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भमुिका 
 

नेपालको संविधान २०७२ ले प्राचिनकालदेचख िल्दै आएको एकात्िक केचन्रकृत राज्य व्यिस्र्ालाई 
अन्त्य गदै संघीय प्रादेचशक र स्र्ानीय गरी तीन तहको सरकार र तीन तहकै व्यिस्र्ावपका 
सवहतको शासवकय व्यिस्र्ा सवहतको संरिना मनिाथण भए पश्चात वि.सं २०७४ सालिा तीनै तहको 
मनिाथिनको संघीयता सवहतको लोकताचन्िक गणतन्िात्िक शासन व्यिस्र्ाको एक खडुवकलो पार 
गरी यहााँसम्ि आईपगेुको छ। 

 

संिैधामनक व्यिस्र्ा ििोचजि तीन तहका व्यिस्र्ावपका िध्ये प्रदेश सभा संघीय व्यिस्र्ावपका भन्दा 
एक तह िनुी स्र्ानीय व्यिस्र्ावपका भन्दा एक तह िार्ी िीिको तहको रुपिा रहेको छ। प्रदेश 
सभा िा प्रदेश व्यिस्र्ावपकाले स्र्ानीय व्यिस्र्ावपका र संघीय व्यिस्र्ावपका िीि सेतकुो काि 
सिेत गने हुाँदा व्यिस्र्ापवकय सिन्ियको लामग प्रदेश सभाको अहि ् भमुिका रहन्छ। संचघय 
राजधानी सिेत यसै प्रदेशिा रहेकाले यस बागिती प्रदेश सभाको विशेष िहत्ि रहन गएको छ।  

संविधानको धारा १९३ िा प्रदेश सभाको कायथ प्रणालीलाई व्यिचस्र्त गनथ प्रदेश सभा मनयिािली 
ििोचजि विमभन्न समिमतहरुको गठन गनथ सक्ने प्रािधान रहे अनसुार प्रदेश सभा मनयिािली २०७४ 
(दोस्रो संशोधन) को मनयि १४६ ििोचजि प्रदेश िामिला समिमत, अर्थ तर्ा विकास समिमत, 
सािथजमनक लेखा समिमत,उद्योग पयथटन तर्ा िातािरण समिमत र चशक्षा स्िास््य तर्ा कृवष समिमत 
गठन गररएको अिस्र्ा छ। यस प्रदेश सभाको विमभन्न समिमतहरु िध्ये अर्थ तर्ा विकास समिमत 
एक िहत्िपूणथ समिमत हो। 

यस समिमतको कायथ क्षेि अन्तगथत आमर्थक िामिला तर्ा योजना िन्िालय, भौमतक पूिाथधार तर्ा 
विकास िन्िालय, प्रदेश नीमत तर्ा योजना आयोग, राविय प्राकृमतक स्रोत तर्ा वित्त आयोग 
पदथछन।् िन्िालय विभाग र अन्तगथतका मनकायहरुको नीमत तर्ा कायथक्रि, स्रोत पररिालनको 
अिस्र्ा, राजश्व संकलन र व्ययको अिस्र्ाका बारेिा समिमतको िैठकिा सम्बचन्धत िन्िालयका 
िन्िी, सचिि र विभागीय प्रिखुसंग गत िषथ जस्तै यस िषथ सिेत अन्तरवक्रया कायथक्रि राचखएको 
मर्यो। 

प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभा प्रमत उत्तरदायी र जिाफदेही बनाउन प्रदेश सरकारबाट भएका काि 
कारिाहीको अनगुिन र िलु्यांकन गरी आिश्यक मनदेशन र सझुाि सवहतको प्रमतिेदन सभािा पेश 
गनुथ समिमतको दावयत्ि नै हो।संघीयता सवहतको शासन व्यिस्र्ाको हािी तेस्रो िषथिा प्रिेश गरेको 
अिस्र्ािा पवहलो तर्ा दोस्रो िषथका केही नयााँ अनभुिलाई मतखादै आफ्ना कायथशैलीिा सधुारको 
ददशािा अगामड बविरहेका छौँ। यो समिमतको तेस्रो िावषथक प्रमतिेदन हो। यो प्रमतिेदनको 
कायाथन्ियनले प्रदेश सरकारको कायथशैली र कायथ सम्पादनिा सहयोग पगु्ने विश्वास मलईएको छु। 

  



 

अन्त्यिा, 
समिमतको िैठकिा सवक्रयताका सार् सहभागी भई समिमतको कायथिा िहत्िपूणथ योगदान पयुाथउन ुहनुे 
समिमतका सबै िाननीय सदस्यहरुको उच्ि प्रशंसा गदथछु । यस घडीिा प्रदेश सभाका िाननीय 
सभािखुज्यू, िाननीय उपसभािखुज्यूबाट प्राप्त सझुाि एिं मनदेशनको लामग हृदयदेचख आभार ब्यक्त 
गनथ िाहन्छु । समिमतको आिन्िणलाई स्िीकार गरी विमभन्न सियिा प्रत्यक्ष उपचस्र्त भएर िा 
अप्रत्यक्ष रुपिा समिमतबाट िाग भएको वििरण र सूिना उपलब्ध गराई सहयोग गनुथ हनुे प्रदेश 
सरकारका सचिि, विमभन्न मनकायका पदामधकारी, प्रदेश सभाका सचिि तर्ा समिमतका सचिि 
लगायत किथिारीहरु, समिमतलाई सहयोग पयुाथउन ु हनुे विज्ञहरु र समिमतको कािकारिाहीका 
विषयिा आि नागररकलाई ससुचुित गने संिार जगतलाई सिेत हाददथक धन्यिाद व्यक्त गनथ 
िाहन्छु। 

धन्यिाद । 

          

२८ जेठ २०७८              
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पररच्छेद-१ 

प्रारचम्भक 
१.१ पषृ्ठभिुी 
 लोकताचन्िक िलुकुहरुिा शचक्त परृ्वककरणको मसद्धान्त बिोचजि राज्य शचक्त िलुतः 

राज्यका ३ अंगहरु व्यिस्र्ावपका, कायथपामलका र न्यायपामलकाले प्रयोग गदथछन।् राज्यको 
विधावयकी शचक्त व्यिस्र्ावपकाले प्रयोग गदथछ। कानून बनाउने, सरकारलाई जिाफदेही र 
चजम्िेिारी बनाउने, सरकारले पेश गरेको बजेटिा छलफल गरी बजेट र नीमत कायथक्रि 
पाररत गने, अन्तराथविय सचन्ध संझौता अनिुोदन गने, संिैधामनक मनकायका पदामधकारीले खरो 
आिरण िा संिैधामनक चजम्िेिारी बहन गनथ असक्षि भएको अिस्र्ािा िहामभयोगद्वारा 
पदिकु्त गने, सरकार पररितथन गने लगायतका कािहरु लोकताचन्िक िलुकुका आधमुनक 
व्यिस्र्ावपकाले गनुथपने िखु्य कािहरु हनु।् यसैगरी कायथपामलकाले विधावयकाबाट मनमिथत 
कानून कायाथन्ियन गने, शासन व्यिस्र्ा संिालन गने र न्यायापामलकाले संविधान र कानूनको 
व्याख्या गने गरी संविधानले राज्यका िखु्य अंगहरुको चजम्िेिारी र भमुिका मनधाथरण गरेको 
छ। 

 

 नेपालको सन्दभथिा संविधान सभाले बनाएको‚ संविधान कायाथन्ियनको िरणिा छौँ।संविधान 
कायाथन्ियन गनथ आिश्यक कानून बनाउने परुाना कानूनहरुको पनुरािलोकन एिं संशोधन गनुथ 
संसदको पवहलो चजम्िेिारी हो। िौमलक हकसंग प्रत्यक्ष र परोक्ष सम्बन्ध रहेका विषयहरुिा 
कानून बनाउन,ु संविधान प्रमतकूलका कानूनहरुको पनुरािलोकन गरी अद्यािमधक गनुथ, 
सरकारलाई सशुासनिैिी शासन संिालन गनथ आिश्यक राय सल्लाह र मनदेशन ददन,ु 
संविधान, ऐन, कानून र संसदीय मनदेशन ििोचजिको काि भए नभएको सम्बन्धिा अनगुिन 
गनुथ संसदले गनुथपने िहत्िपूणथ चजम्िेिारी हो। जनताको सािथभौि अमधकार प्रयोग गने 
िहत्िपूणथ र्लो  संसद हो। यसको प्रभािकाररताबाट नै तोकताचन्िक पद्धमतले गमतचशलता 
प्राप्त गदथछ। संसदका सबै कायथहरु पूणथ सदनबाट िाि सम्पादन गनथ विमभन्न कारणले सम्भि 
हुाँदैन। संसदको मनयमित कायथिा सहयोग पयुाथउन एिं सरकारबाट भए गरेका काि 
कारिाहीको अनगुिन र िलु्यांकन गरी आिश्यक सझुाि र मनदेशन ददन संसदीय 
समिमतहरुको गठन गररन्छ। सरकारलाई संसदप्रमत चजम्िेिार तर्ा उत्तरदायी बनाउने कायथिा 
संसदीय समिमतहरुको िहत्िपूणथ भमुिका रहन्छ। संसदको सिय बित गनथ, कायथ प्रवक्रयालाई 
सरलीकृत गनथ, विशेषज्ञताको उपयोग गनथ विषयिस्तकुो गहन अध्ययन गरी मनश्कषथ प्रस्ततु 
गनथ समिमतहरु िाफथ त संसदले आफ्ना कायथहरु सम्पादन गने गदथछ। आफ्नो कायथ क्षिे 
मभिका विषय िार्ी छलफल गररने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने हुाँदा संसदीय 
समिमतहरुलाई मिनी संसद (Mini Parliament) को रुपिा मलईन्छ। 
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नेपालको सन्दभथिा संसदीय समिमतको काि कतथव्य िलुभतु रुपिा देहाय ििोचजि रहेको छ। 

(क) आ -आफ्नो कायथ क्षेि मभि पने सम्बचन्धत विधेयक उपर दफािार छलफल गरी सो 
सम्बन्धी प्रमतिेदन सदनिा पेश गने। 

(ख) राजश्व र व्यय सम्बन्धी अनिुानको जााँि गरी के कमत वकफायत गनथ सवकन्छ भने्न 
सम्बन्धिा मनदेशन ददने। 

(ग) सरकारी आश्वासन परुा गनथ आिश्यक मनदेशन ददन।े 

(घ) सािथजमनक सम्पत्तीको संरक्षण गनथ आिश्यक मनदेशन ददने। 

(ङ) प्रत्यायोचजत अमधकार अन्तगथत बनाईएको मनयि संविधान र कानून सम्ित छ छैन भने्न 
विषयिा िलु्यांकन गरी सम्बचन्धत मनकायलाई आिश्यक मनदेशन ददने।  

