतको गठन भयो। सो उपसमममतले भौमतक पिुाथधार विकास मतरालय खानेपानी 
ऊजाथ तर्ा मसाँचाई मतरालय श्रम रोजगार तर्ा यातायात मतरालय अततगथतका विमभन्न आयोजनाहरुको बजेट 
कायाथतियनको अिस्र्ा वित्तीय र भौमतक प्रगमत चनुौमतहरुको सम्बतधमा संचक्षप्त अध्ययन भई मममत २०७८ 
माि १० गतेको उपसमममत बैठकले सम्बचतधत अतय आयोजनाहरुको अध्ययन गनथ अनगुमन तर्ा भ्रमण गरी 
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सत्यतथ्य सवहतको वििरण प्राप्त गने भनी मसफाररस सवहतको प्रमतिेदन पेश गने मनणथय गरेको मर्यो। 
समममतको मममत २०७८ माि ११ गतेको ५३औ बैठकले भौमतक पूिाथधार विकास अध्ययन उपसमममतका 
संयोजक माननीय शशीजंग र्ापाको नेततृ्त्िमा समममतका अतय सदस्य सवहतको टोली यर्ाशीघ्र अध्ययन गरी 
समममतमा पेश गने भनी भएको मनणथयानसुार यस उपसमममतले भौमतक पूिाथधार विकास मतरालय, खानेपानी, 
मसाँचाई तर्ा ऊजाथ मतरालय र श्रम, रोजगार तर्ा यातायात मतरालय अततगथतका भिपरुमा अिचस्र्त भ्य ु
टािर, लमलतपरु काठमाडौँ जोडने दइुिटा पदि पलुहरु,  भिपरु काठ चक्रपर्, मसतधलुीको जनता आिास 
कायथक्रम दधुौली, हसाथही मसाँचाई, भीमान बसपाकथ  मनमाथण, रामेछापको कामतके भगेरी खानेपानी, गाल्िा सडक 
खण्ड, दोलखाको बोँचे मसाँचाई, चचतिनको नारायणी मलफ्ट खगेरी मसाँचाई आददकको अध्ययन अनगुमन गरेको 
छ।  

4.१.३ अध्ययन टोलीका सदस्यहरु 

अर्थ तर्ा विकास समममतका सभापमत माननीय नारायण बहादरु मसलिालको उपचस्र्मत र यस उपसमममतका 
संयोजक माननीय शशीजंग र्ापाको नेततृ्त्िमा देहाय बमोचजमका  सदस्यहरु र कमथचारीको सहभामगता रहेको 
मर्यो। 

१. माननीय नारायण बहादरु मसलिाल     सभापमत 

२. माननीय शशीजंग र्ापा      संयोजक 

३. माननीय आङ देण्डी लामा      सदस्य 

४. माननीय कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल     सदस्य 

५. माननीय आशामाया तामाङ      सदस्य 

६. माननीय विजलुा बमाथ राणा     सदस्य 

७. माननीय रामेश् िर फुयाल      सदस्य 

८. माननीय लक्ष्मण लम्साल      सदस्य 

९. माननीय शोभा शाक्य       सदस्य 

१०. शाचतत प्रसाद पौडैल      सदस्य 

4.१.४ अध्ययनको उदेश्य 

१. प्रदेश सरकारको भौमतक पूिाथधार विकास मतरालय अततरगत मनमाथणाधीन विमभन्न योजना तर्ा 
आयोजनाहरुको बजेट कायाथतियनको प्रभािकारीता सम्बतधी अध्ययन गनुथ, 

2. ती आयोजनाहरुको भौमतक प्रगमत र वित्तीय प्रगमतको अिस्र्ा सम्बतधमा अध्ययन गरी चाल ुआ. ि. 
को िजेटको प्रभािकाररता र खचथको अिस्र्ा पत्ता लगाउन,ु 

3. विमभन्न महत्त्िपूणथ आयोजनाहरुमा देचखएका समस्या एिम ् चनुौमतहरु बारे बझु्न मतरालयसाँग 
आिश्यक छलफल गरी समाधानका पहलकदमी पवहल्याउन,ु 
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4. आउदो बजेट  मनमाथणमा सकरात्मक भमुमका खेल्न,ु 
5. आयोजना कायाथलयहरुले मलएको लक्ष्यलाई परुा गनथ सिाउन,ु 
6. योजना सम्पन्नताको अिस्र्ा आकलन गरी आउदो िषथको बजेट मनमाथण गदाथ सरकारलाई आिश्यक 

सहयोग र समतिय गनुथ, 
7. आयोजनाले पारेको प्रभाि  सम्बतधमा जनताको (स्र्ानीय बामसतदाको कुरा बझु्न ु समस्या पत्ता 

लगाउन,ु 
4.१.५ अध्ययनको सीममतता 

१. यो अध्ययन उपसमममतका मनचश्चत संख्यामा रहेको सदस्य टोलीले अनगुमन भ्रमण गरेको छ। जसले 
अध्ययन गदाथ many minds many ideas को मसद्धातत सािरुरएको हनु सक्छ। 

२. ती आयोजना कायाथलयहरु अततगथत र्पु्र ैआयोजनाहरु रहेका छन ्तर नमनुाको रुपमा मार एक दईु 
आयोजनाहरुसम्म पगेुको हनुाले प्रमतमनमधमलुक आयोजनाको प्रगमत अिस्र्ा समस्या अरुसाँग मेल 
खान पमन सक्छ नखान पमन सक्छ। 

३. सबै आयोजनाहरुको आआफ्नै समस्या एिं चनुौमतहरु हनु सक्छ यो मसममत अध्ययनले सबैको 
अिस्र्ा बझु्न सवकदैन। 

४. समयको पाितदी माननीयज्यूहरुको व्यस्तताले गदाथ आयोजना स्र्लहरुमा आयोजनाका कमथचारी 
मतरालयका प्रमतमनमध मनिाथचन के्षरका जनप्रमतमनमध सरोकारबालाहरुसाँग छलफल गदाथ यो भतदा पमन 
प्रभािकारी हनु सक्थ्यो तर यी सबै कुराका लामग भौगोमलक मानि संशाधन एिं आमर्थक पक्षको 
तालमेल हनु सकेन र मनचश्चत पक्षसाँग छलफल मसममत भयो। 

4.१.६ अध्ययन विमध 

१.  यो अध्ययन यस समममतको कायथक्षेरमभरका मतरालयहरु अततगथतका विमभन्न आयोजना कायाथलयमा 
समममतका माननीय सदस्यहरुको टोली (भौमतक पूिाथधार अध्ययन उपसमममत) गई आयोजना प्रमखु, 
आयोजनाका अतय कमथचारीहरुसाँग प्रत्यक्ष सम्िाद तर्ा छलफलबाट आएका विषयहरु समेवटएको 
हो। 

२. विमभन्न चजल्लाका विमभन्न आयोजनासाँग सरोकार रहेका जनतासाँग समेत प्रत्यक्ष भेटिाटबाट समस्या, 
चनुौती तर्ा आयोजनाको अिस्र्ा सम्बतधमा आएका विषयिस्तहुरु समेवटएको हो। 

३. उपसमममतले अततरवक्रयात्मक विमधको सारै् आयोजना स्र्लमा प्रत्यक्ष रुपमा पगुी अिलोकन भ्रमण 
गरी केवह विषयिस्त ुसम्बतधी मनक्यौलमा पगु्न खोजेको हो। 

४. आयोजनाले तयार पारेको प्रस्तमुतकरण सम्बतधी केवह कागजातको अध्ययन गरी यो प्रमतिेदन तयार 
पाररएको हो। 

 

4.2 आयोजनाहरुको अिस्र्ा, समस्या र सझुािः 
 

4.2.1  काठ चक्रपर् (भिपरु सडक खण्ड) 

अिस्र्ाः 
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बालकोट मसरुटार विरुिा तखथगाल सडक तर्ा ढल मनमाथण तर्ा कालोपरे सयुथविनायक िडा नं १ देचख १० 
सम्म पूिाथधार विकास कायाथलय काभ्रपे्लातचोक अततगथत मनमाथणाधीन सयुथविनायक-४ तखथगाल सडक खण्डको 
कुल लम्बाई ७ वकलोममटर रहेको छ जसमध्ये ०.९ वकलोममटर (संशोमधत ०.७ वकमम) र चौडाई ११ मी 
मनमाथण गनथ श्री िल्ड िाइड  वप. आर. शसुान जे भी लमलतपरु कम्पनीले ठेिा मलएको छ। योजना मनमाथण 
गनथ कम्पनी र आयोजना कायाथलयमबच मममत २०७८ मंमसर ०१ गते सम्झौता भई २०७९ अषाढ १५ गते 
सम्पन्न गनुथ पनेछ। यस सडक खण्ड मनमाथणमा पिी नाली क्रस डे्रनेज ग्यामबयन कालोपरे समेत मनमाथण गनुथ 
पनेछ।यस आयोजनाको कुल लागत छ करोड चौविस लाख छ्यासठ्ठी हजार तीन सय ब्यान्नव्िे रहेको छ। 

 

समस्या/ चनुौतीहरु 

१.  सीमाङ्कन वििाद 

२. विद्यतु पोल साने 

३. स्र्ानीयबाट अत्यामधक संरचनाहरुको माग 

४. अग्लो स्र्ानमा रहेको केवह िर  

५. जोचखमको संभािना 

सझुाि 

१. सीमाङ्कन वििादलाई मतरालय, आयोजना तर्ा स्र्ानीय जनाप्रमतमनमधसाँगको समतियमा 
सामाधान गने, 

२. विद्यतुीय पोललाई यर्ाशीघ्र सानथ विद्यतु प्रामधकरणसाँग छलफल गने, स्र्ानीयलाई कुनै पमन 
प्रकारले हानी परु् याउने गरी पोल जडान नगने, 

३. अगलो स्र्ानमा रहको िरलाई उचचत स्र्ानमा मआुव्जा सवहत सने व्यिस्र्ा गने, 
४. स्र्ानीयले माग गने संरचनाको लामग संि र प्रदेश सरकारविच समतिय गरेर कायथक्रम तय 

गने, 
 

4.2.2 पूिाथधार विकास कायाथलय, लमलतपरुका आयोजना 

अिस्र्ाः 

पूिाथधार विकास कायाथलय लमलतपरुले कायाथतियन गनुथपने योजनाहरु अततगथत प्रादेचशक मागथ शहरी तर्ा 
स्र्ानीय सडक सडक ममथत संभार सरुक्षा तर्ा अतय पूिाथधार स्र्ानीय स्तरका सडकपलु तर्ा सामदुावयक 
पहुाँच सधुार पररयोजना र प्रादेचशक  सडकपलु तर्ा झोलङु्गेपलुहरु गरी चाल ु आ ि मा जम्मा ३०३ 
योजनाहरु रहेका छन जसमध्ये २७० िटा योजनाहरु कायाथतियन भएका छन।् सरकारको नीमत तर्ा 
बजेटमा समािेश भई पमन कायाथतियन हनु नसकेका योजनाहरुमा फुलबारी सडक कलभटथ कागेश्वरी मनोहरा 
र वकमतथपरु चतद्रामगरी जोड्न ेsky bridge ( साकुरा मभरामडल पाकथ ) रहेका छन।् यस कायाथलय अततगथत १३ 
िटा बहिुषीय योजनहरु रहेका छन।् यस आयोजना कायाथलयको मातहतमा रहेका आयोजनाहरुमा  फागनु 
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मसाततसम्ममा जम्मा ८.११% पुाँजीगत खचथ भएको पाईतछ। यस योजना कायाथलयले मनमाथण गनुथ पने च्यासल 
(काठमाण्डौ-लमलतपरु जोड्ने) पलु र कागेश्वरी मनोहरा पलु मनमाथणामधन रहेको पाइयो। 

 

समस्या 
१. यस आयोजना कायाथलयले कायाथतियन गनुथपने ३०३ योजनाहरुमध्ये अमधकांश साना र टुके्र 

योजनाहरु रहेका छन ्यस्तै योजनाहरु प्रत्येक िषथ आउदा हरेक िषथ छुट्टाछुटै टेण्डर प्रवक्रयामा 
जााँदा योजना मनमाथण कायथमा समस्या हनुे गदथछ र  योजनाहरु समयमा सम्पन्न हनु चनुौती 
देचखतछ, 

२. योजना सङ्खख्याको तलुनामा जनशचिको सङ्खख्या र्ोरै हदुााँ मनगरानी गनथ सपुररिेक्षण गनथ तर्ा 
मनमाथण स्र्लमा मनयममत पगु्न समस्या देचखतछ, 

३. पलु मनमाथणको जग्गा प्रामप्तमा देचखएको गमतरोध अतत्यको लामग यर्ाशीघ्र पहल गनुथपने, 
४. विगत आ. ि. का क्रमागत योजनाहरुमा बजेट व्यिस्र्ापनमा हनु नसक्दा केवह योजनाहरुको 

कायाथतियनमा समस्या देचखतछ, 
५. मतरालयबाट समयमा नै रकमाततर हनु नसक्दा सम्पन्न भइसकेका योजनाहरुको पमन हालसम्म 

भिुानी ददन नसकेको अिस्र्ा मसजथना हनु गएको छ, 
६. योजना छनोटका लामग मतरालयले स्पि नीमत अिलम्िन नगदाथ आयोजना तर्ा बजेटको 

तालमेल हनु नसकेको, 
७. मतरालयले उपभोिा समममत माफथ त कायथ गराउने सम्बतधमा स्पि नीमत मनदेशन मलन नसकेको 

हचिुाको भरमा योजना कायाथतियन भएको, 
८.  कोमभड लगायत अतय कारणबाट योजनाको अनािश्यक म्याद र्वपएको र तत्पश्चात बजेट 

विमनयोजन नगनथ नसक्दा धेरै योजनाहरु अलपर परेको, 
९. आयोजना कायाथलयको व्यिस्र्ापनमा मतरालय आिश्यक पहल कदमीका लामग वढला ससु्ती 

गरेको, 
१०. प्राविमधक कमथचारीलाई आिश्यक तामलमको अभाि रहेको, 
११. कमथचारी व्यिस्र्ापन, बढुिा तर्ा पदपूमतथमा समस्या देचखएको । 

 

 

4.2.3 जल स्रोत तर्ा मसाँचाई विकास मडमभजन, दोलखाका आयोजनाहरु 

अिस्र्ाः 

दोलखा  चजल्लामभर रहेका विमभन्न मसाँचाई योजनाहरुको सिेक्षण, मनमाथण, पनुमनथमाथण तर्ा ममथत सम्भार ग्रामीण 
विद्यतुीकरण (विद्यतु गहृ सब-स्टेशन प्रसारण लाईन मनमाथण तर्ा जल उत्पन्न प्रकोप व्यिस्र्ापन समेत) 
सम्बतधी कायथहरु गने चजम्मेिारी प्राप्त गरेको दोलखा जलस्रोत तर्ा मसाँचाई मडमभजन कायाथलयमा जम्मा ११ 
जना कमथचारीको दरबतदी मध्ये ८ जना कायथरत रहेका छन।् 
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यस मडमभजन कायाथलयले मनमाथण गनुथपने  प्रादेचशक कायथक्रम अततगथतका बहिुषीय मसाँचाई ७, नयााँ मसाँचाई 
योजना १५, मसाँचाई ममथत योजना ११, तटबतध २७, लगायत जम्मा ६६ िटा आयोजनाहरु रहेका छन।् 
जसमध्ये फागनु मसाततसम्म ४४ िटामा सम्झौता भैसकेको देचखतछ। यस आमर्थक िषथको अतत्यसम्ममा पूणथ 
रुपमा सम्पन्न भैसकेको ९ िटा सवहत ५४ िटा आयोजनाको मनमाथण कायथ सम्पन्न हनुे लक्ष्य मलइएको 
देचखतछ।  

त्यस्तै संिीय अनदुानमा मझौला मसाँचाई, नयााँ प्रविमध मसाँचाई, भमूमगत स्यालो तर्ा मडप, ममथत सम्भार, नदी 
मनयतरण जस्ता ४ करोडको लागतमा १५ िटा कायथक्रमहरु रहेका छन।् जसमध्ये १० िटा सम्झौता 
भैसकेको, २ िटा पूणथ रुपमा सम्पन्न भैसकेको र १४ िटा यस आमर्थक िषथमा सम्पन्न हनुे लक्ष्य मलएको 
देचखतछ। 

यस कायाथलयले मभमेश्वर नगरपामलका-8 चस्र्त गल्गले बोच मसाँचाई योजना (१०० हेक्टर),मेलङु्ग गाउाँपामलका 
िडा नं ६ र ७ को फड्के खोला पौिा मसाँचाई योजना (३७ हेक्टर), शैलङु्ग गाउाँपामलका -७ को अाँधेरी खोला 
जोर िट्ट सागटेु मसाँचाई योजना (११० हेक्टर), कामलतचोक गाउाँपामलका िडा नं ६ र ७ चस्र्त गमु ुखोला 
तोरीखेत मसाँचाई योजना (१०८ हेक्टर), चजरी-७ को महादेि खोला मसाँचाई योजना (३० हेक्टर), चजरी -२ को 
सिथशाखा कृवष फमथ र्ोपा योजना मसाँचाई तफथ  सम्पन्न भएका छन ्भन े भ-ुसंरक्षण तफथ  मभमेश्वर नगरपामलका 
िडा ७ को मकैिारी पवहरो व्यिस्र्ापन कायथ (38 मम.),  सेती देिी आधारभतू विद्यालय संरक्षण कायथ (१० 
मम.), बैतेश्वर गाउाँपामलका (25 मम.), मैलङु्ग-७ चस्र्त तामाकोशी नदी मनयतरण कायथ, ममल्ती खोला व्यिस्र्ापन 
कायथ, पचु्छार ममल्ती खोला व्यिस्र्ापन कायथ रशैलङु्ग-8 को कालापानी प्रार्ममक विद्यालय संरक्षण कायथ 
सफलतापूिथक सम्पन्न गरेका छन।् 

समस्याहरुः 

1. पयाथप्त मारामा पानी परु् याउन नसकेको, 
2. मसाँचाईको लामग पानीको माग भतदा आपमुतथ कम भएको, 
3. दक्ष जनशचि अभाि, उपलब्ध जनशचिलाई तामलम नभएको, 
4. जाडो  याममा पानीको स्रोतमा सकेुर जााँदा मसाँचाईका लामग पयाथप्त पानी व्यिस्र्ापन गनथ नसकेको, 

सझुािहरुः 
1. उपलब्ध जनशचिलाई समय समयमा तामलम ददन ुपने, 
2. स्िीकृत दरबतदी अनसुार आयोजनामा कमथचारी भनाथ गनुथ पने, 
3. मसाँचाई क्षमतालाई बढाउन ुपने, 
4. आिश्यक बजेट विमनयोजन गने 

5. स्र्ानीय तहसाँग समतिय गने आदी। 
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4.2.3 जनता आिास कायथक्रम 

नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधारा २ बमोचजम आमर्थक रुपले विपन्न लोवपतमखु समदुायका 
नागररकको संरक्षण उत्र्ान सशचिकरण र विकासका लामग चशक्षा, स्िास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, सामाचजक 
सरुक्षामा विशेष अिसर र लाभ पाउने हक र संविधानको धारा ३६ मा आिासको हकलाई मौमलक हकको 
रुपमा समुनचश्चत गरेको अिस्र्ामा  नेपाल सरकारले जनता आिास कायथक्रम कायाथतियन कायथविमध, २०७३ 
अनसुार गदै आएको कायथक्रम आ.ि. 075-76 देचख प्रदेशमा हस्ताततरण भएकोले िागमती प्रदेशको मसतधलुी 
चजल्लाको दधुौली नगरपामलका िडा नं. ४, ५, ६, ७, ८, १०, ९, र ११ मार तीनपाटन गाउाँपामलकाको 
िडा नं. १ देचख ११ सम्मका जनतालाई लचक्षत िगथ मानी प्रदेश सरकार, भौमतक पूिाथधार विकास मतरालय 
अततरगतका शहरी विकास तर्ा भिन कायाथलयले यो कायथक्रम विगतदेचख स्र्ायी रुपले बसोिास गदै आएका 
राविय दमलत आयोगमा सचुीकृत भएका दमलत, विपन्न मसुलमान तर्ा सालबसाली नेपाल सरकारले बजेट 
ििव्य माफथ त सम्बोधन गरी समेटने लोपोतमखु र अमत मसमाततीकृत जाती िा समदुायका विमभन्न िगथलाई 
लचक्षत गररएको हो। विगतदेचख स्र्ायी रुपले बसोिास गदै आएका मतरो रमसद भएको विजलुी, पानीको विल 
िा अतय सेिा सवुिधा मलदै आएको र लचक्षत िगथमा परेको हो भनी स्र्ानीय तहबाट मसफाररस भएको 
व्यचिहरु नै यो कायथक्रमको लचक्षत िगथ हो। 