(ि) समिमतका प्रमतिेदनहरु कायाथन्ियन भए नभएको विषयिा अनगुिन गरी मनदेशन ददने। 

(छ) सरकारी कािको िलु्यांकन गरी मनदेशन ददने। 

(ज) अन्य आिश्यक कायथक्रि संिालन गने। 

 

१.२ प्रदेश सभािा समिमतको गठन र कायथ क्षिे 

 प्रदेश सभाका सभािखुले कायथ व्यिस्र्ा परािशथ समिमतको परािशथिा प्रदेश सभा मनयिािली 
२०७४ को मनयि १४६ ििोचजिका प्रत्येक समिमतिा बवििा २२ जना सदस्यहरु िनोमनत 
गनथ सवकने व्यिस्र्ा रहेको छ। प्रदेश सभाको सचिि प्रत्येक समिमतको पदेन सचिि हनु ेर 
सचििले आफू िातहतको अमधकृतलाई समिमतको सचििको कायथ गनथ तोक्न सक्ने व्यिस्र्ा 
सिेत मनयिािलीले गरेको छ। हाल अर्थ तर्ा विकास समिमतिा सभापमत सवहत २० जना 
िाननीय सदस्यहरु रहन ुभएको छ। िखु्यतः अर्थ तर्ा विकास समिमतको कायथ क्षेि अन्तगथत 
आमर्थक िामिला तर्ा योजना िन्िालय, भौमतक पूिाथधार तर्ा विकास िन्िालय, प्रदेश नीमत 
तर्ा योजना आयोग र राविय प्राकृमतक स्रोत तर्ा वित्त आयोगको िावषथक प्रमतिेदन पदथछ । 

 

१.३ अध्ययनको उद्दशे्य 

 प्रदेश सरकारका िन्िालय र अन्तगथतका मनकायहरुको बजेट तर्ा काक्रथ िको कायाथन्ियनको 
अिस्र्ा, राजश्व संकलन र पररिालन, स्रोत व्यिस्र्ापन, सरकारी आश्वासन, प्रत्यायोचजत 
व्यिस्र्ापन अन्तगथत बनाएका कानूनहरुको अध्ययन एिं विश्लषेण र सझुाि, भौमतक पूिाथधार 
विकास मनिाथणको अिस्र्ा र त्यसको गणुस्तर, आगािी आ.ि. ०७७/०७८ को प्रदेश 
सरकारको नीमत तर्ा कायथक्रि तर्ा बजेटिा राचखन ुपने विषयहरुका सम्बन्धिा आफ्नो राय 
सझुाि सवहतको िावषथक प्रमतिेदन सभािा पेश गने रहेको छ। 

 

१.४ अध्ययनको मसिा 
१. प्रदेश सरकारबाट यस िषथ संिामलत िावषथक योजना एिं क्रिागत योजना तर्ा िहिुवषथय 

योजनाहरुको अनगुिन गनथ नसवकएको। 
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२. विश्वभर फैमलएको (कोमभड-१९) कोरोना भाइरसको भयािह चस्र्मतको कारण नेपालिा 
सिेत नराम्रोसंग प्रभाि पारेको कारण राज्यका सबै मनकाय त्यतामतर लाग्न ुपरेको यस 
घडीिा सबै विषयिा अध्ययन गनथ नसवकएको। 

३. संघीय सरकारबाट कमतपय योजनाहरु हस्तान्तरण हनु नसकेको काििा दोहोरोपना 
देचखएको। 

४. प्रदेशको राजधानीको केन्रदेचख प्रदेशका अन्य चजल्लाहरुिा स्र्लगत मनररक्षण एिं 
अनगुिन गनथ भौगोमलक विकटताको कारण पयाथप्त सिय ददन नसवकएको। 

 

  



 

अर्थ तर्ा विकास समिमत                                          तेस्रो िावषथक प्रमतिदेन २०७८                                                                                                                                                                           
4 

 

पररच्छेद –२ 

समिमतद्वारा गदठत उपसमिमतहरुबाट भएका कायथहरु 

 

उपसमिमतद्वारा भएको स्र्लगत अनगुिन/मनररक्षण सम्बन्धी भएको कायथको प्रमतिेदन  

 

२.१ पषृ्ठभिूी 
प्रदेश सभा मनयिािली, २०७४ को दफा १४६ बिोचजि प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काि 
कारिाहीको अनगुिन र िूल्याङ्कन गरी आिश्यक मनदेशन र राय सझुाि सवहतको प्रमतिेदन 
पेश गनुथ अर्थ तर्ा विकास समिमतको दावयत्ि हो । यसै मसलमसलािा प्रदेश सरकारका 
मबमभन्न संयन्िले आफ्नो प्रदेशको विकास मनिाथणको कायथलाइ पारदशी, भ्रष्टिारिकु्त, 

गणुस्तरयकु्त, मनष्पक्ष र वििादरवहत िंगले सहजरुपिा अगाडी बिाएको छ िा छैन भने्न 
कुराको सिेत अनगुिन गररएको मर्यो।  

अर्थ तर्ा विकास  समिमतले प्रदेश सभा मनयिािलीले िागथमनदेश गरेको क्षेिामधकार मभि रवह 
आफ्ना काि कतथव्य मनयमित रुपिा गदै आएको छ । प्रदेश सरकार अन्तगथतका आमर्थक 
िामिला तर्ा योजना िन्िालय र भौमतक पूिाथधार तर्ा विकास िन्िालयसाँग सम्बचन्धत 
विषयहरुलाई समिमतिा ल्याई पयाथप्त छलफल गने, प्रदेश मभिका विविध आमर्थक तर्ा 
मनिाथणका क्षेििा सरकारलाई सझुाि ददने, योजना मनिाथण,कायाथन्ियन लगायतका 
प्रवक्रयाहरुिा सरोकारिाला मनकायका प्रमतमनधीहरुसाँग पयाथप्त छलफल गने कायथ सिेत अर्थ 
तर्ा विकास समिमतले गदै आएको छ। 

 

प्रदेश सभा अन्तगथतको अर्थ तर्ा विकास समिमतले प्रदेश सरकार, स्र्ानीय मनकाय तर्ा 
चजल्ला चस्र्त कायाथलयबाट सञ्चामलत योजना/आयोजनाको ितथिान अिस्र्ाको बारेिा 
सरोकारिाला मनकायहरुसाँग प्रत्यक्षरुपिा छलफल तर्ा संम्भि भएसम्ि योजना/आयोजनाको 
बस्तचुस्र्ती बारे स्र्लगत अनगुिन गने उदे्दश्यले अर्थ तर्ा विकास समिमतको मिमत 
२०७७।०४।०६ गतेको बैठकको मनणथयानसुार उपसमिमतहरु मनिाथण भई कायथक्षेि सिेत 
विभाजन गरर क्षेिामधकार सवहत अनगुिन तर्ा छलफलको चजम्िेिारी तोवकएको मर्यो।   

  

योजना अनगुिन उप समिमतिा रहनहुनुे िाननीय सदस्यहरु र किथिारीको नािािली 
 

क्र.स नाि र्र पद 

१. िा.शचशजंग र्ापा  संयोजक 

२ िा.आङ देण्डी लािा  सदस्य 

३ िा. ददनेश िहजथन (ददपेश)  सदस्य 

४ िा.िीना ज्ञिाली नेपाल  सदस्य 
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५ िा.लक्ष्िण लम्साल  सदस्य 

६ परासर खरेल  समिमत सचिि 

७ मबनोद अिात्य  उपसचिि 

८ श्यािकृष्ण शे्रष्ठ सहायक ियाथदापालक 
 

२.२ कायथक्षिे 

 

अर्थ तर्ा विकास समिमत अन्तगथत बनेको उपसमिमत कायथक्षेि अन्तगथत ३ िटा चजल्लाका 
चजल्लाचस्र्त कायाथलयहरु र स्र्ानीय मनकायहरु तोवकएको मर्यो। 

१. रसिुा, 
२. धाददङ्ग, 

३. निुाकोट  

 

२.३  अध्ययनको उद्दशे्य 

 

 यस अिलोकन/अनगुिन कायथक्रिको िूल उदे्दश्य मनम्नानसुार रहेका छन।्  

• प्रदेश सरकार िातहत रहेका कायाथलय र स्र्ानीय मनकायबाट सञ्चामलत 
योजना/कायथक्रिहरुको बस्तचुस्र्मत बारे जानकारी मलने। 

• प्रदेश सरकार अन्तगथतका योजना/कायथक्रिहरु कायाथन्ियनका क्रििा देचखएका 
कदठनाईहरुको पवहिान तर्ा सिाधान गने उचित उपाय पवहल्याउने। 

• योजनाका काि कारबाहीप्रमत भएका अमनयमितता, दरुुपयोग तर्ा लापरबाहीप्रमत स्र्ानीय 
मनकाय र कायाथलयहरुलाई सजग गराउने। 

• प्रदेश सरकार िाफथ त विमनयोचजत रकिको खिथको यर्ार्थ अिस्र्ा बारे वििरण संकलन 
गने।  

• स्र्ानीय मनकायहरुिा आगािी बजेट तर्ा अन्य कायथक्रिहरुिा प्रदेश सरकारप्रमतका 
अपेचक्षत धारणाहरु बझु्ने। 

• प्रदेश सरकार िाफथ त भएको बजेट मनकासा तर्ा स्र्ानीय मनकायले खिथ गने सन्दभथिा 
भोग्न ुपरेका कदठनाईको अिस्र्ा बारे जानकारी मलने।  

• स्र्ानीय मनकायलाई तोवकएका योजनाको बस्तचुस्र्मत पत्ता लगाई भािी कायथददशा पत्ता 
लगाउने। 

• स्र्ानीय मनकायबाट प्राप्त हनुे राजश्व बााँडफााँडको रकि दाचखला गरे नगरेको जानकारी 
मलने। 
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२.४ योजना तर्ा कायथक्रिको अनगुिनको विमध 

 

• प्रदेश सरकार भौमतक पूिाथधार तर्ा विकास िन्िालय अन्तगथतका चजल्लाचस्र्त 
कायाथलयका प्रिखु सवहतको  सहभामगतािा अन्तरवक्रया कायथक्रि सञ्चालन गररयो।  

• प्रत्येक मनकायबाट भएको उपचस्र्तीका आधारिा योजना तर्ा कायथक्रि मबषयक छलफल 
केचन्रत भएको मर्यो।   

• प्रत्येक कायाथलयका कायाथलय प्रिखु र स्र्ानीय  मनकायका पदामधकारी तर्ा स्र्ानीय 
मनकायका प्रिखु प्रशासवकय अमधकृतबाट योजना कायाथन्ियनको अिस्र्ाको बारेिा 
कायाथलयगत वििरण िाग गररएको मर्यो। 

• सरोकारिाला मनकायको प्रत्यक्ष सहभामगता सवहतको अन्तरवक्रयाका सारै् सञ्चार िाध्यि 
िाफथ त प्राप्त त्यांकहरुका आधारिा प्रदेश सरकार िाफथ तका योजना तर्ा कायथक्रि 
मबषयक जानकारी संकलन गररएको मर्यो।  

 

२.५ योजना तर्ा कायथक्रि अध्ययनको मसिा 
 

• छोटो अिमध मभि तोवकएका चजल्लाहरुिा गई अध्ययन अनसुन्धान गनुथपने, 

• बजेट अभाििा स्र्लगत योजना/कायथक्रिको अनगुिन गनुथपने, 

• दक्ष प्राविमधक जनशचक्तको अभाििा स्र्लगत योजना/कायथक्रिको अनगुिन गनुथपने, 

• पयाथप्त सिय नददई स्र्ानीय मनकाय/चजल्लाचस्र्त कायाथलय बाट उपसमिमतले तोकेको 
िााँिािा वििरण संकलन गनुथपने अिस्र्ा, 

• तोवकएको बजेट मसिा मभि रवह सञ्चामलत योजनाहरुको अनगुिन तर्ा छलफल 
कायथक्रिको प्रभािकाररता खोचजनपुने अिस्र्ा। 

 

२.६ स्र्लगत रुपिा अनगुिन गरेका मनकायहरुको नािािली 
 

• जलस्रोत तर्ा मसंिाइ मडमभजन धाददङ्ग, 

• पूिाथधार विकास कायाथलय निुाकोट, 

• गजरुी गाउाँपामलका धाददङ, 

• जलस्रोत तर्ा मसंिाइ सि मडमभजन रसिुा। 

 

२.७ प्रदेश अन्तगथतका योजना /बजेट कायाथन्ियनका क्रििा  सम्बचन्धत कायाथलय र स्र्ानीय 
मनकायबाट औल्याईएका सिस्याहरु, 

 

• भौगोमलक विकटताले गदाथ िषाथिा विशेष सिस्या। 

• नयााँ योजना राख्दा सभेको लामग बजेट राख्न ुपने। 

• सरकारी दररेट र बजारिा िलेको दररेटिा रहेको असिानता। 
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• विमभन्न कायाथलयिा दरबन्दी अनसुार किथिारी नभएको। 

• विमभन्न स्र्ानिा स्र्ायी संरिना मनिाथण नहदुााँ योजना अचघ बिाउन सिस्या। 

• प्रदेशको कायथविमध विलो आई बजेट कायाथन्ियनिा स्र्ानीय मनकायिा असहजता मसजथना 
भएको। 

• प्रदेश र  स्र्ानीय मनकायबीि सञ्चार सिन्ियको अभाििा योजनाहरुिा दोहोरापन तर्ा 
बजेट मनकाशा बारेको जानकारी विलो हनुे गरेको। 

• बजेट मनिाथण प्रकृयािा प्रदेश र स्र्ानीय मनकाय बीि पयाथप्त सिन्ियको अभाि रहेको। 

• उपभोक्ता समिमत िाफथ त स्र्ानीय मनकायिा सञ्चालन भएका विकास गमतविमध पारदशी 
तर्ा प्रभािकारी हनु नसकेको गनुासो रहेको ।  

• प्रदेश सरकार बाट स्र्ानीय तर्ा कायाथलयहरुलाई बजेट अचख्तयारी विलो प्राप्त भएको।  

• प्रदेशको बजेट खिथ गनथ स्र्ानीय मनकायलाई लािो प्रकृयाका कारण असहजता भएको। 

• किथिारी सिायोजन प्रवक्रयाका कारण कायथ सम्पादनिा कदठनाइ भएको। 

• पयाथप्त र दक्ष किथिारीको अभाि रहेको। 

• लागत सहभामगतालाई प्रदेशले कि िहत्ि दददा स्र्ानीय मनकायिा प्रदेश अन्तरगतका 
योजना/कायथक्रि कायाथन्ियनिा कदठनाई देचखएको।  

• स्र्ानीय मनकायलाई सािथजमनक जग्गा प्रामप्त तर्ा भिन मनिाथणिा कदठनाई रहेको। 

• एकै योजनािा प्रदेश र स्र्ानीय मनकायको बजेट विमनयोजन हनुे अिस्र्ा।  

• प्रदेश र स्र्ानीय मनकाय बीि करका मबषयबस्तिुा दोहोरोपना रहेको।  

• प्रदेशको आफ्नै प्राविमधक जनशचक्तको अभािका कारण स्र्ानीय तहका प्रादेचशक 
योजनाहरुको कायाथन्ियनिा सिस्या रहेको। 

• DPR मबना नै योजना तर्ा कायथक्रि बजेटिा राचखएको। 
• एकै प्रकृमतको बजेट, कतै एक बषे कतै बहबुषे रहेको।  

• मनयमित ििथत संहारको लामग बजेटको आिश्यकता। 

• आयोजनाको सम्पन्न गनथ प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकषथण गनथ नपगेुको। 

• भौगोमलक विकटताले गदाथ िषाथिा विशेष सिस्या। 

• प्रदेश र स्र्ानीय मनकायमबि योजना÷कायथक्रि तजुथिाका क्रििा पयाथप्त सिन्ियको अभाि 
देचखएको। 

• DPR अनरुुप बजेट विमनयोजन हनु नसकेको। 

 

२.८ प्रदेश अन्तरगतका योजना /बजेट कायाथन्ियनका क्रििा स्र्ानीय मनकाय र कायाथलयबाट 
प्राप्त सझुािहरु 

• प्रदेश सरकारको बजेट मसमलङ सियिै आउन ुपने। 

• प्रदेशले ठूला योजना तफथ  िाि केचन्रत रहनपुने। 

• दरबचन्द अनसुारको किथिारीको व्यबस्र्ापन तरुुन्त गररनपुने। 

• स्र्ानीय तहको प्रोजेक्ट बैक प्रदेशले िाग गरी प्रदेशको बजेट मनकाशा गररनपुने। 
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• बजेट मनिाथण गदाथ प्रदेश सरकार र स्र्ानीय सरकार बीि पयाथप्त सिन्िय हनुपुने।  

• जनताको िाग र आिश्यकताको आधारिा योजना छनौट गररनपुने। 

• उपभोक्ता समिमतका काि कारबाही पारदशी  र चजम्िेिारीपूणथ बनाईनपुने।  

• योजना छनौटिा स्र्ानीय र प्रदेशका बीि पयाथप्त सिन्िय हनुपुने।  

• बजेट मनकाशा िााँडै हनुपुने।  
• साझेदारी िोडेलिा काि गररनपुने। 

•  आमर्थक िषथको अन्त्यिा जर्ाभािी रकि रकिान्तर गने पररपाटी अन्त्य गररनपुने। 
• प्रदेशले पूाँजीगत कायथक्रिहरुलाई जोड ददनपुने।  

• जनसहभामगतािलुक योजनालाई प्रदेश सरकारले िहत्ि ददईनपुने। 

• प्रदेशका योजनाहरु क्रिागत रुपिा राचखन ुउपयकु्त हनु्छ।  

• प्रोजेक्ट बैक अन्तगथतका योजना सञ्चालन गररन ुउपयकु्त हनुे। 

• प्रदेश र स्र्ानीय तहिा करका दरका मबषयिा हनुे दोहोरोपनालाई सिाधान गररनपुने।  

 

२.९ मनश्कषथ 
 

नेपालको संविधानले पररकल्पना गरेको तीन तहको सरकार बीिको सहकायथ र सिन्िय 
िाफथ त संचघयतालाई सार्थकता प्रदान गने क्रििा प्रदेश सरकारको भमूिका अहि ्छ। प्रदेश 
सरकारलाई स्र्ानीय सरकार तर्ा संचघय सरकार बीिको सेतकुो रुपिा कायथ गनुथपने 
अिस्र्ा छ।प्रदेश सरकार िाफथ त स्र्ानीय मनकायिा सञ्चामलत योजनाहरु कायाथन्ियन गने 
मसलमसलािा औल्याईएका सिस्या तर्ा ददईएका सझुािहरुको प्रभािकारी कायाथन्ियन 
गररएको खण्डिा प्रदेश सरकारको अपेचक्षत उपलब्धी हामसल हनु े देचखन्छ।प्रदेश सरकार 
बाट स्र्ानीय मनकायका योजनाको छनौट तर्ा कायाथन्ियका क्रििा आगािी ददनिा 
विगतका झै सिस्याहरु नआओस भने्न उदे्दश्यले प्रदेश सरकार तर्ा स्र्ानीय मनकाय मबि 
पयाथप्त सिन्िय, छलफलका आधारिा अचघ बढ्न सके संविधानको ििथ अनरुुप संचघयताले 
सार्थकता प्राप्त गने देचखन्छ। 

 

अर्थ तर्ा विकास समिमतको क्षेिामधकार मभि पने पूिाथधार विकासका क्षेि तर्ा प्रदेशको 
योजना कायाथन्ियन गनथ प्रदेशको आफ्नै दक्ष प्राविमधक जनशचक्तको सिेत विकास गररन ु
उपयकु्त हनुे देचखन्छ। समिमतले प्रदेश सरकार िाफथ त स्र्ानीय मनकायिा सञ्चामलत 
योजनाहरुको आिमधक रुपिा अनगुिन तर्ा मनररक्षण गने पद्धमतको विकास गररन ुउपयकु्त 
हनुे देचखन्छ।सारै् मनिाथणका क्रििा आइपरेका कमतपय कदठनाइ र बाधा हटाउनका लामग 
विधिान कानूनी व्यबस्र्ा, कायथविधी र कायथपद्धमत िै सिय सापेक्ष पररितथन आिश्यक 
छ।एक िषे, बहिुषे तर्ा क्रिागत योजनाहरु छनौट गदाथ योजनाको गाचम्भयथता, जनताको 
िाग, स्र्ानीय आिश्यकता र दीगोपनािा विशेष ध्यान ददन ुआिश्यक छ। 

 

 



 

अर्थ तर्ा विकास समिमत                                          तेस्रो िावषथक प्रमतिदेन २०७८                                                                                                                                                                           
9 

 

 

२.१० सझुािहरु 

 