यो कायथक्रममा लाभग्राहीको छनोट प्रदेश सभा मनिाथचन के्षर जनता आिास समतिय समममत गठन गरी उि 
समममतबाट लाभग्राही सिेक्षण फारम भराएर मलु्याङ्कन गदाथ ३५ भतदा बढी अङ्ख क प्राप्त िरपररिारलाई 
प्रार्ममकतामा राख्न े र छनोट गने मनणथय गररएको मर्यो। आिास मनमाथण कायथमा लचक्षत िगथको रोजगारी 
मसजथना, अपनत्ि ग्रहण तर्ा मछटो छररतो कायथका लामग सम्भि भएसम्म लाभग्राहीमध्येबाट तामलम प्राप्त 
डकमीलाई नै लगाइएको छ। र सो को अनगुमन तर्ा मलु्याङ्कन कायाथलय र समममतबाट गने गरेको छ। 

यस कायथक्रमको अनमुामनत आिश्यक लागत रु. ४२ करोड ८७ लाख बजेटमध्ये हालसम्म विमभन्न स्रोतबाट 
रु. १३ करोड ५७ लाख उपलब्ध भएको छ। यस कायथक्रममा मतनपाटनका गाउाँपामलकाका ६३० र 
दधुौली नगरपामलकाका 595 गरी कुल १२२५ िरपररिार छनोट भएका छन।् जसमध्ये दधुौली 
नगरपामलकाको पमरगा, लचख, पोखरे, लदाहामभर जस्ता मसुहर बस्तीहरुमा ४४२ िर मनमाथण सम्पन्न 
भैसकेको, ५० िर मनमाथणामधन रहेको र १०३ िर मनमाथण गनथ बााँकी रहेका छन।्लाभाचतित िगथहरुमा १३ 
िरपररिार कामी, ५ साकी, ९ दमाई, ४५८ मसुहर, ७ डुम, ३ अतय मसमाततीकृत रहेका छन।् 

समस्याः  

१. छनोट भएका लाभग्राहीको तलुनामा  बजेट कम हुाँदा एकामतर मनमाथण कायथमा ससु्तता रहेको छ 
भने अकोमतर बााँकी लाभग्राहीहरु मनरास हदैु गएका, 

२.  ददनानदुदन बढदै गएको मंहगीले मनमाथण सामग्री खररद र अनदुानमबच तालमेल हनु नसकेको । 
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३. जग्गा जमीनको समानपुामतक वितरण र उपलब्धता नभएकोले कुनै पररिारमा शौचालय हनु ुर 
कुनैमा नहुनलेु बस्ती व्यिस्र्ापनमा समस्या हनु सक्ने सम्भािना देचखएको, 

४. मनमाथण कायथविमधले सबै िगथका विपन्न गररबलाई समेटन नसकेको, 
५. अतय बस्तीसाँग छुवटएर बनेका तर्ा जंगलको छेउछाउमा मनमाथण भएका बस्तीहरुमा सरुक्षा 

व्यिस्र्ापन नभएको, 
६. अचशक्षा र बेरोजगारीले गदाथ स्िस्थ्य र स्िच्छतामा हनु सक्ने चनुौतीलाई व्यिस्र्ापन गनथ योजना 

मनमाथण अतयोलमा रहेको, 
७. एउटै आयोजना कायाथलयले चजल्लाभरीका कायथक्रमहरु सञ् चालन गनुथ पने भएको अिस्र्ामा 

सीममत जनशचिले मनयममत मनगरानी र अनगुमन गनथ नसकेको, 
८. कायाथलयमा बजेटको आभािले कायथक्रम सञ् चालन तर्ा व्यिस्र्ापन कायथ प्रभािकारी हनु 

नसकेको, 
९. एकामतर जनशचिको अभाि छ भने अकोमतर उपलब्ध जनशचिलाई समय-समयमा तामलम, सीप 

अमभिृवद्ध तर्ा क्षमता अमभिृवद्धका कायथक्रम सञ् चालन हनु नसकेको, र 
१०. कायाथलय सञ् चलान, अनगुमन, मलु्याङ्कन तर्ा कायथक्रम व्यिस्र्ापन गनथ आिश्यक पने सिारी 

साधनको अभाि रहेको । 

सझुािः 

1. पयाथप्त बजेट र कमथचारी व्यिस्र्ापन, 
2. लाभग्राहीहरुको आमर्थक र सामाचजक पक्षको उत्र्ान हनु ेकायथक्रम बनाउन पने, 
3. मसुहर बालाबालीहरुको लामग गाउाँ ब्लकमा आधारभतू विद्यालयको व्यिस्र्ापन र विद्यालय पगु्न 

बसको व्यिस्र्ा, 
4. अमधकांश लाभग्राहीहरु स्िबासी भएको हुाँदा जममनको लालपजुाथको व्यिस्र्ापन, 
5. खानेपानी तर्ा विजलुीको समस्याग्रस्त लाभग्राहीको लामग सो को व्यिस्र्ापन, 
6. समय र मंहगी अनकूुल अनदुान रकममा िवुद्ध गने र उत्पादनमूलक के्षरमा लगानी गनथ प्रोत्साहन 

गने, 
7. मसुहर बस्ती केचतद्रत उद्योग स्र्ापना गनुथपने, 

 

4.2.4 हसाथही मसाँचाई आयोजना, मसतधलुी 

अिस्र्ाः 

मसतधलुी चजल्लाको दधुौली नगरपामलका िडा नं ३ र ६ को लगभग ४०२ हेक्टर खेतीयोग्य जमीनलाई 
मसाँचाई गने हसाथही मसाँचाई आयोजनाले ५ सय १५ िरधरुीको ३ हजार १ सय ५७ जनालाई प्रत्यक्ष रुपमा 
फाईदा परु् याएको छ। कमलामाई नदीको पानीलाई मसतधलुी चजल्लाको पूिी भागलाई यो आयोजनाले मसाँचाई 
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गदथछ।मखु्य नहरको लगभग ८ हजार  ७ सय ३० मीटर रहेको छ भने ३ हजार ६ सय ६० मीटर लामो 
शाखा नहर रहेको छ। यो आयोजनाको कुल लागत १३ करोड ७६ लाख २२ हजार ६ सय ४७ रहेको 
छ भन े प्रमत हेक्टर ३ लाख ७८ हजार लगानीमा सम्पन्न हनुेछ। मसाँचाईको महुान तफथ  तटबतध रहेको 
भागमा  मनमाथण सम्पन्न भएका फलामे गेट र आर मस मस कभर लाईमनङ्गद्बारा कुलोमा  पानी सञ्चालन गरेको  
पाईतछ। नहरको खोला तने संरचनाहरुमा ८ िटा सपुर प्यासेज, २ िटा एक्िाडक्ट रहेका छन ्भन ेपानी 
िााँडफााँड सम्बतधी संरचनामा ५ िटा हेड रेगलेुटर, 10 िटा क्रस रेग्यलेुटर, 18 ठााँउमा मडमभजन बक्स 
(शाखा कुलो), १५ िटा फुटवक्रज, 1 इतलेट रहेका छन।् अतय संरचनाहरुमा ४ हजार ३ सय ६९ मीटर 
मखु्य नहर लाईमनङ्ग, १ हजार २० शाखा नहर लाईमनङ्गर 10.5 मीटर कभर लाईमनङ भएको पाईतछ। 

समस्याः 

१. आयोजना कायाथलयबाट मनमाथणस्र्ल धेरै टाढा भएकोले गाडी/सिारी साधनको अभािमा मनयममत 
मनरीक्षण हनु नसकेको, आितजाितमा कदठनाई भएको, 

२. िषाथत मौसममा कमलामाई नदीमा बाढी आउाँदा नहरको पानीलाई राम्ररी मनयतरण गनथ नसकेको, 
३. मसाँचाई आयोजना भएको कमलामाई नगरपामलका िडा नं. ५ मा जान सक्ने पवहरोलाई तयूमनकरण 

गनथ सरकारले कुनै पहल नगरेको र प्रार्ममकतामा नराखेको, 
४.  कायाथलय सञ् चालन, आयोजना मनरीक्षण, अनगुमन र मलु्याङ्कनका लामग आिश्यक दक्ष जनशचि 

उपलब्ध हनु नसकेको, 
५. धरान-चतरा सडक खण्डको कमलामाई नदीचस्र्त नहरमा पठाउन जम्मा गने पानीको मारा िषाथको 

मौसम अत्यामधक हुाँदा ५ विगहा जमत खेमतयोग्य जमीनमा दह बने्न गरेको र सो को मनयतरणमा 
सरकार उदामसन रहेको, 