क. चजल्ला चजल्लािा चजल्ला दररेट फरक– फरक भएका कारण नीमतगत भ्रष्टािार बढ्ने 
सम्भािना भएकाले भौगोमलकताका आधारिा दररेटिा एकरुपता ल्याउन भौमतक पूिाथधार 
विकास िन्िालय िाफथ त पहल गनुथ पने । 

ख. प्रदेश सरकार िाफथ त हनुे मनकासलाई िसु्त र प्रभािकारी बनाउने गरी कायथविमध 
पररिाजथन गने। 

ग. प्रदेश सरकार िाफथ त संिामलत योजना तर्ा कायथक्रिको आिमधक रुपिा अनगुिन गनथ 
प्राविमधक सवहतको टोलीको व्यिस्र्ा गने। 

घ. िध्यस्र्कताथको रुपिा विकास गदै र्प चजल्ला सिन्िय समिमतको भमूिकालाई अमधकार 
सम्पन्न तर्ा श्रोत साधनले यकु्त बनाउने तफथ  प्रदेश सरकारको ध्यानाकषथण गराउने। 

ङ. सािथजमनक खररद मनयिािली २०६४ िा भएको कमतपय प्रािधानका कारण योजना 
कायाथन्ियनिा सिस्या आएकाले संशोधनका लामग सझुाब ददने। 

ि. प्रदेश तर्ा स्र्ानीय मनकायका सरोकारिाला पक्षमबि अनभुि आदान प्रदानका 
कायथक्रिहरु सञ्चालन गनथ लगाउने ।  

छ. सािथजमनक जग्गा प्रामप्त तर्ा भिन मनिाथणिा देचखएको सिस्या सिाधान गनथ समिमत 
िाफथ त प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकषथण गराउने। 

ज. प्रदेश सरकारलाई कायथक्रि तर्ा बजेट मनकासा सियिै गनथ सझुाि ददने। 

झ. प्रदेश सरकार िाफथ त योजनाका मबषयिा स्र्ानीय मनकायसाँग पयाथप्त सिन्िय गने। 
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पररच्छेद-३ 

विधायन सम्बन्धी कायथ 
३.१ प्रदेश सभाको िैठक पेश भएको प्रदेश सािथजमनक सडक तर्ा पररिहन पूिाथधारको सम्बन्धिा 

व्यिस्र्ा गनथ बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रमतिेदन- २०७६ 

प्रदेश सभाको मिमत २०७७ साल साउन ५ गते बसेको बैठकले प्रदेश सािथजमनक सडक 
तर्ा पररिहन पूिाथधारको सम्बन्धिा व्यिस्र्ा गनथ बनेको विधेयक िामर् दफािार छलफल 
गनथ यस समिमतिा पठाइएकोिा सो प्रयोजनको लामग समिमतको बैठक २०७७ साल काचत्तक 
२३, २४ र २५ गते बसेको मर्यो। विधेयकिा प्राप्त संशोधन सिेतको आधारिा दफािार 
छलफल गरी विधेयकको िनसाय अझ स्पष्ट होस ्भने्न उदे्दश्यले देहाय बिोचजि मनणथय गरी 
प्रदेश सभा मनयिािलीको मनयि ११९ अनसुार समिमतले गरेको मनणथयको प्रमतिेदन सवहतको 
विधेयक सभािा पेश गने मनणथयानसुार यो प्रमतिेदन पेश गरेको छु। 

 मनणथय भएको संशोधनको विषयहरुः- 

१. विधेयकको दफा ३ को उपदफा (१) को सट्टा देहाय बिोचजिको उपदफा (१) र 
(२) राखी उपदफा क्रि मिलाउनेः- 

"(१) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपििा सूिना प्रकाचशत गरी प्रदेश सािथजमनक सडकलाई 
देहाय बिोचजि िमगथकरण गररनेछः- 

     (क) प्रदेश रतुिागथ, 
     (ख) प्रदेश लोकिागथ, 
     (ग) प्रदेश िागथ, 
     (घ) प्रदेश सहरी िागथ, 
     (ङ) अन्य पररिहन िागथ। 

 (२) उपदफा (१) अनसुारको सडकिा सडकको केन्र रेखादेचख दााँया बााँया दिैु मतर प्रदेश 
रतुिागथ एक्काइस- एक्काइस मिटर,  प्रदेश लोकिागथ पन्र-पन्र मिटर, प्रदेश िागथ बाह्र-
बाह्र मिटर सडक सीिा तोक्नेछ। प्रदेश सहरी िागथ र अन्य पररिहन िागथको हकिा 
न्यूनति पााँि-पााँि मिटर हने गरी आिश्यकता अनसुार हनुेछ। " 

२. विधेयकको दफा ३ को उपदफा (४) पमछ देहायको उपदफा (५) र्प गनेः- 

 " (५). मनिाथण भइ सकेको सडक क्षिे तोवकए बिोचजि सडकको नाििा लगत कट्टा 
गररनेछ।"  

३. विधेयकको दफा ४ को व्यिस्र्ालाई उपदफा (१) बनाई देहायको उपदफा (२) र 
(३) र्प गनेः 
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      " (२) प्रदेश सरकारले कुनै मनचश्चत स्र्ान, िगथ, प्रकृमतको विशेष प्रभावित व्यचक्त िा 
सिूहको लामग ददइने क्षमतपूमतथ सम्बन्धिा पनुथिास तर्ा पनुथस्र्ापना नीमत बनाई 
कायाथन्ियन गनथ सक्नेछ। 

        (३) िआुब्जा तर्ा क्षमतपूमतथ मनधाथरण गदाथ सडक पूिाथधार मनिाथणिा बढ्ने लागत 
न्यनु गनथ विकास भएको सडकबाट प्राप्त हनुे लाभ, अमधग्रहण हनुे जग्गा िा सम्पमतको 
प्रमतशत, पूणथ रुपिा विस्र्ापन हनुे पररचस्र्ती तर्ा अमधग्रहण पश्चात व्यचक्तलाई पने 
प्रभाि सिेतलाई विश्लषेण गरी गनथ सक्नेछ।" 

४. विधेयकको दफा ५ िा संशोधन,  उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राख्न े
र उपदफा (३) र्प गरी दफाक्रि मिलाउनेः- 

"(२) उपदफा १ बिोचजि प्रदेश सािथजमनक सडकको मनिाथण तर्ा विस्तार गनुथ अगामड 
अमनिायथ रुपले प्रिमलत कानून अनसुार िातािरणीय अध्ययन गरी कायाथन्ियन गनुथ 
पनेछ। 

(३) प्रदेश सडक मनिाथण गदाथ  मनस्केको िाटो तर्ा मनिाथण सिाग्री व्यिस्र्ापन, भ-ूिलौट 
व्यिस्र्ापन र भ-ूक्षय नहनुे गरी मनिाथण गने सम्बन्धिा िापदण्ड तर्ा कायाथविमध बनाइ 
लागू गररनेछ।" 

५. विधेयकको दफा ७ उपदफा (२) को खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राख्नःे- 

   "(क) मनदेशनालय, सम्बचन्धत स्र्ामनय तहको प्रिखु िा मनजले तोकेको प्रमतमनमधको 
उपचस्र्मतिा र सम्बचन्धत जग्गा धमनको बीिसम्झौता भएिा सोही बिोचजि।" 

६. विधेयकको दफा १० को उपदफा (१) को तेस्रो लहरिा रहेको मनणथयानसुार भने्न 
शब्दको पछामड "िातािरणीय प्रभाि न्यनु गरी" भने्न शब्द र्प्ने। 

७. विधेयकको दफा १४ पमछ देहायको दफा १५ र्प गरी पछामड दफा क्रि मिलाउनः- 

    " १५. विकास कर असलु उपर गनथ सक्नेः यो ऐन लागू भएपमछ मनिाथण भएको 
सडकको दायााँ बायााँ रहेको जग्गािा प्रदेश सरकारले तोवकए अनसुार विकास कर 
एकपटक लगाई असलु उपर गनथ सक्नेछ।" 

८. दफाक्रि मिलाउदा विधेयकको दफा १६ िा संशोधन, 
(क) उपदफा (१) िा रहेको "सम्बचन्धत स्र्ानीय तहको प्रिखु िा मनजको प्रमतमनमधको 

उपचस्र्ती" भने्न िाक्याशं हटाउने। 

(ख)  उपदफा (२) पमछ देहायको उपदफा (३) र्प्नेः- 

     "(३) उपदफा (२) बिचजि परेको उजरुी एक सय असी ददन मभि मनणथय ददइ सक्न ु
पनेछ।" 
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९. दफाक्रि मिलाउदा विधेयकको दफा २२ को उपदफा (२) िा रहेको "अचन्ति" भन्न े
शब्द हटाउने।                                                  

      
       (सरेश नेपाल) 

                                                       सभापमत 
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पररच्छेद- ४ 

 

४.१ मनणथय एिं मनदेशन कायाथन्ियनको अिस्र्ाः- 

  

समिमतको िैठकका मनणथय एिं मनदेशनहरु 

 

बैठक संख्या ३४ 

मिमतः- २०७७/०४/०६ 

१. पवहला बनेको उपसमिमतलाई भगुोल पररितथन गरी स्र्लगत अध्ययनको चजम्िेिारी ददने।  

२. आमर्थक िामिला तर्ा योजना िन्िालय र भौमतक पूिाथधार तर्ा विकास िन्िालयसाँग आ.ि. 
२०७६/७७ को अबण्डा रकिको विस्तमृतकरण सूिी िाग गने। 

३. उक्त िन्िालयसाँग िखु्यिन्िी  र िन्िीबीि, िन्िी र सचििबीि भएको कायथ सम्पादन 
सम्झौता एक/एक प्रमत िाग गने। 

बैठक संख्या ३५‚ ३६ र ३७ 

मिमतः- २०७७/०७/२३‚ २४ र २५ 

१. प्रदेश सािथजमनक सडक पररिहन पूिाधाथर सम्बन्धिा व्यिस्र्ा गनथ बनेको विधेयक िामर् 
दफािार छलफल गरी तपचशलको मनणथय गररयो। 

मनणथय भएको संशोधनको विषयहरुः- 
 

१०. विधेयकको दफा ३ को उपदफा (१) को सट्टा देहाय बिोचजिको उपदफा 
(१) र (२) राखी उपदफा क्रि मिलाउनेः- 

"(१) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपििा सूिना प्रकाचशत गरी प्रदेश सािथजमनक 
सडकलाई देहाय बिोचजि िमगथकरण गररनेछः- 
     (क) प्रदेश रतुिागथ, 
     (ख) प्रदेश लोकिागथ, 
     (ग) प्रदेश िागथ, 
     (घ) प्रदेश सहरी िागथ, 
     (ङ) अन्य पररिहन िागथ। 