६. उपभोिा समममतलाई मनयतरणको संयतर सरकारले बनाउन नसकेको, 

4.2.5 नारायणी मलफ्ट, खगेरी मसाँचाई आयोजना 

अिस्र्ाः 

वि.स. 2035 सालबाट मनमाथण शरुु भई वि.स. 2040 सालमा (लगभग ४० िषथ पवहले) सञ् चालनमा 
आएको नारायणी मलफ्ट मसाँचाई आयोजनामा प्रमतसेकेतड 2 हजार मलटर पानी ताने्न २ र प्रमतसकेतड ४ हजार 
मल. पानी तान्ने २ गरी चारिटा पम्पहरु रहेका छन।् यस मसाँचाई आयोजनाले भरतपरु महानगरपामलकाको 
जोरकुसमु पाकथ मा २२ ममटरमामर् मलफ्ट गरेर मखु्य नहरमा ल्याउने र १८ ममटर मामर् मलफ्ट गरेर "सी" 
नहरमा र मलफ्ट नगरी "बी" नहर गरी ३ िटा क्यानल माफथ त ३ हजार ५ सय हेक्टर खेती योग्य जममनमा 
मसाँचाईको सवुिधा परु् याएको छ। नारायणी मलफ्टको "ए" नहर ५ सय ममटर, "बी" नहर १९ वक.मी. र 
"सी" नहर १६ वक.मी लामो रहेको छ। "बी" नहरले चचतिनको यज्ञपरुी, तोरीखेत, पारसनगर, देिनगर र 
फुलबारीसम्म रहेको छ भन े"सी" नहर भोजाड, बसेनी, गोतद्राङ हदैु गौरीग ञ् जसम्मको के्षरलाई मसाँचाई 
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गदथछ।नारायणी मलफ्टको पानी राधारपरु र देिनगरचस्र्त नहरबाट खगेरीमा ममसाइएको छ।यो दिैु मसाँचाई 
आयोजनाले चचतिन चजल्लाको कररि साढे सात हजार हेक्टर खेती योग्य जममनलाई मसाँचाई गदथछ। 

समस्याः 

1. पम्प हाउसका मोटरहरु बेलाबखतमा विमग्ररहने गरेको, 
2. परुानो पम्प/मेमसनले क्षमताको आधा पानी ताने्न गरेको अर्ाथत लगानी अनसुारको प्रमतफल मलन 

नसकेको, 
3. बहुत सरकारी मसाँचाई पनुःस्र्ापन, व्यिस्र्ापन र हस्ताततरण कायथक्रम प्रदेश िा संिीय कसले 

चलाउने भने्न विषय अतयोल रहेको, 
4. ४० िषथ परुानो प्रविमधको भरमा रहन ुपरेको, 
5. िषेनी नगर सफा गनुथपरेको,  
6. "सी" नहरमा क्षमत पगेुको र भरतपरु महानगरपामलका िडा नं. ७, 10 र ११ मा अमतक्रमण 

भएको, 
7. पम्प िषथभरी चलाउन सक्ने अिस्र्ा मसजथना हनु नसकेको, 
8.  भएका पम्पहरु चजणथ अिस्र्ामा रहेको, 
9. आिश्यक बजेटको अभाि भएको, सधै अपयाथप्त बजेट विमनयोजन, 
10. दक्ष जनशचिको अभाि तर्ा जनशचि भनाथमा वढलाई, 
11. नहरमा जम्मा भएको बालिुा िषेनी हटाउन ुपने झतझट भएको र हटाउाँदा िषेनी टेतडर गनुथ परेको, 
12. आयोजनाको आफ्नै ड्रगलाईन मेमसन नभएको, 

सझुािः 

1. एकामतर नारायणी मलफ्टमा र्प लगानी गरेर आधमुनक मेमसनरी खररद गरी कायथक्षमता बढाउन ुपने 
देचखतछ भन े अकोमतर खेतीयोग्य जममन प्लवटङ्ग भएर मसाँचाई के्षर सााँिरुरदै गएको अिस्र्ामा 
सरकारले जग्गा प्लवटङ्गलाई मनरुत्सावहत गने कायथक्रम ल्याउन ुपदथछ। 

2. बस्ती विकासलाई व्यिचस्र्त गने आधमुनक योजना सवहत मसाँचाई कायथलाई िषथभरी सचुारु राख्दै 
िावषथक कम्तीमा तीन बाली उव्जाउन प्रोत्साहन गनुथ पनेछ। 

3. नहरमभर जम्मा भएको बालिुालाई मनचश्चच कायथविमध अपनाई बेचविखन गने र  आम्दनीलाई मसाँचाई 
प्रणाली प्रिद्धथनसाँग जोड्न उचचत कदम चाल्न ुपदथछ। 

4. ड्रगलाईन मेमसन लगायत अतय आिश्यक उपकरणहरु खररद गनुथपनेछ। 

5. जनशचिको भनाथ देचख तामलमसम्मको कायथमा यर्ाशीघ्र ्ध्यान परु् याउन ुपनेछ। 

6.  मतरालयले उचचत िजेट विमनयोजनमा ध्यान परु् याउने, आयोजना प्रमखुसाँग समतिय गदाथ प्रभािकारी 
देचखतछ। 
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7. मवहनौसम्म हनु सक्ने आयोजना प्रमखु पदको ररितालाई तयमुनकरण गनथ सरुिा प्रवक्रयालाई 
व्यिस्र्ापन गनुथ पने देचखतछ, सरुिा गनै पने भए आमर्थक िषथ समाप्त भएको लगतै गने । 

 

4.2.6  भौमतक पूिाथधार कायाथलय, मतर्ली 

यस आयोजना कायाथलयले रामेछाप चजल्लाको सडक र पलु मनमाथणका लामग सञ् चालन गरेको कायथक्रममा 
आमर्थक िषथ 2078/079 मा मतर्ली राल्टार साल ुसडक, रणजोर खोला सडक पलु, भटौली खोलापलु, 
धलेुिेशी सडक, अधेरी खोला पलु, लोखखुोला पलु, गोगने खोलापलु, छमतिने खोला पलु, कोलतजोरिाट 
सांिटुार मसररसे ठाडाखोला लाहा छेिर, मतदर रजमनटार मभलखेत सडक, भचुजडााँडा कालो चौतारा सडक, 
स्िारा गंगटारिेशी सडक, नामाडी कामलमाटी सडक, मसत्खा आाँपचौर राइगाउाँ सडक मतर्ली भलिुाजोर 
सडक, मतर्ली गाल्िा चौरीखोला (चशकारी डााँडा गोगनपानी गाल्िा खण्ड) जस्ता महत्त्िपूणथ आयोजनाहरु 
रहेका छन।् 

मतर्ली-गाल्िा-चौरीखोला सडक (चशकारीडााँडा-गोगनपानी-गाल्िा सडक खण्ड) 
अिस्र्ाः 

मतर्लीदेचख भटौलीसम्म रहेको यो सडक मध्यम खालको सडक (मागथ) हो। यसको कुल लम्िाई 6.5 
वक.मी. र चौडाई 5.5 मी. रहेको छ। वहमडुङ्ग एण्ड ठोकर लामा आर.के.जे.भी. मनमाथण कम्पनी चाहविलले 
2075 साल चैर १३ गेतदेचख मनमाथण गदै आइरहेको छ। यो सडकको मनमाथण कायथ 2077 सालको 
असोजमा सम्पन्न गनुथपने भएपमन कोरोना भाइरस लगायतको प्रभािले अधरुो रहेको अिस्र्ामा 2078 साल 
पषु मसाततसम्मको ठेिा म्याद र्प गररएको मर्यो। यो सडक मनमाथण गदाथ कुल २६ करोड २८ लाख हनु े
अनमुामनत खचथमध्ये हालसम्म १२ करोड ४० लाख खचथ भएको छ। कायाथलयको प्रमतिेदन अनसुार यस 
आयोजनाको आमर्थक प्रगमत 86.53 प्रमतशत भई ९२ प्रमतशत भौमतक प्रगमत रहेको देचखतछ। यस सडक 
योजनाबाट खााँडादेिी गाउाँपामलका, दोरम्िा गाउपामलका, सनुपमत गाउाँपामलका, र मतर्ली नगरपामलकाका  
कररब 85 हजार जनता प्रत्यक्ष रुपमा लाभाचतित हनुेछ। 

समस्याः 

1. यो सडक खण्डको मगुीटार चस्र्त २०० मी. जमत क्षरे वििादको कारणले मनमाथण हनु नसकेको 
हो। यस क्षेरमा एउटै व्यचिको मनजी जग्गा दईु ठाउाँमा सडकले अमधग्रहण गनुथ परेकोले जग्गा 
धनीले एउटा जग्गा सडकमा मनशलु्क ददने तर अको जग्गाको लामग सरकारले मआुव्जा ददन ुपने 
अडान कारण मनमाथण कायथ लामो समयदेचख रोवकएको छ। 

2. यवह सडक खण्डको ओडारेचस्र्त ५५ मी. सम्ममा मनमाथण कायथमा अिरोध भएको पाईतछ। 
व्यचिले सडकको जग्गामा िर बनाउने र सडकलाई बङ्खग्याएर (डाइभटथ गरेर) लैजान ु पने 
अडान मलएको देचखतछ। 
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3. संि, प्रदेश र स्र्ानीय जनप्रमतमनमध, सरकारी मनकाय तर्ा अतय सरोकारबालाले यो समस्या 
सामाधानका लामग कुनै ठोस कदम चाल्न नसकेको हो।  

4. योजना नै विफल हनुे अिस्र्ामा पगु्न सक्ने सम्भािना देचखएको, 
5. सडक मनमाथण अपरुो हुाँदा स्र्ानीयबासीले धलुो तर्ा फोहर व्यिस्र्ापन गनथ नसकेको, िातािरणीय 

प्रदषुणको मारमा स्र्ानीयको जीिनयापनमा समस्या देचखएको, 
6. आयोजना कायाथलयमा दक्ष जनशचिको अभाि, उपलब्ध कमथचारीलाई तामलमको आिश्यकता 

रहेको, आदी। 

 
 

सझुािः 
१. मगुीटारको जग्गा वििादमा जग्गा धनीलाई एक ठााँउको जग्गाको लामग मनचश्चत मापदण्डको आधारमा 

मआुव्जा उपलब्ध गराउाँदा वििाद सहज रुपमा टुवङ्गन सक्छ। 

२. ओडारेमा रहेको ५५ मी. जग्गा वििादमा स्र्ानीय जनप्रमतमनमध, प्रदेश सरकार लगायत अतय  
सरोकारिालाहरुले आिश्यक पहल गनुथ, आिश्यक परे चजल्ला प्रशासनको सहयोगमा समस्या 
सामाधान गनथ पहल गने। 

३. आयोजनाका उपलब्ध कमथचारीको क्षमता िृवद्ध गनथ व्यिसावयक तामलमको व्यिस्र्ा गनुथपने,  
४. दरबतदी अनसुारको कमथचारी आपूमतथका लामग मतरालयले आिश्यक पहल गने, 
५. कमथचारी सरुिा प्रणालीलाई व्यिचस्र्त बनाउन े। 

4.2.7 खानपेानी तर्ा सरसफाई मडमभजन, मतर्ली 

अिस्र्ाः 

यस कायाथलयले सञ् चालन गरेको आयोजनाहरुमा फुलासी तामाकोशी खानेपानी, काचत्तके मलफ्ट भंगेरी 
खानेपानी र मसदे्धश् िर खानेपानी आयोजनाहरु रहेका छन।् 2076 बैशाख २४ गते बहिुषीय आयोजनाको 
रुपमा स्िीकृत फुलासी तामाकोशी खानेपानी आयोजनाको कुल लागत ३३ करोड ३९ लाख ८९ हजार 
मध्ये ८ करोड, काचत्तके मलफ्ट भंगेरी खानेपानी 2076 फागनुमा बहिुिषीय आयोजनाको रुपमा स्कृतको 
लाग १९ करोड ७० लाखमध्ये ८ करोड ६२ लाख र मसद्धेश् िर खानेपानीको कूल लागत २१ करोड १३ 
लाखमध्ये ६ करोड 73 लाख खचथ भएको छ। 

काचत्तके-भंगेरी खानेपानी आयोजना मसतधलुीको सनुकोशी नदीको वकनारबाट प्रत्येक २०० मम. उचाईमा  गरी 
६ ठाउाँमा मलफ्ट गरेर  १२०० मम. मामर् २ लाख ५० हजार मल. को पानी ट्याङ्की मनमाथण गरी करीि 
680 िरधरुीलाई खानेपानी परु् याउने लक्ष्य सवहत यो आयोजनाको मनमाथण कायथ भैरहेको छ। यसले रामेछाप 
बजार समेतलाई खानेपानीको सवुिधा परु् याउन े देचखतछ। िषौदेचख खानेपानी अभािको मारमा परेका 
रामेछापबासीले मनमाथण पश्चात ठुलो राहत पाउने छ। 
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त्यस्तै, मतर्ली नगरपामलका िडा नं. १३ फुलासीमा  तामाकोशी नदीको वकनारमा िाटर ररजभाथयर मनमााँण 
गरी ५ ठाउाँमा मलफ्ट मनमाथण गदै यस के्षरका स्र्ानीयिासीलाई खानेपानीको सवुिधा परु् याउने देचखतछ। 

समस्याः 

1. पजुीगत खचथ फागनु मसाततसम्ममा १६% मार हनु सकेको,  
2. कमथचारीको दरबतदी आिश्यकता अनसुार नभएको, दरबतदी बमोचजमको कमथचारी उपलब्ध 

नभएको, 
3. जनशचिलाई सीप विकास तामलमको अभाि भएको, 
4. संिीय सशतथ अनदुानको संशोधन लगायतका विषयमा समस्या रहेको, 
5. श्रम अनदुान मलन अफ्ट्यारो भएको, 
6. उपभोिा समममतलाई मनयतरण गने संयतरको विकास हनु नसकेको, उपभोिा समममतसाँग स्र्ायी 

लेखा नं. नभएको, 
7. अपयाथप्त बजेट विमनयोजन, आदी । 

सझुािः 

1.  आयोजना कायाथलयको कायथ प्रभािकाररताका लामग टुके्र योजनाहरु तयूमनकरण गने, 
2. मड.पी.आर. भएको योजनालाई बजेट विमनयोजनको व्यिस्र्ा गने, बजेट विमनयोजन अचि 

मड.पी.आर. गनथ बजेट छुट्याउन ुपने, 
3. कमथचारीलाई तामलम कायथक्रम राख्न,े क्षमता अमभिृवद्धमा ध्यान परु् याउने, 
4. फुलासी खानेपानीमा बजेट अपयाथप्त भएकोले बजेट बढाउने, महत्त्िपूणथ योजनाहरुलाई मछटो 

सम्पन्न गनथ केतद्रमा समेत पहल गने, 
5. संिीय सशतथ अनदुानको संशोधन लगायतका विषयमा समस्या भएकोले प्रदेश सरकारले 

व्यिस्र्ापनका लामग पहल गने 
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4.3.मनश्कषथ तर्ा सझुाि 

4.3.1 मनश्कषथ  

शहरी विकास तर्ा भिन कायाथलय काठमाण्डौँ र मसतधलुी, पूिाथधार विकास आयोजना लमलतपरु, काभ्र े र 
रामेछाप, खानेपानी तर्ा सरसफाई मडमभजन रामेछाप, मसाँचाई तर्ा उजाथ के्षरमा मसतधलुी, दोलखा र चचतिन 
चजल्लामा अध्ययन तर्ा अनगुमन गररयो। 

भौमतक पूिाथधारको सतदभथमा 

शहरी विकास तर्ा भिन कायाथलय काठमाण्डौँ र मसतधलुी, पूिाथधार विकास आयोजना लमलतपरु, काभ्र े र 
रामेछाप चजल्लामा सञ् चालनमा रहेका आयोजनाहरुमा फागनु मसाततसम्मको समग्र भौमतक र आमर्थक प्रगमत 
१६%-२०% प्रमतशतको हाराहारीमा रहेको पाईयो जनु अचिल्लो आमर्थक िषथको तलुनामा कम रहेको 
पाईतछ। विमभन्न आयोजनाहरुको ठेिा प्रवक्रयामा दठलाससु्ती, उपभोिाहरु समयमा सम्पकथ मा नआउने र चैत 
मवहनापमछ ठेिा सम्झौता हुाँदा मनमाथण प्रवक्रया हतारमा हनुे, र पमन समयमा नसवक मतरालयले मलएको लक्ष्य 
परुा हनुे सम्भािना कमजोर भएर जातछ। अषाढे विकासको रुपमा देचखन गएको विकासले अगामी िषथको 
िजेट मनमाथण प्रवक्रयामा असज पररचस्र्मत मसजथना गदथछ, अि आउने बजेटमा कायथक्रम राख्न े िा नराख्न े
विषयको मनष्कषथमा पगु्न नसवकने देचखतछ । फलस्िरुप अधरुो आयोजना पमन बजेटमा छुटेको पाइतछ र 
िषौसम्म जनजीिनलाई नकरात्मक प्रभाि पारेको देचखतछ। एिामतर सरकारले अिैज्ञामनक तिरले 
(आिश्यकता, महत्त्िपूणथ र जरुरीको आधारमा छनोट नभएको) सालबसाली साना तर्ा टुके्र आयोजनामा 
बजेट विमनयोजन गदै बहिुषीय आयोजनालाई रकम अपगु हनुे िा छुट्ने गरी बजेट मनमाथण गरेको देचखतछ 
भने अकोमतर राविय तर्ा प्रदेश पञ् चिषीय योजनाहरु, ददगो विकासका लक्ष्यहरु, सखुी नेपाली समदृ्ध 
नेपालको लक्ष्यलाई परुा गनथ नकरात्मक प्रभाि पाने सम्भािना बढेर जातछ। आयोजना कायाथलयहरुले ददएको 
सझुाि अतय सरोकरािालासाँगको छलफलबाट आएको मनष्कषथ गहन रुपमा अध्ययन गरी औचचत्यता पवुि हनुे 
पलु तर्ा सडकहरुमा मार लगानी गनुथ पनेछ। भौमतक पूिाथधार मनमाथण गदाथ भौमतक र आमर्थक 
प्रभािकारीताका लामग प्रदेश सरकारले संिीय सरकार र स्र्ानीय तहसाँग नीमतगत, संस्र्ागत, योजनागत र 
कायथक्रमगत सम्बतध र अततरसम्बतधलाई समतिय, सहकायथ र सहअचस्तत्िको आधारमा सदुृढ गदै विकास 
कायथलाई मतव्र रुपमा अगाडी बढाउन ुपने देचखतछ जनु हालसम्म केवह के्षरमा अभाि रहेको पाईयो। 

खानपेानीको सतदभथमा 

खानेपानी तर्ा सरसफाई मडमभजन कायाथलय रामेछापले मनमाथण गरररहेको फुलासी तामाकोशी खानेपानी, 
काचत्तके मलफ्ट भंगेरी खानेपानी र मसदे्धश् िर खानेपानी आयोजनाहरुको अनगुमन गदाथ नदीको वकनारबाट पााँच 
ठााँउमा पानी मलफ्ट गरी तयून शलु्कमा जनताको िर-िरमा पानी परु् याउने आयोजना सराह्ननीय छ।िषौदेचख 
खानेपानीको अभाि खेप्दै आएका र दवुषत पानी खान वििश नागररकलाई धेरै हदसम्म राहत ददने देचखतछ। 
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काचत्तके मलफ्ट भंगेरी खानपेानी आयोजना मनमाथणको अचततम चरणमा रहेको छ। यसले यसै िषथदेचख पानी 
वितरण शरुु गनेछ। यी आयोजनाहरुले ददगो विकासका (छैटौँ) लक्ष्य शदु्ध खानेपानीको पहुाँच तर्ा सरसफाई 
परुा गनथ प्रत्यक्ष टेिा परु् याएको देचखतछ। फुलासी तामाकोशी खानेपानी आयोजनाको सतदभथमा तामाकोशीको 
वकनारबाट पहाडको टुप्पोमा पानी ररजथि गदाथ खचथ हनु सक्न ेरकम अपगु हनु े देचखतछ। रामेछाप चजल्ला 
भौगोमलक दृविकोणले मसतधलुी देचख दोलखासम्म हनु े भएकोले मनयममत अनगुमनमा जनशचिको अभाि 
देचखतछ।  

मसाँचाईको सतदभथमा 

मसतधलुी, दोलखा र चचतिन चजल्लाको मसाँचाई के्षरको अध्ययन/अनगुमन गदाथ समग्रमा प्रदेश सरकारले 
मलएको लक्ष्यमा पमन अषाढे खचथको प्रभाि देचखतछ । चाल ुआ.ि.को िजेट खचथमा उल्लेख्य प्रगमत भएको  
देचखदैन। प्रदेश सरकारको लगानी उपयिु भएपमन मनमाथण कायथमा वढलाससु्ती रहेको पाईयो। यसका केवह 
कारणहरुमा र्ोरै जनशचि र बवढ (टुके्र) आयोजनाको बोझ, उपभोिा समहु समयमा सम्झौता गनथ नआउने, 
कुलो मनमाथणमा भौगोमलक विकटताका कारण तलबाट मामर्ल्लो भेगमा पानी लैजान खचचथलो हनुे देचखतछ। 
विमभन्न आयोजनाहरुमा मआुव्जाको समस्या, नहर अमतक्रमण, नहर सरसफाई जस्ता व्यिस्र्ापकीय पक्ष 
कमजोर रहेको पाईयो। 