 (२) उपदफा (१) अनसुारको सडकिा सडकको केन्र रेखादेचख दााँया बााँया 
दिैु मतर प्रदेश रतुिागथ एक्काइस- एक्काइस मिटर,  प्रदेश लोकिागथ पन्र-पन्र 
मिटर, प्रदेश िागथ बाह्र-बाह्र मिटर सडक सीिा तोक्नेछ। प्रदेश सहरी िागथ 
र अन्य पररिहन िागथको हकिा न्यूनति पााँि-पााँि मिटर हने गरी 
आिश्यकता अनसुार हनुेछ। " 
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११. विधेयकको दफा ३ को उपदफा (४) पमछ देहायको उपदफा (५) र्प गनेः- 

 " (५). मनिाथण भइ सकेको सडक क्षिे तोवकए बिोचजि सडकको नाििा लगत 
कट्टा गररनेछ।"  

१२. विधेयकको दफा ४ को व्यिस्र्ालाई उपदफा (१) बनाई देहायको उपदफा 
(२) र (३) र्प गनेः 

      " (२) प्रदेश सरकारले कुनै मनचश्चत स्र्ान, िगथ, प्रकृमतको विशेष प्रभावित व्यचक्त 
िा सिूहको लामग ददइने क्षमतपूमतथ सम्बन्धिा पनुथिास तर्ा पनुथस्र्ापना नीमत 
बनाई कायाथन्ियन गनथ सक्नेछ। 

        (३) िआुब्जा तर्ा क्षमतपूमतथ मनधाथरण गदाथ सडक पूिाथधार मनिाथणिा बढ्न े
लागत न्यनु गनथ विकास भएको सडकबाट प्राप्त हनुे लाभ, अमधग्रहण हनु े
जग्गा िा सम्पमतको प्रमतशत, पूणथ रुपिा विस्र्ापन हनुे पररचस्र्ती तर्ा 
अमधग्रहण पश्चात व्यचक्तलाई पने प्रभाि सिेतलाई विश्लषेण गरी गनथ 
सक्नेछ।" 

१३. विधेयकको दफा ५ िा संशोधन,  उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा 
(२) राख्न ेर उपदफा (३) र्प गरी दफाक्रि मिलाउनेः- 

"(२) उपदफा १ बिोचजि प्रदेश सािथजमनक सडकको मनिाथण तर्ा विस्तार गनुथ 
अगामड अमनिायथ रुपले प्रिमलत कानून अनसुार िातािरणीय अध्ययन गरी 
कायाथन्ियन गनुथ पनेछ। 

(३) प्रदेश सडक मनिाथण गदाथ  मनस्केको िाटो तर्ा मनिाथण सिाग्री व्यिस्र्ापन, 
भ-ूिलौट व्यिस्र्ापन र भ-ूक्षय नहनुे गरी मनिाथण गने सम्बन्धिा िापदण्ड तर्ा 
कायाथविमध बनाइ लागू गररनेछ।" 

१४. विधेयकको दफा ७ उपदफा (२) को खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड 
(क) राख्नःे- 

   "(क) मनदेशनालय, सम्बचन्धत स्र्ामनय तहको प्रिखु िा मनजले तोकेको 
प्रमतमनमधको उपचस्र्मतिा र सम्बचन्धत जग्गा धमनको बीिसम्झौता भएिा सोही 
बिोचजि।" 

१५. विधेयकको दफा १० को उपदफा (१) को तेस्रो लहरिा रहेको मनणथयानसुार 
भन्ने शब्दको पछामड "िातािरणीय प्रभाि न्यनु गरी" भने्न शब्द र्प्ने। 

१६. विधेयकको दफा १४ पमछ देहायको दफा १५ र्प गरी पछामड दफा क्रि 
मिलाउनः- 
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    " १५. विकास कर असलु उपर गनथ सक्नेः यो ऐन लागू भएपमछ मनिाथण 
भएको सडकको दायााँ बायााँ रहेको जग्गािा प्रदेश सरकारले तोवकए अनसुार 
विकास कर एकपटक लगाई असलु उपर गनथ सक्नेछ।" 

१७. दफाक्रि मिलाउदा विधेयकको दफा १६ िा संशोधन, 
(क) उपदफा (१) िा रहेको "सम्बचन्धत स्र्ानीय तहको प्रिखु िा मनजको 

प्रमतमनमधको उपचस्र्ती" भने्न िाक्याशं हटाउने। 

(ख)  उपदफा (२) पमछ देहायको उपदफा (३) र्प्नेः- 

     "(३) उपदफा (२) बिचजि परेको उजरुी एक सय असी ददन मभि मनणथय 
ददइ सक्न ुपनेछ।" 

१८. दफाक्रि मिलाउदा विधेयकको दफा २२ को उपदफा (२) िा रहेको 
"अचन्ति" भन्ने शब्द हटाउने। 

                                                   (सरेश नेपाल) 
                                                     सभापमत 
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बैठक संख्या ३८ 

मिमतः- २०७८/०१/०३ 

१. आमर्थक िषथ २०७७/७८ िा भएको आन्तररक राजश्व स्रोत पररिालनको अिस्र्ा, खिथ 
प्रिाहको चस्र्ती, परुानो िक्यौताको अिस्र्ा, सिपरुक र विशेष अनदुान, विचत्तय हस्तान्तरण, 
रकिान्तर तर्ा आगािी बजेटको तयारीको अिस्र्ाको बारेिा आमर्थक िामिला तर्ा योजना 
िन्िालयबाट वििरण िाग गने र आमर्थक िामिला तर्ा योजना िन्िालयका सचििलाई अर्थ 
तर्ा विकास मसमितको बैठकिा बोलाई यर्ार्थ अिस्र्ा बारे बझु्ने।   

२. भौमतक पूिाथधार विकास िन्िालय अन्तगथत विमभन्न विषयगत मनदेशनालय ितहत रहेको 
कायाथलयहरुिा देचखएका सिस्या, सिधानका उपायका सन्दभथिा भौमतक पूिाथधार विकास 
िन्िालयका सचिि अर्थ तर्ा विकास मसमितको बैठकिा बोलाई यर्ार्थ अिस्र्ा बारे बझु्ने।   

३. प्रदेश नीमत तर्ा योजना आयोगलाई प्रदेश मनिाथिन क्षेिस्तर र स्र्ानीय तहस्तरिा सञ्चामलत 
बहिुवषथय तर्ा अन्य आयोजनाहरुको वििरण तर्ा आिमद्यक योजनाको कायाथन्ियनको अिस्र्ा 
सिस्या र िनुौतीको अिस्र्ाको बारेिा वििरण िाग गने।   

बैठक संख्या ३९ 

मिमतः- २०७८/०१/१२ 

१. बागिती प्रदेश सरकारको प्रदेश नीमत तर्ा योजना आयोगलाई र्प प्रभािकारी बनाउने तर्ा 
प्रादेचशक योजनाको अनगुिन तर्ा िलु्याङ्कन गरी प्रदेश सरकारका योजनाहरुलाई प्रभािकारी 
िङ्गबाट अगाडी बिाउन आिश्यक मनदेशन ददने। 

बैठक संख्या ४० र ४१ 

मिमतः- २०७८/०१/१२ 

१. बागिती प्रदेश सरकार भौमतक पूिाथधार विकास िन्िालय अन्तगथत रहेका मनदेशनालय तर्ा 
िातहतका कायाथलयको कािको सन्दभथिा र्प मनररक्षण सधुार आिश्यक रहेकोले त्यसका 
लामग प्रदेश सरकारलाई सधुारको मनमित्त आिश्यक मनदेशन ददने। 

२.  प्रदेश सरकारको राजश्वको प्रिखु स्रोत यातायात कायाथलयको अनगुिन त्यसिा जनताले 
पाएका सास्तीको सन्दभथिा प्रदेश सरकारको ध्यानाकषथण गराउने तर्ा सधुारको लामग 
तत्काल पहल गनथ लगाउने। 

बैठक संख्या ४२ 

बैठकको मिमत-२०७८/०२/१८ 

मनणथयहरुः- 
१. विगतको िषथिा जस्तै यस समिमतबाट यस िषथ भरी भएका गमतविमध र वक्रयाकलापलाई 
सिेटेर िावषथक प्रमतिेदन तयार गरी प्रदेश सभािा पेश गनुथ पने भएकोले २०७८ जेष्ठ २९ मभि 
अर्थ तर्ा विकास समिमतिा पेश गने कायथका लामग समिमतका मनम्न िाननीय सदस्यहरु रहेको 
िावषथक प्रमतिेदन तयारी समिमत गठन गने।  
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समिमतको िावषथक प्रमतिेदन तयारी समिमत 

१. िा. शचशजंग र्ापा   संयोजक 

२. िा. आङदेण्डी लािा   सदस्य 

३. िा. शाचन्त प्रसाद पौडैल  सदस्य 

४. िा. शाचन्त मर्ङ    सदस्य 

५. िा. शोभा शाक्य   सदस्य 

 

२. मनणथय नं. १ बिोचजि गदठत समिमतको बैठक आिश्यकतानसुार संख्यािा बस्न सक्नेछ।  

३. िावषथक प्रमतिेदन तयारी समिमतले मिमत २०७८/०२/३० गते मभि समिमतको प्रमतिेदन अर्थ 
तर्ा विकास समिमतिा पेश गने। 

४. अर्थ तर्ा विकास समिमतको तत्कामलन सभापमत िा. सरेश नेपाल उद्योग‚ िन‚ पयथटन तर्ा 
िातािरण िन्िी हनु ुमनयकु्त हनु ुभएकोिा उहााँलाइ बधाई दददै यस समिमतिा नाँया सदस्यको 
रुपिा आउन ुभएको िा यिुराज दलुाललाई यस समिमतिा स्िागत गने। 

५.२ मनदेशन कायाथन्ियनको अिस्र्ाः- 

• आमर्थक िामिला तर्ा योजना िन्िालयसाँग आ.ि. २०७६/७७ िा भए गरेका 
रकिान्तरको वििरण प्राप्त हनु आएको । 

• आमर्थक िामिला तर्ा योजना िन्िालय र भौमतक पूिाथधार तर्ा विकास िन्िालयसाँग 
आ.ि. २०७६/७७ को अबण्डा रकिको विस्तमृतकरण सूिी िाग गरी प्राप्त गरेको। 

• उक्त िन्िालयसाँग िखु्यिन्िी  र िन्िीबीि, िन्िी र सचििबीि भएको कायथ सम्पादन 
सम्झौता एक/एक प्रमत िाग गरी प्राप्त गरेको। 
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पररच्छेद- ५ 

 