4.3.2 सझुािहरुः 

1. ददगो विकासका लक्ष्य, राज्यको नीमत, आिमधक पञ् चिषीय योजना, प्रदेश पञ् चिषीय योजना र 
सो अनरुुपको मध्यकामलन खचथ संरचना अनसुार बहिुषीय योजनाहरुको छनोट गने, 

2. प्रदेशस्तरीय भौमतक पूिाथधार विकास मनमाथणका लामग (अध्ययन सयतर) मर्ङ्क ट्याङ्क मनमाथण गरी 
आिश्यकता, महत्त्िपूणथ र जरुरीका के्षरहरु पवहचान गरी मार आयोजनाहरु मनमाथण गने र यस 
सम्बतधमा स्र्ानीय प्रमतमनमध, विज्ञ र सरोकारिालासाँग छलफल गने, 

3. मनमाथण कायथलाई आधमुनवककरण र बैज्ञामनवककरण गदै स्िचामलत बनाउन ु पने, प्रदेशले िषेनी 
व्यहोनुथ पने व्ययभार िटाउदै जाने गरी विकास गने, 

4. भौमतक पूिाथधारका भ्य ुटािर जस्ता संरचनालाई मनजी के्षरको सहभामगतामा बहउुद्दशे्यीय रुपमा 
विकास गने, 

5. आयोजना कायाथलयहरुमा कमथचारी दरितदी र आपूमतथमबच तालमेल गराउने, कायाथलय प्रमखुको 
सतदभथमा अिचच्छन्न उत्तरामधकारी हनुेगरी सरुिाको व्यिस्र्ापन गने, 

6. कमथचारी सरुिा गनै पने भए आमर्थक िषथको विचमा नगरी आमर्थक िषथ समाप्त भएको लगतै गने,  
7. उपलब्ध जनशचिलाई अद्यािमधक गनथ समय समयमा तामलमको व्यिस्र्ा गनुथपने, क्षमता 

अमभिृवद्ध कायथक्रमलाई मनयममत गनुथपने, 
8. टुके्र आयोजनाहरुलाई मनरुत्सावहत गदै कायाथलयको क्षमता अनसुार मार आयोजना संख्या राख्न,े 
9. मनचश्चत समयमभर सम्पन्न गनेगरी योजना छनोट गने र सोही बमोचजम बजेटको व्यिस्र्ा ममलाउने, 
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10. उपभोिा समममतलाई मनयतरण गनथ सयतर मनमाथण गने, सरकारप्रमत जिाफदेही बनाउने उपाय 
मतरालयले अिलम्बन गनुथपने, 

11. स्र्ानीय अनदुान र श्रम अनदुान सम्बतधी व्यिस्र्ालाई पनुविथचार गनुथ पने, DPR  भैसकेको 
आयोजनालाई मार बजेट समुनचश्च गने, 

12. जनता आिास कायथक्रमको लाभग्राहीको आमर्थक व्यिस्र्ापनका लामग प्रदेश सरकारले मसुहर 
बस्ती केचतद्रत उद्योग स्र्ापना गने, उत्पादन के्षरमा लगानी गनुथ पने, 

13. खेतीयोग्य जमीन अमतक्रमण गरी हनुे गरेको प्लवटङ्गलाई मनरुत्सावहत गने नीमत ल्याउन ुपने, 
14. आयोजना कायाथलयको ठााँउ व्यिस्र्ापन, खचथ व्यिस्र्ापन, कमथचारी व्यिस्र्ापन र चजतसी 

सरसमान व्यिस्र्ापनका लामग मतरालयले आिश्यक पहल गनुथ पने, आयोजना कायाथलयसाँग 
समतिय गनुथपने, 

15. मआुव्जाको कायथ यर्ाशीघ्र अगाडी बढाउने, मआुव्जा वितरणका लामग मनचश्चत मापदण्ड/कानून 
मनमाथण गरी एकरुपता कायम गनुथपने, 

16. पूिाथधार विकास गदाथ आमर्थक विकास, िातािरणीय संरक्षण र सामाचजक तयायविच सततलुन 
गनुथपने, 

17. मतरालय र आयोजना कायाथलयले उपलब्ध बजेट खचथ गनथ आमर्थक िषथको शरुुदेचख योजना बनाई 
कायाथतियनमा ध्यान ददन ुपने । 
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पररच्छेद - ५ 

आगामी ददनका लामग ध्यान ददन ुपने पक्षहरुः 
१. गहन छलफलको आिश्यकताः  विकास र समवृद्धका लामग आिश्यक पने सबै प्रकारका स्रोत, साधन 
हुाँदाहुाँदै पमन जमत मारामा देश विकास हनु पने हो हनु सकेको छैन । देश विकास वकन हनु सकेन भनरे 
सोध्ने हो भन,े जिाफमा भन्न सवकतछ हामीले बनाउने नीमत, कायथक्रम, योजनाको लामग जमत गवहराइमा 
छलफल गनुथपने हो, हनुे गरेको पाइाँदैन । दीिथकामलन प्रभाि पाने महत्िपूणथ नीमत मनमाथण गदाथ समेत सानो 
िेरामा बसेर बनाउने गरेका कारण, बने्न र बनाइने नीमत, मनणथयले उचचत प्रमतफल ददन सक्ने अिस्र्ा रहन े
कुरै भएन । त्यसैले मनम्न बमोचजमको विषयहरुलाई प्रदेश सरकार र जनप्रमतमनमधले ध्यान ददन आिश्यक 
छ।  

1. दीिथकामलन महत्ि राख्न े विषयमा नीमत मनमाथण तर्ा कानून मनमाथण गदाथ, आिश्यक मनणथय मलंदा 
जनप्रमतमनधीहरु, विज्ञहरु र सम्बचतधत पक्षहरु समेतको सहभामगतामा गहन ढंगको प्रदेश स्तरीय 
छलफल हनु जरुरी छ ।  

2. नेपालको संविधानको धारा ५१ ले मनदेचशत गरेको प्रािधान, धारा १६ देचख धारा ४६ सम्ममा रहेका 
मौमलक हक,  मानि अमधकार महासतधी, आिमधक योजना, रािको नीमत, कायथक्रम, राज्यको उद्दशे्य 
आददको आधारमा कानून मनमाथण गने, कायाथतियन गने, अनगुमन र मलु्याङ्कन गने, पषृ्ठपोषण प्राप्त गरी 
समता र समानतामूलक विकासको ढााँचालाई अंमगकार गररन ुपदथछ। 

3. प्रदेश सरकारले प्रशासमनक कायथ सम्पादन गदाथ त्यस्तो कायथसम्पादन गने पदामधकारीले संविधान तर्ा 
अतय प्रचमलत कानूनमा व्यिस्र्ा भएका कुराहरुको अमतररि सशुासन(व्यिस्र्ापन तर्ा सञ् चालन) 
ऐन, २०६४को  दफा ६ (ञ) मा उल्लेचखत जनसहभामगता तर्ा स्र्ानीय स्रोतको अमधकतम उपयोग 
गनुथ पने विषयलाई विशषे ध्यान परु् याउन ुपदथछ। 

4.  राज्यको यिुा शचिको उचचत व्यिस्र्ापन र रोजगारी मसजथनाको मनममत उत्पादन र उत्पादकत्त्ि  
बवृद्ध माफथ त राज्यको आमर्थक िृवद्ध तर्ा विकास लक्ष्य हामसल गने विषयलाई बागमती प्रदेशको 
पवहलो प्रार्ममकतामा राख् न ुपदथछ।  

5. बजेट मनमाथण प्रवक्रयालाई संि, प्रदेश र स्र्ानीय तहको समतिय र सहकायथ गरी सहभामगतामूलक 
बनाउन ुपदथछ।  

6. प्रदेशको विकासको लामग ल्याईने विमभन्न योजनाहरुको छनोट प्रणालीमा सधुार ल्याउन आिश्यक 
देचखतछ। योजना छनोट गनथ प्रशासन, प्राविमधक, जनप्रमतमनमध र स्र्ानीय मनकायसाँग आिश्यक 
छलफल गरी स्र्ायी प्रकृमतको संयतर मनमाथण गरी जनता िा सरोकारिालाको आिश्यकता पवहचान 
गरी यसलाई पारदशी बनाईन ुपदथछ।   
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२. प्रदेशको औचचत्यता र प्रभािकाररता सम्बतधमाः 

प्रदेश सरकारका कामको प्रभािकाररतामा नौलोपन, जनउत्तरदायी जनताको जीिनस्तर उकास्न प्रदेश सभामा, 
प्रदेश सभाका सदस्यहरुले खेलेको भमुमकाले नै प्रदेशको औचचत्य र सातदमभथकता पिुी गदथछ ।तर हाम्रा काम 
कामकारिाही, परम्परागत ढंगका रहेका संिीय सरकार र प्रदेश सभाले संिीय संसदको काम कारिाहीको 
निल गरेको कारण प्रदेशको औचचत्य र सातदमभथकतामा प्रश् न उठेको छ। प्रदेशहरु कामकाजी, कामयािी र 
अमधकार सम्पन्न हनु ुपदथछ।अमधकार सम्पन्न प्रदेश अवहलेको आिश्यकता हो।जे जमत अमधकार प्राप्त छ, प्राप्त 
भएका अमधकारको प्रयोग मै पमन क्षमता प्रदशथन गनथ सवकतछ, ।काममा,, विकासका मोडलमा नौलोपन, योजना 
माग्न मतरालय, मतरालय धाउन ु पने अिस्र्ाको अतत्य, आिश्यकता र औचचत्यको आधारमा विकास 
योजनाहरुको िााँडफााँड, योजना छनौटमा पारदशी ढंगको मापदण्ड, समवृद्धको स्पि खाका लगायतका 
विषयहरुले प्रदेशको औचचत्यता पवुि गने नगने कुरा मनभथर गदथछ ।तसर्थ प्रदेश सरकारका काम कारिाही र 
प्रदेश सभालाई प्रभािकारी बनाउने सम्बतधमा वढला नगरी छलफल चलाउन ुपने अिस्र्ा भने आइसकेको 
छ।  

३. प्रदेश सभा सदस्यहरुको उपचस्र्मतः  प्रदेश सरकार माफथ त स्र्ानीय तहलाई जाने सबै प्रकारका 
अनदुानहरुको वितरण तर्ा कायाथतियन पक्षलाई प्रदेश सभा सदस्यहरुको उपचस्र्मत प्रत्यक्ष रुपमा अनभुतू हनु े
गरी लागू गने व्यिस्र्ा अिलम्बन गररन ुपदथछ।  

४. राय सझुािको उपेक्षाः प्रदेश सभा र विषयगत समममतहरुले मलचखत रुपमा पेश गरेका राय, सझुाब 
समेतलाई सरकारका मसद्धातत र प्रार्ममकता, नीमत कायथक्रममा कवहाँ कतै सम्बोधन गने प्रयास समेत गरेको 
देचखएन । समममतले ददएका सझुािलाई छलफल समेत गने गरेको पाइएन । मतरालयबाट हनुे यस्ता 
हेलचेक्राईका बारेमा आगामी ददनमा समममतले गचम्भर ढंगबाट छलफल गनुथ पने अिस्र्ा शृ्रजना भएको छ ।  

समममतको काम प्रभावित पाने केही पक्षहरुः  
 समममतलाई आिश्यक पने स्रोत साधनको कमी ।  
 समममतलाई आिश्यक पने विज्ञको सेिा प्राप्त नहनु ु।  
 मतरालय र समममतको विचमा बेला बेलामा छलफल हनु नसक्न ु। 

 पराम्परागत ढंगबाट काम गने प्रिृचत्तको मनरततरता ।  
 कानून मनमाथणमा पयाथप्त छलफल हनुे अिस्र्ा नहनु ु।  
 महत्िपूणथ नीमत मनमाथणमा समममतलाई सहभागी गराउने परम्पराको सरुुिात हनु नसक्न ु। 
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अनसुचुी-१ 

अर्थ तर्ा विकास समममतको कायथविमध, 2078 
 

प्रदेश सभा अततगथतको अर्थ तर्ा विकास समममतको बैठक तर्ा काम कारिाहीलाई मयाथददत, 
व्यिचस्र्त एंि प्रभािकारी बनाउने सम्बतधमा आिश्यक व्यिस्र्ा गनथ बाञ्छनीय भएकोले, 

प्रदेश सभा मनयमािली, 2074 को मनयम 151 को उपमनयम (2) बमोचजम समममतले यो 
कायथविमध बनाई लाग ुगरेको छ। 

१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्भः (1) यो कायथविमधको नाम “अर्थ तर्ा विकास समममतको कायथविमध,  
2078” रहेको छ। 

          (2) यो कायथविमध समममतले स्िीकृत गरेको मममतदेचख प्रारम्भ हनुेछ ।  

 2. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अतय अर्थ नलागेमा यस कायथविमधमाः- 

क) “उपसमममत” भन्नाले अर्थ तर्ा विकास समममत अततगथत गदठत उपसमममत सम्झन ुपछथ।  

ख) “बैठक” भन्नाले अर्थ तर्ा विकास समममतको औपचाररक बैठक सम्झन ुपछथ ।  

ग) “सचचि” भन्नाले अर्थ तर्ा विकास समममतको सचचि सम्झन ुपछथ ।  

ि) “सभापमत” भन्नाले अर्थ तर्ा विकास समममतको सभापमत सम्झन ुपछथ र सो शब्दले 
सभापमतको अनपुचस्र्मतमा समममतको सभापमतको रुपमा काम गने सदस्यलाई समेत 
जनाउाँदछ । 

ङ) “समममत” भन्नाले अर्थ तर्ा विकास समममत सम्झन ुपछथ । 

च)  “सभामखु” भन्नाले   बागमती प्रदेश सभाको सभामखु सम्झन ुपछथ ।        

3. समममतको बैठकः (१) समममतको बैठक आिश्यकता अनसुार सभापमतले बोलाउनेछ । 

  (2) समममतको बैठक बागमती प्रदेश सभा सचचिालय पररसरमभर बस्न ु पनेछ।तर सचचिालय 
पररसर बावहर बैठक बस्न ुपरेमा बैठक बस्न ुपूिथ सभामखुको मलचखत अनमुमत प्राप्त गनुथ पनेछ र 
त्यसरी बसेको बैठकलाई औपचाररक मामनने छ । 

  (3) समममतको भच ुथअल (vertual) बैठक समेतलाई औपचाररक बैठक मानी बैठक िापतको 
सवुिधा सोवह बमोचजम हनुेछ । 

४. उपचस्र्मतः बैठकमा उपचस्र्त प्रत्येक सदस्यले िणाथनकु्रम अनसुार उपचस्र्मत पचुस्तकामा 
उचल्लचखत आफ्नो नामको पछाडी रहेको दस्तखत महलमा दस्तखत गनुथ पनेछ। 

              तर बैठक सरुु हनु ु अगािै िा बैठकको समाप्तीपमछ कुनै पमन सदस्यले  उपचस्र्मत 
पचुस्तकामा दस्तखत गनथ पाउने छैन । 
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5. बैठक सञ्चालनः (1) बैठकको सभापमतत्ि सभापमतबाट हनुेछ। मनजको अनपुचस्र्मतमा समममतका 
सदस्यहरुमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समममतको बैठकको सभापमतत्ि गनेछ। यसरी ज्येष्ठ सदस्यले 
सभापमतत्ि गरेको अिस्र्ामा मनजले सभापमतले प्रयोग गने सबै अमधकार प्रयोग गनथ सक्नेछ। 

  (2) प्रदेश सभा मनयमािली, 2074 को मनयम 154 बमोचजम समममतको गणपूरक संख्या 
समममतको सम्पूणथ सदस्य संख्याको एक चौर्ाई हनुछे। 

(३) बैठकको मनणथय सिथसम्ममतिाट हनुेछ। सिथसम्मत हनु नसकेमा उपचस्र्त सदस्यहरुको 
बहमुतको मनणथय समममतको मनणथय मामननेछ, मनणथय आिश्यकता अनसुार मौचखक िा मलचखत 
हस्ताक्षर सवहतको मतदान प्रवक्रयाबाट हनुेछ र मत िरािर भएमा सभापमतले मनणाथयक मत 
ददनेछ । 

    (४)  बैठकको मनणथय सभापमतबाट प्रमाचणत हनुेछ। 

  (5)  बैठक तोवकएको मममत र समयमा समममतको  सभा कक्षमा बस्नेछ। सभापमतले बैठकको 
प्रारम्भ र अतत्यको िोषणा गनेछ। तोवकएको समय भतदा 30 ममनेटसम्म गणपूरक संख्या 
नपगेुमा सो ददनको बैठक स्ितः स्र्मगत हनुेछ । 

  (6) बैठकको शरुुमा नै कायथसूचीमा परेका विषयको प्रकृमत र महत्त्ि समेतलाई ध्यानमा राखी 
बैठकको समयािधी तय गररनेछ। आिश्यकता अनसुार सदस्यहरुले बोल्न े समयको मनधाथरण 
गरी छलफल गररनेछ र छलफलमा भाग मलने सदस्यले छलफलको विषयमा केचतद्रत रही 
मनधाथररत समयमभर आफ्नो विचार राख्न ुपनेछ। 

  (7)  विशेष कारणिशः सभापमतलाई सूचना ददएको अिस्र्ामा बाहेक बैठक प्रारम्भ भएपश्चात 
अतत्य नभएसम्म सदस्यहरु बैठकमा  उपचस्र्त रहन ुपनेछ । 

  (8) बैठकमा सहभागी सदस्यले कुनै कारण बावहर मनचस्कन ु परेमा बैठकको सभापमतको 
अनमुमत मलन ुपनेछ। 

  (9) बैठकको विषयिस्तमुा केचतद्रत रहन र बैठकलाई मयाथददत तलु्याउन मोिाइल िा संचार 
सेटलाई आफ्नो अनकूुल व्यिस्र्ापन गनथ सबैको कतथव्य हनुेछ। 

6.  मनणथय प्रकाशन गनेः समममतले गरेको मनणथय प्रमाचणत भएको मममतदेचख २ (दईु) ददनमभर  
समममतको आमधकाररक विद्यतुीय माध्यम (website) मा सचचिालयले प्रकाशन गनुथ पनेछ। 

  ७.  मनणथय पठाउनःे (1) समममत िा उपसमममतले कुनै मनकाय िा पदामधकारीलाई मनणथय गरी 
ददएको मनदेशन, राय िा सझुािलाई सम्बचतधत मनकाय िा पदामधकारीलाई मनणथय प्रमाचणत 
भएको सात ददनमभर मलचखत रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ। 

      तर मनणथय भएको लगतै पमछ सात ददनसम्मको सािथजमनक विदा पनथ गएमा कायाथलय खलेुको 
तीन ददनमभर पठाईएकोमा अतयर्ा मामनने छैन ्। 
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     (2) समममत िा उपसमममतले जानकारी गराएको पतर ददनमभर पालना भए नभएको अिस्र्ा 
बझुी नभएको अिस्र्ामा ताकेता र पनुःताकेता गनुथ पनेछ। 

8. बैठक सम्बतधी जानकारीः (1) समममत सचचिालयले समममत सदस्यहरुलाई बैठक बस्न े
समयभतदा कम्तीमा 48 िण्टा अगािै सूचना टााँस िा मोिाइल एस.एम.एस िा विद्यतुीय 
पराचार िा फोन गरी िा मौचखक रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ । 

   तर आकचस्मक रुपमा बोलाइने बैठकको सतदभथमा 48 िण्टा अगािै जानकारी गराउन बाध्य 
हनुे छैन। 