५.१ प्रदेशको विगत बजेटको समिक्षा र आगािी बजेटका मसद्धान्त तर्ा प्रार्मिकताहरु उपर छलफल 
भि ुथअल कायथक्रि 

बागिती प्रदेश सरकारको गत तीन िषथको नीमत तर्ा कायथक्रि, बजेट र योजनाको पनुरािलोकन 
तर्ा संचक्षप्त समिक्षा, लैवङ्गकतर्ा सिािेशी बजेटको मसद्धान्त, िहत्ि, उपादेयता र अन्तराथवष्टय तर्ा 
संिैधामनक र कानूनी दावयत्ि, नेपालिा बजेट तजुथिा तर्ा विमनयोजनको सािान्य प्रिचृत्त तर्ा िक्र र 
सभा, समिमत र िा. सदस्यहरुको भमूिका (उदाहरण सवहत), आगािी लैवङ्गक तर्ा सिािेशी बजेटका 
आधारहरु सम्बन्धिा लैवङ्गक तर्ा सिािेशी बजेटको दृवष्टबाट प्रदेशको विगत बजेटको समिक्षा र 
आगािी बजेटका मसद्धान्त तर्ा प्रार्मिकताहरु उपर छलफल कायथक्रि मिमत २९७८/०१/११ 
गते भि ुथअल िाध्यिबाट सिालन गरेको मर्यो।जसिा मनम्न व्यचक्तत्िहरुलाई आिन्िण गररएको 
मर्यो मर्ए। 

 

१. िा. िन्िी, आमर्थक िामिला तर्ा योजना िन्िालय 

२. प्रदेश सभाका विमभन्न समिमतका िानमनय सभापमत तर्ा समिमतका िानमनय सदस्यहरु 

३. िवहला तर्ा सीिान्तकृत सिदुायको प्रमतमनमधत्ि गने िाननीय सदस्यहरु 

४. प्रदेश नीमत तर्ा योजना आयोगका सदस्यहरु 

५. प्रदेश सरकारका िखु्य सचिि तर्ा सचििहरु 

६. आमर्थक िामिलातर्ा योजना िन्िालयका बजेट िहाशाखा प्रिखु 

७. नागररक सिाजका प्रमतमनमधहरु 

८. स्र्ानीय तहका िहासंघका िवहला प्रमतमनमध 

  

विज्ञको रुपिा  

१. श्री कृष्णहरर बास्कोटा, पूिथ अर्थ सचिितर्ा रावष्टय सूिना आयोगका पूिथ प्रिखु आयकु्त 

   २. किला विश्वकिाथ, संविधान सभा सदस्य तर्ा िवहला तर्ा दमलत अमधकारकिी 
 

५.२  विज्ञको रुपिा नेपाल सरकारका पूिथ सचिि श्री कृष्णहरर बास्कोटाले प्रस्ततु गनुथ भएको कायथपििा 
रहेको बुाँदाहरु मनम्न रहेको छ।  

- सखुी नेपाली, सम्बदृ्ध नेपालको लक्ष्य ।  

- विकासलाई सिािेशी र सािाचजक न्यायिा आधाररत तलु्याउने ध्येय । 

- अन्यायिा परेका, िवहला, दमलत र अपांगलाई न्याय प्रदान गने । 

- िददरा मनयन्िण गने प्रमतबद्धता । 

- एक घर एक धाराको कायथक्रि । 

- िाल विकास केन्रका सहयोगी कायथकताथलाई प्रोत्साहन गने नीमत । 
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- यिुाको गौरि, जिानीिा पौरख, प्रदेशको सौरभ नारा । िवहला नेततृ्ि विकास तर्ा 
क्षिता अमभिवृद्ध गरी लैंमगक सिानता र सम्िानजनक ब्यिहार गने नीमत तर्ा कायथक्रि 
तजुथिा गरी कायाथन्ियन गररनेछ । 

- िवहला सशचक्तकरण, उद्यिशीलता एिं सीप विकास गरी आत्िमनभथरताका कायथक्रि 
सञ्चालन गररनेछ । 

- लैंमगक उत्तरदायी बजेट मनिाथण र अमडवटंगको व्यिस्र्ा गररनेछ । 

- बेिमबखन र वहंसािा परेका िवहलाको उद्घार गनथ सेफ होि सञ्चालन गरी रोजगारी एिं 
स्िरोजगारीका लामग सीप विकासका अिसर प्रदान गररनेछ ।  

- दाइजोरवहत प्रदेश बनाउन सबै जनप्रमतमनमध एिं रािसेिकले दाइजो नमलने नददने नीमत 
अिलम्िन गररनेछ। सािाचजक व्यिहार सधुार ऐनलाई कडाईकासार् पालना 
गराइनेछ।  

- बाल कल्याण तर्ा संरक्षण, अपांगता एिं अशक्तता भएका व्यचक्तको अमधकार एिं वहत 
संरक्षण, ज्येष्ठ नागररक संरक्षण सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय सािाचजक क्षेि विकास समिमत 
गठन गरी कायथ गररनेछ। बाल मबबाहिकु्त प्रदेश तलु्याईने। दाईजोिकु्त प्रदेश। 

- िवहलालाई सािाचजक र आमर्थक अमधकार ददने । 

- िवहला वहंसा मबरुद्ध सून्य सहनशीलता लागू गने ।  

- िवहला र िालिामलकाको पनुस्र्र्ापन केन्र स्र्ापना गने ।  

- वकशोरी विकास कायथक्रि । 

- ज्येष्ठ नागररक देश दशथन कायथक्रि । 

- सहयोगापेक्षी सडक िानििकु्त।सिदुायिा आधाररत पनुस्र्र्ापन कायथक्रि। 

- सिदुायिा आधाररत पनुस्र्र्ापन कायथक्रि ।   

- बाल अमधकारका सबै पक्षहरुको सम्िान गदै प्रत्येक बालबामलकालाई पाररिाररक तर्ा 
सािाचजक संरक्षणको समुनचश्ततता गररनेछ ।  

- प्रदेशिा बालअमधकार संरक्षण केन्र, पनुसर ्् ्र्ापना एिि ् सधुार गहृ संिालन गने 
व्यिस्र्ा मिलाइनेछ। संमबधानको िौमलक हक अनसुार चशक्षालाई अमनबायथ र मनशलु्क 
तलु्याईने । 

- अल्पसंख्यक, सीिान्तकृत, अमतसीिान्तकृत, लोपोन्िखु एिं विपन्न िगथका बालबामलकालाई 
ददिा खाजाको व्यबस्र्ा गने । 

- सािदुावयक विद्यालयिा िवहलािैिी शौिालय मनिाथण गने ।  

- प्रदेशको ईच्छा, छोरी बहुारीलाई उच्ि चशक्षाको नारा। 
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- छोरी बहुारी छािबचृत्त कायथक्रि। 

- सीिान्तकृत एिं लोपोन्िखु जामत जनजामतको उत्र्ान कायथक्रि । िवहलाको आंग खस्न े
सिस्याको अपरेशन सबै अस्पतालिा गनुथका सारै् घमु्ती सेिा प्रदान गररनेछ।  

- कुपोषण मनयन्िणका सारै् सीिान्तकृत र लोपोन्िखु जामतलाई स्िास््य सेिा 
प¥ुयाईनेछ।  

- िवहला स्ियंसेिीको संिार खिथलाई मनरन्तरता ददईनछे।  

- कोवह भोकै पदैन, कोवह भोकले िदैनको नारा।  

- उद्यिीको हात, प्रदेशको सार् नाराका सार् बेरोजगारलाई सघाईनेछ।  

- गररब,विपन्न, िवहला,दमलतलाई जीिनयापनिा सहयोग पगु्ने कायथक्रिलाई मनरन्तरता 
ददईनेछ । एक घर एक धारा कायथक्रि संिालन गररनेछ । 

- िालिामलकाको चशक्षा पाउने हकको समुनचश्चतता गररनेछ । 

- अपांगताका लामग समुबधा सम्पन्न विशेष मबद्यालय स्र्ापना गररनेछ ।  

- िागिती प्रदेशको ईच्छा, छोरी बहुारीलाई चशक्षा नारािा काि गररनेछ । 

-  सम्बवृद्धको लामग यिुाको वक्रयाशीलता, हातिा सीप र ददिाखिा उद्यिशीलताको ध्येय 
रहेको।  

- एकहजार खरको छानालाई जस्ताको छानािा रुपान्तररत गररनेछ ।  

- साक्षार िागिती प्रदेश। प्रदेश र स्र्ानीय तहको एउटै शन्देश, िालविबाह िकु्त हाम्रो 
प्रदेश। 

- बागिती प्रदेशको सरोकार : िवहलालाई अबसर र अमधकार नारा । 

- एकल तर्ा सािाचजकरुपिा पछामड परेका िवहलाहरुको सशचक्तकरण गनथ लैमगंक 
सिानता, सिािेशीकरण तर्ा सािाचजक न्यायको समुनचश्चतता गररनेछ। 

- लैमगंक तर्ा यौंमनक अल्पसंख्यकको संरक्षण गररनेछ । 

- लैमगंक वहंसा मबरुद्ध सून्य सवहष्णतुाको नीमत अबलम्बन गररनेछ । 

- बेिमबखनिा परेकालाई सेलटरिा राख्न ेतर्ा स्िआजथनिा सघाईनेछ । ग्रािीण क्षेििा 
लगानी हनुे सरकारी रकि । 

- ग्रािीण क्षेिको आय आजथनिा सघाउ प¥ुयाउने कायथक्रिका रकि । 

- ग्रािीण क्षेििा क्षिता विकास सम्बन्धी कायथक्रिहरु्रका रकि । 

- सािाचजक क्षेििा लगानी गररने रकि । 

- सािाचजक सरुक्षा कायथक्रिहरु विशेषगरी चशक्षा, स्िास््य आददका रकि । 

- सािाचजक पररिालनका लामग गररने सरकारी रकि । 
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- स्र्ानीय तहलाई जाने अनदुानका रकि । 

- गररबी मनिारणिा केचन्रत सरकारी रकि । 

५.३  यस कायथक्रििा तपचशल बिोचजिका बागिती प्रदेश सभाका अर्थतर्ा विकास समिमतका 
िाननीय सभापमत तर्ा सदस्यहरु लगायत अन्य विमभन्न व्यचक्तत्िहरुको सहभागीता रहेको 
मर्यो।  

 

क्र.स. नाि पद 

१. िा. सरेश नेपाल सभापमत 

२. िैना अछािी प्रदेश सभा सदस्य 

३. रजमन अिात्य प्रदेश सभा सदस्य 

४. देिकी शे्रष्ठ प्रदेश सभा सदस्य 

५ शोभा शाक्य प्रदेश सभा सदस्य 

६ भािना सिेुदी प्रदेश सभा सदस्य 

७ आशा िाया तािाङ प्रदेश सभा सदस्य 

८ शान्ती मर्ङ प्रदेश सभा सदस्य 

९ गोिा प्रदेश सभा सदस्य 

१० सरस्िती बाटी प्रदेश सभा सदस्य 

११ ररता िाझी प्रदेश सभा सदस्य 

१२ चजिन डगोल प्रदेश सभा सदस्य 

१३ मसता लािा प्रदेश सभा सदस्य 

१४ मगता िाग्ले प्रदेश सभा सदस्य 

१५ पािथती मसलिाल प्रदेश सभा सदस्य 

१६ किला सिेुदी प्रदेश सभा सदस्य  

१७ परासर खरेल सचिि अर्थ तर्ा विकास समिमत 

१८ यिनुा कडेल प्रदेश नीमत तर्ा योजना आयोग 

१९ यज्ञप्रसाद िुगेल सचिि सािाचजक विकास िन्िालय 

२० कृष्णहरर बास्कोटा विज्ञ 

२१ किला विश्वकिथ विज्ञ 

२२ राज बहादरु PSP,UNDP 

२३ यिबहादरु वकसन PSP,UNDP 

२४ प्रमिता योन्जन PSP,UNDP 

२५ बेद िकाल PSP,UNDP 
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पररच्छेद –६ 

मनश्कषथ र सझुाि 

६.१ मनश्कषथ 
 

प्रदेश िचन्िपररषदका सदस्यहरुले प्रदेश सरकारको तफथ बाट िैठकिा सिय सियिा 
ददएका आश्वासनहरुलाई परुा गनथ प्रदेश सरकारद्वारा के कस्ता सदस्यहरु उठाईएका छन ्
सो सम्बन्धिा अध्ययन गरी सिन्बचन्धत मनकायलाई आिश्यक मनदेशन ददन िैठकिा 
प्रमतिेदन पेश गने उदे्दश्यले यस उपसमिमतको गठन भएको सन्दभथिा संसदको विषयगत 
समिमतलाई सानो संसद अर्ाथत मिमन पामलथयािेण्ट पमन भमनन्छ । समिमतले संसद र सभाकै 
कायथ गदथछ, समिमतहरुले सरकारको कािकारिाहीको watchdog को रुपिा पमन कायथ 
गदथछ । संसदीय समिमतले दमलय आग्रह भन्दा िार्ी उठेर छलफल गनुथपदथछ जसले 
सरकारको काि गने शैलीिा पररितथन ल्याउाँछ। आफ्ना ििनिद्धता र आश्वासनप्रमत 
सियिै सिेत बनाउाँछ । समिमतिा विषयको गहन एिं िहआुयामिक छलफल हनुे हुाँदा 
सम्बचन्धत िन्िी र िन्िालयका सचििलाई सिेत बैठकिा बोलाई सियिा काि हनु 
नसक्नकुा कारण सोध्न सवकने र आफ्ना सझुाि र मनदेशन ददन सक्ने अमधकार विषयगत 
समिमतलाई रहन्छ । सरकारको नीमत तर्ा कायथक्रि िावषथक बजेट तर्ा कायथक्रि र 
सभाको िैठकिा शनु्य सिय, विशेष सियिा प्रश्नोत्तर कायथक्रिको मसलमसलािा व्यक्त 
सरकारको भनाईलाई बारम्बार झकझकाउन सवकने हुाँदा सभाप्रमत जनताको विश्वास 
बिाउन िद्धत पगु्न जान्छ । संसदीय मनगरानीिा नीमतगत मनगरानी, स्र्लगत भ्रिण एिं 
मनगरानी आदद पदथछन ्। समिमतले आफ्नो कायथ क्षेि मभिका िन्िालय, विभाग र मनकाय 
अन्तगथत िावषथक, अल्पकामलन एिं दीघथकामलन विकास कायथक्रि, पररयोजनाका सम्बन्धिा 
विषयगत िन्िी एिं पदामधकारीबाट प्रस्ततु गनथ लगाउने, समिमतिा आिन्िण गने र 
यर्ोचित मनदेशन ददने गनाथले सरकारी आश्वासन परुा गनथ िद्धत पगु्न जान्छ । यस्ता 
कायथले संसदको प्रभािकाररता सिेत बवृद्ध भई जनविश्वास कायि राख्न सहयोग पगु्न े
देचखन्छ । 

 

६.२ सझुाि 

१) नीमत तर्ा योजना आयोगले दश बीस र पिास िषे गरुुयोजना तत्काल तयार 
गनुथपने। 

२) सािथजमनक मनचज साझेदारी, सहकारी सम्बन्धी ऐनको ििथ अनरुुप प्रदेशको नीमत 
तत्काल लाग ुगनुथपने। 

३) सिारी साधन नविकरण र सिारी िालक अनिुमत पि अनलाइन प्रणालीलाई 
सिथसलुभ बनउनपुने। 

४) जलविद्यतु उत्पादनिा सरकारको ध्यान केचन्रत हनुपुने। 
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५) सडकका घमु्ती सधुार, दरुी छोट्याउने र स्तरोन्नती जस्ता कायथ तत्काल अगामड 
बिाउनपुने। 

६) सडक दघुथटनालाई न्यमुनकरण गनथ प्रदेश सरकारबाट कायथ अगामड बिाउनपुने। 

७) प्रदेश मभिका स्र्ानिा िोटरेिल पलुको मनिाथणको कायथ अगामड बिाउनपुने। 

८) इलेचक्िक िास िाचन्जट प्रणालीलाई मसघ्र संिालनिा ल्याउनपुने। 

९) एवककृत योजना िह ुशहरी विकास िापदण्ड, स्िाटथ मसटी, भिन सम्बन्धी िापदण्ड 
बनाई तत्काल कायाथन्ियन गररन ुपने। 

१०) अमत सखु्खा क्षेिका िचस्तिा तत्काल खानेपानीको व्यिस्र्ा मिलाउनपुने एक घर 
एक धारा जस्तो कायथक्रि कायाथन्ियनका लामग बजेट विमनयोजन गरी कायाथन्ियनिा 
प्रार्मिकता ददनपुने। 

११) मभिफेदी-कुलेखानी सरुुङ्ग िागथको कायथ तत्काल शरुु गररनपुने। 

१२) हेटौडा, फाखेल-फवपथङ सडक खण्डको स्तरोन्नती कायथलाई तदारुकताका सार् कायथ 
अचघ बिाउन प्रयाप्त बजेटको व्यिस्र्ा मिलाई ठेक्का कायथलाई मछटो छररतो  
बनाउनपुने। 

१३) चजल्ला सदरिकुाि तर्ा नचजकको लोकिागथबाट स्र्ानीय मनकायको केन्रसम्िको 
सडक स्तरोन्नती कायथहरु यसै िषथ सम्पन्न हनुे गरी कायथ अगामड बिाउनपुने। 

१४) पररयोजना िैंक मनिाथण गने कायथ तत्काल गररनपुने। 

१५) नीमत तर्ा योजना आयोगलाई अमधकार सम्पन्न बनाई जनशचक्त सिेत पयाथप्त गने 
व्यिस्र्ा मिलाउने। 

१६) प्रदेश सरकार र स्र्ानीय मनकाय िीि विकास मनिाथण कायथिा सिन्ियको लामग 
संयन्िलाई वक्रयाचशल बनाउन ुपने। 

१७) अनगुिन िलु्यांकन प्रणालीलाई वक्रयाचशल बनाई प्रदेश सांसदको सिेत भमूिका बवृद्ध 
गनुथपने। 

१८) संघीय सरकार िातहत रहेका योजना/आयोजनाहरु प्रदेश िातहत ल्याउनपुने। 

१९) आयोजनाको प्रकृमत अनसुार आयोजना प्रिखुसंग कायथ सम्पादन संझौता गने 
अभ्यासको र्ालनी तत्काल गने। 

६.३ कायथ सम्पादनिा देचखएका सिस्याः- 

• आिश्यक ऐन मनयि तर्ा कायथविमधहरु तयार नहनु ु

• प्रदेश सरकारको गमतचशलतािा किी 
• प्रदेशको नािाकरण र राजधानीको विषयले विकासका कायथिा प्रभाि पनुथ 
• साझा अमधकारका विषयिा अझै पमन दद्वविधािा पनुथ 
• नीचज क्षेि को लगानीलाई विश्वस्त तलु्याउन नसवकएको लगानीको सरुक्षािा सिस्या  

• पिुाथधारका क्षेििा सियिै मड.वप.आर. नक्साङ्कन र ठेक्का नभएकोले मनिाथण कायथिा 
विलाई हुाँदै जान ु। 
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• सियिै बजेटको अचख्तयारी नजान ु

• दक्ष प्राविमधक जनशचक्तको अभािले कायथ सम्पादनिा सिस्या परेको  

• मनकाय मनकाय िीि सिन्ियको अभाि 

• संघीय सरकार अन्तगथतका मनकायहरु पूणथ रुपिा प्रदेश िातहत आउन नसक्न ु 

• प्रदेश नीमत तर्ा योजना आयोगलाई सक्षि र मनश्पक्ष बनाउन नसक्न ु

• सिानपुामतक र आिश्यकताको आधारिा योजना/आयोजनाहरु छनौट नहनु ु

• संघीय सरकारको िखु ताक्ने प्रिचृत्त कायिै रहन ु

• कायाथलय र संगठनको व्यिस्र्ापन एिं पनुरसंरिना हनु नसक्न ु

• कोरना भाइरस (Covid–19)को कारण परैु विश्व आक्रान्त भएको अिस्र्ािा नेपालिा पमन 
यसको ठूलो प्रभाि परी लािो सियदेचख देश ठप्प भई सम्पूणथ वक्रयाकलाप बन्द हनुु̧  

• प्रर्ि र दोस्रो िौिामसक अिमधिा योजनाका काििा मतव्रता नआई अचन्ति िौिामसकिा खिथ 
गने प्रिचृत्त बढ्न।ु 
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अनसूुिी १ 

 

समिमतको कायथ क्षिेिा पने िन्िालय तर्ा मनकायहरुको काि, कतथब्य र अमधकार 
 

आमर्थक िामिला तर्ा योजना िन्िालयका कायथ 

१. प्रदेशको आमर्थक अिस्र्ाको विश्लषेण तर्ा आमर्थक नीमतको तजुथिा, कायाथन्ियन र मनयिन, 
२. प्रदेशस्तरको आमर्थक स्रोतको बााँफााँड, लगानी, प्रक्षेपण र वित्तीय व्यिस्र्ापन, 
३. प्रादेचशक वित्त सन्तलुन सम्बन्धी नीमत तजुथिा, कायाथन्ियन र मनयिन, 
४. संघको स्िीकृमतिा िैदेचशक सहयोग, िैदेचशक ऋण र अनदुान प्राप्ती, उपयोग, लेखाङ्कन र 