9. बैठकको कायथसूचीः समममतको आगामी बैठकमा छलफल हनु े विषय समातयतया अचिल्लो 
बैठकमा नै मनधाथरण गररनेछ र सो बमोचजम हनु नसकेमा सचचिले सभापमतसाँग परामशथ गरी 
कायथसूची मनधाथरण गनेछ र सोको जानकारी सदस्यहरुलाई गराईनेछ । 

10. समममतको काम, कतथव्य र अमधकारः समममतको काम, कतथव्य र अमधकार प्रदेश सभा 
मनयमािली, 2074 बमोचजम हनुेछ। 

11.बैठकमा भाग मलन सक्नःे समममत सदस्य बाहेक प्रदेश सभाको अतय सदस्यले समममतको 
बैठकमा भाग मलन चाहेमा सभापमतको स्िीकृमत मलई सहभागी हनु सक्नेछ । 

        तर त्यसरी बैठकमा भाग मलने सदस्य र आमचतरत सदस्यलाई समममतमा मतामधकार हनुे 
छैन । 

12. परामशथ मलन सक्नःे समममतले आफ्नो कायथक्षेर अततगथतको विषय अध्ययनको क्रममा  
सम्बचतधत पक्ष, विमभन्न विषयका विज्ञ तर्ा वहत समहुका प्रमतमनमधहरुलाई समममतमा आमतरण 
गरी आिश्यक परामशथ तर्ा सझुाि मलन सक्नेछ। 

   13. उपसमममत तर्ा कायथदल गठन गनथ सक्नःे समममतले आततररक काम कारिाही सञ्चालन गनथ  िा 
आफ्नो कायथक्षेर मभरको विषयमा अध्ययन गरी प्रमतिेदन ददन उपसमममत िा कायथदल गठन गरी 
काम गनथ सक्नेछ। त्यसरी उपसमममत िा कायथदल गठन गदाथ त्यस्तो उपसमममत िा कायथदलमा 
रहने सदस्यहरु, उपसमममत िा कायथदलले गनुथपने काम र सो कायथ सम्पन्न गनुथपने अिमध समेत 
वकटान गनुथपने छ।  

14. कागजात चझकाउन तर्ा सम्बचतधत व्यचि िा सरकारी अमधकारीलाई उपचस्र्त गराउन सक्नःे 
समममतको कायथसम्पादनको मसलमसलामा समममतका सदस्यहरुले प्रदेश सभा मनयमािली, 2074 
को मनयम 151 (ट) बमोचजम समममतले आफ्नो कामको मनममत्त सम्बचतधत व्यचि िा सरकारी 
अमधकारीलाई उपचस्र्त गराउन तर्ा कुनै कागजात चझकाउन सक्नेछ। 



51 
चौँर्ो िावषथक प्रमतिेदन                                         अर्थ तर्ा विकास समममत 

15. स्र्लगत अनगुमन तर्ा अध्ययन भ्रमणः समममतको कायथसम्पादनको  मसलमसलामा समममतका 
सदस्यहरुले प्रदेश सभा  मनयमािली, 2074 को मनयम 151 को उपमनयम (3) बमोचजम 
कुनै स्र्ानको स्र्लगत अनगुमन िा अध्ययन भ्रमण गनथ सक्ने छन ्। 

१6. काम कारिाही गोप्य राख्न सवकनःे समममतले आफ्नो क्षेरामधकार मभरको कुनै काम, 
कारिाहीको प्रकृमत र विषयको गाचम्भयथतालाई दृविगत गरी गोप्य राख्नपुने विषय तर्ा सूचना 
गोप्य राख्न सक्नेछ। 

 17. बैठकमा पालन गनुथपने मनयमः प्रदेश सभा मनयमािली, 2074 को मनयम 19,20 र २१ 
बमोचजमका व्यिस्र्ाहरु समममतका सदस्यले पालना गनुथ पनेछ। 

 18. सञ्चार माध्यमलाई जानकारीः समममत बैठक सम्बतधी गमतविमध प्रकाशन तर्ा प्रसारणका लामग 
आमसञ्चार माध्यमलाई औपचाररक रुपमा सचचिालयले खिर गनथ सक्नेछ । 

 19. कायथविमधमा संशोधनः समममतले आिश्यकता अनसुार कायथविमध संशोधन गनथ सक्नेछ। 

 20. विविधः (1) समममतले  आफ्नो काम कारिाहीलाई व् यिचस्र्त र प्रभािकारी बनाउन प्रदेश 
सभा मनयमािली, 2074 को मनयम १५३ बमोचजम कायथतामलका मनमाथण गरी लाग ु गनथ 
सक्नेछ । 

   (2) समममतले आफ्नो काम कारिाही सम्पादनको क्रममा समममतको क्षेरामधकार मभरको 
जनुसकैु विषयमा जनताको राय, सझुाि तर्ा प्रमतवक्रया प्राप्त गनथका लामग संि प्रदेश तर्ा 
स्र्ानीय तहमा समेत अततरवक्रया गनथ र प्रदेश एिं स्र्ानीय तहलाई आिश्यक सझुाि ददन 
सक्नेछ। 

      (3) समममतको काम कारिाहीमा सहयोग परु् याउन ुसम्बचतधत सबैको कतथव्य हनुेछ।  
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अनसूुची-२ 

माननीय सदस्यहरुको बैठकमा उपचस्र्मत 

 

समममतको यस िषथको बैठक संख्या (मममत 2079 जेठ २० सम्मः) (बैठक संख्या 45 दचख 67 
सम्म) : जम्मा 23 िटा 

 

क्र .सं  मा. सदस्यहरुको नाम, र्र जम्मा उपचस्र्मत कैवफयत 

१ मा. श्री नारायण बहादरु मसलबाल 21  

२ मा. डा. अजय क्राचतत शाक्य 02  

३ मा. श्री आङ देण्डी लामा 16  

४ मा. श्री आशामाया तामाङ 16  

५ मा. श्री कैलास प्रसाद ढ्ङ्गले 10  

६ मा. श्री ददनशे महजथन 01  

७ मा. श्री मबजलुा बमाथ राणा 7  

८ मा. श्री मीना ज्ञिाली नेपाल 08  

९ मा. श्री रचना खड्का 03  

१० मा. श्री रामेश्वर फुयाल 10  

११ मा. श्री लक्ष्मण लम्साल 10  

१२ मा. श्री लेखनार् दाहाल 07  

१३ मा. श्री विनोद कुमार खड्का 12  

१४ मा. श्री शशीजंग र्ापा 20  

१५ मा. श्री शाचतत मर्ङ्ग 09  

१६ मा. श्री शाचतत प्रसाद पौडेल 14  

१७ मा. श्री शोभा शाक्य 20  

१8 मा. श्री सरस्िमत बस्नते 09  

19 मा.  श्री यिुराज दलुाल 08  
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अर्थ तर्ा विकास समममतको बैठक शरुु देचख हालसम्मको वििरण 

क्र.
स. 

मवहना र 
गते 

िषथ बैठक 
संख्या 

आ.ि
. 

बैठक 
संख्या 

कै
वफ
यत 

1 12/15 
20

74
 

3 

20
74

/
0
75

 
10 

  

2 12/16 

3 12/28 

4 01/12 

20
75

 

15 

5 02/04 

6 02/20 

7 02/14 

8 03/08 

9 03/15 

10 03/20 

11 08/02 

20
75

/
0
76

 

12 

  

12 08/03 

13 08/04 

14 08/05 

15 10/18 

16 11/12 

17 12/03 

18 12/26 

19 02/01 

20
76

 

12 

20 02/17 

21 03/05 

22 03/09 

23 05/10 

20
76

/
0
77

 

11 

  

24 05/22 

25 05/26 

26 08/02 

27 09/05 

28 09/06 

29 10/28 

30 12/06 

31 01/09 

20
77 

7 
32 02/14 

33 03/18 

34 04/06     

क्र.
स. 

मवहना र 
गते 

िषथ बैठक 
संख्या 

आ.ि
. 

बैठक 
संख्या 

कै
वफ
यत 

35 07/23    
20

77
/
0
78

 11 

36 07/24 

37 07/25 

38 01/03 

20
78

 

26 

39 01/12 

40 01/13 

41 01/14 

42 02/18 

43 02/27 
 

44 02/28 
 

45 07/11 

20
78

/
0
79

 

23 

  

46 07/23 

47 07/29 

48 08/02 

49 08/20 

50 08/21 

51 08/22 

52 09/06 

53 10/11 

54 10/12 

55 10/17 

56 10/24 

57 10/25 

58 10/26 

59 10/27 

60 10/28 

61 11/30 

62 12/07 

63 12/08 

64 02/12 

20
79

 

  

65 02/15 

66 02/17 

67 02/20 
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अनसूुची-३ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सभापमत स्तरीय अनभुि आदान प्रदान कायथक्रम, गण्डकी प्रदेश 

भिपरुको यातायात कायाथलयको लामग मनधाथररत जग्गा बारे जानकारी मलंदै  

तत्त 
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समममतको चौंर्ो बावषथक प्रमतिेदन माननीय सभापमतले माननीय सभामखु सानकुुमार शे्रष्ठ समक्ष पेश गनुथ हदैु 

तत्त 

समममतको बैठकमा मतरालयको कायथ प्रगमत सम्बतधी छलफल 

तत्त 
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बजेट मनमाथणमा प्रदेश र स्र्ानीय तह मबच समतिय र सहकायथ सम्बतधमा छलफल 

तत्त 
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जनता आिस कायथक्रम मसतधलुीको अिलोकन 

तत्त 

मभममान बसपाकथ  मनमाथणको अनगुमन 

तत्त 
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सन्दर्भ सामग्री 

1. नेपालको संविधान 

2. प्रदेश सभा मनयमािली, 2074 

3. बागमती प्रदेशको नीमत तर्ा कायथक्रम 

4. विमभन्न मनकायबाट प्रकाचशत प्रगमत वििरणहरु 

5. विमभन्न परपमरकामा प्रकाचशत लेख रचनाहरु 

6. विगतका बजेट ििव्यहरु 

7. विमभन्न समयमा मतरालयले समममतमा प्रस्ततु गरेको कागजात, परहरु 

8. अनगुमनका क्रममा आयोजना कायाथलयबाट प्राप्त कागजातहरु 

9. समममत बैठकका मनणथय एिं छलफलहरु 

 

 

 