प्रमतिेदन, 
५. प्रदेश चस्र्त सरकारी सम्पचत्तको एवककृत वििरण र सरकारी बााँकी रकिको लगत तर्ा 

असलु उपर, 
६. प्रदेशस्तररय विकास नीमत, प्रार्मिकता, आिमधक तर्ा क्षेिगत योजना र िावषथक विकास 

कायथक्रिको तजुथिा, कायाथन्ियन र अनगुिन तर्ा िलु्यांकन, 
७. राविय तर्ा अन्तर प्रदेश विकास आयोजनाको सिन्िय र सशतथ अनदुानको सदपुयोग,  

८. प्रदेश राजश्व सम्बन्धी नीमत तर्ा कानूनको तजुथिा, कायाथन्ियन र मनयिन, 
९. प्रदेश सािथजमनक खिथ सम्बन्धी नीमतको तजुथिा, कायाथन्ियन र मनयिन तर्ा स्र्ानीय तह 

अनदुान, 
१०. संघीय नीमत अनरुुप सहविचत्तयकरण, 
११. प्रदेश आमर्थक कायथविमध सम्बन्धी नीमत तर्ा कानूनको मनिाथण, कायाथन्ियन र मनयिन, 
१२. प्रदेश विमनयोजन ऐन तर्ा प्रदेशको बजेट तजुथिा, कायाथन्ियन, मनयिन र आमर्थक अनशुासन, 
१३. प्रदेश संचित कोषको संिालन तर्ा व्यिस्र्ापन र प्रदेश लेखा मनयन्िण एिं व्यिस्र्ापन,  

१४. प्रदेश परुक अनिुान तर्ा पेश्की खिथ र प्रदेश आकचस्िक कोष व्यिस्र्ा, 
१५. प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यिस्र्ापन, 
१६. प्रदेशगत विमनयोजन, राजश्व, धरौटी, कायथ संिालन कोष र अन्य सरकारी कोष तर्ा 

सम्पचत्तको एवककृत वििरण र लेखा पररक्षण, 
१७. घरजग्गा रचजिेशन शलु्क, सिारी साधन कर, िनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पयथटन शलु्क, 

कृवष आयिा कर, सेिा शलु्क, दस्तरु र दण्ड जररिाना संकलन, बााँडफााँड र उपयोग 
सम्बन्धी नीमत तर्ा कानून तजुथिा, कायाथन्ियन र मनयिन, 

१८. संघीय कानून अनसुार प्राकृमतक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र शलु्क संकलन, मनयिन र 
हस्तान्तरण, 

१९. राजश्व िहुािट मनयन्िण सम्बन्धी प्रादेचशक नीमत, कानून तर्ा िापदण्ड तजुथिा, कायाथन्ियन र 
मनयिन, 

२०. संघसंगको अन्तरसरकारी वित्तीय सम्पकथ , सम्बन्ध र सहकायथ, 
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२१. त्यांक, सूिना प्रणाली तर्ा अमभलेख व्यिस्र्ापन सम्बन्धिा प्रादेचशक नीमत, कानून, 
िापदण्ड एिं योजना, कायाथन्ियन र मनयिन तर्ा संघ र स्र्ानीय तहसंग सहयोग, सिन्िय र 
सहकायथ, 

२२. बीिा र बीिा व्यिसायको संिालन, व्यिस्र्ापन, प्रिद्धथन तर्ा विस्तार र मनयिन, 
२३. प्रदेशस्तरका सािथजमनक संस्र्ान, वित्तीय संस्र्ा, समिमत, प्रमतष्ठान तर्ा कम्पमन आददको 

संिालन, व्यिस्र्ापन सधुार र मनयिन, 
२४. आमर्थक विकासिा मनजी, सहकारी तर्ा गैरसरकारी क्षेिसंगको सिन्िय र   सहकायथ । 

भौमतक पूिाथधार विकास िन्िालयका कायथ 
१. प्रदेशस्तरको उजाथ, विद्यतु, मसंिाई, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तर्ा पवहरो) 

व्यिस्र्ापन सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान नीमत तर्ा कानून िापदण्ड गरुुयोजना योजना तर्ा 
आयोजना मनिाथण कायाथन्ियन संिालन ििथत संभार, सिन्िय र मनयिन, 

२. प्रदेशस्तरिा उजाथ, विद्यतु, मसंिाई तर्ा खानेपानी सम्बन्धी गणुस्तर र सेिा शलु्कको आधार 
मनधाथरण र मनयिन, 

३. उजाथ, विद्यतु, मसंिाई सेिा विस्तारिा मनजी क्षेिको सहभामगता र लगानी प्रिद्धथन सम्बन्धी 
नीमत तर्ा िापदण्ड मनधाथरण र मनयिन, 

४. राविय जलस्रोत नीमत र संघीय योजना ििोचजि प्रदेश सीिाका नदीका जलउपयोग सम्बन्धी 
आयोजनाको पवहिान, मनिाथण, संिालन, संभार र व्यिस्र्ापन, 

५. प्रदेश मभिको जलस्रोत उपयोग तर्ा नदी संरक्षण सम्बन्धी योजना तर्ा गरुुयोजना तजुथिा 
कायाथन्ियन र अनगुिन तर्ा िलु्यांकन, 

६. प्रदेश मभिको जलस्रोत उपयोग हनुे आयोजनाहरुको अध्ययन, सिेक्षण तयारी, कायाथन्ियन, 
अनगुिन र संिालनिा सिन्िय, 

७. प्रदेशस्तरिा जलाधार संरक्षण तर्ा जलउपयोग नीमतको तजुथिा तर्ा कायाथन्ियन प्रविमध 
विकास र व्यिस्र्ापन, 

८. िौसि र जल िापन संिार व्यिस्र्ापन, 
९. जलगणु तर्ा िायगुणु सम्बन्धी प्रयोगशाला व्यिस्र्ापन, 
१०. प्रदेश मभिको सिारी दताथ र नविकरण िालक अनिुमत र नविकरण, 
११. प्रदेश मभि सािथजमनक यातायातको रुट अनिुमत िापदण्ड गणुस्तर र भाडा दर मनधाथरण र 

अनगुिन तर्ा मनयिन, 
१२. िातािरणिैिी, अपाङ्गिैिी र लैवङ्गकिैिी यातायात प्रणालीको प्रिद्धथन, 
१३. प्रदेश तहिा यातायात सरुक्षा र सिारी प्रदषुण मनयन्िण सम्बन्धी योजना मनिाथण र 

कायाथन्ियन, 
१४. रज्जिुागथ जलिागथ लगायत बैकचल्पक यातायात प्रविमधको प्रिद्धथन, संभाव्यता अध्ययन, 

आयोजना कायाथन्ियन संिालन र व्यिस्र्ापन, 
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१५. प्रदेश लोकिागथ, सडक पलु, झोलङु्गे पलु सम्बन्धी नीमत कानून िापदण्ड तर्ा योजना तजुथिा 
र मनिाथण स्तरोन्नती ििथत संभार त्यांक व्यिस्र्ापन सडक प्रविमध सम्बन्धी अध्ययन 
अनसुन्धान, यातायात सरुक्षा कायाथन्ियन र मनयिन तर्ा सडक अमधकार क्षेि (राइट अफ 
िे) को संरक्षण, 

१६. प्रदेशस्तरका सरकारी कायाथलयहरुको भौमतक व्यिस्र्ापन र मनिाथण सम्बन्धी नीमत कानून 
िापदण्ड र योजना तजुथिा, कायाथन्ियन र मनयिन, 

१७. प्रदेश िखु्यिन्िी, सभािखु, िन्िी, उपसभािखु, प्रिखुसचिि तर्ा सचििहरुको मनिास 
व्यिस्र्ापन, 

१८. प्रदेश मभिको सहरी विकास योजना तजुथिा, सहरी पूिाथधार मनिाथण संिालन, ििथत संभार र 
आिास तर्ा भिन सम्बन्धी योजनाहरुको कायाथन्ियन र िागथ मनदेशन, 

१९. प्रदेश मभि उपयकु्त भिन मनिाथण प्रविमधको प्रिद्धथन, 
२०. प्रदेशस्तरिा राविय भिन संवहताको कायाथन्ियन र मनयिन, 
२१. प्रदेशको राजधानी र प्रादेचशक सहरको विकास योजना तजुथिा, कायाथन्ियन, संशोधन र 

पूिाथधार मनिाथण, 
२२. सरुचक्षत बसोबास, जग्गा एवककरण (ल्याण्डपमुलङ्ग) घर एवककरण (हाउसपमुलङ्ग) सम्बन्धी 

नीमत तजुथिा र कायाथन्ियन, 
२३. प्रदेशस्तरको खानेपानी सरसफाई तर्ा स्िच्छता सम्बन्धी प्रादेचशक नीमत कानून तर्ा िापदण्ड 

तजुथिा र कायाथन्ियन, सेिा शलु्क मनधाथरण योजना/आयोजना कायाथन्ियन तर्ा संिालन संभार 
र मनयिन, 

२४. खानेपानी तर्ा सरसफाई सेिा विस्तारिा नीचज क्षेिको सहभामगता प्रिद्धथन सम्बन्धी नीमत तर्ा 
िापदण्ड तजुथिा कायाथन्ियन र मनयिन, 

२५. सिथसाधारणलाई स्िच्छ खानेपानीको उपलब्धता र खानेपानी सरसफाई तर्ा स्िच्छतािा 
वपछमडएको िगथको पहुाँिको समुनश्चतता । 

प्रदेश नीमत तर्ा योजना आयोगको कायथ 
१. दीघथकामलन सोि त्यपरक नीमत तर्ा योजना तजुथिा गने, 
२. प्रदेश विकास नीमत योजना तर्ा कायथक्रि कायाथन्ियन अनगुिन र प्रभाि िलु्यांकन गने, 
३. प्रदेश र स्र्ानीय तहको विकास सम्बन्धी नीमत तर्ा योजना तजुथिा र कायाथन्ियनिा सिन्िय 

सहयोग र सहजीकरण गने, 
४. प्रदेशस्तरको विकास नीमत तर्ा कायथक्रिको अध्ययन अनसुन्धान तर्ा अन्िेषण गने, 
 

राविय प्राकृमतक स्रोत तर्ा वित्त आयोगको कायथ 
1.क) संविधान र कानून ििोचजि संघीय सचञ्चत कोषबाट संघ, प्रदेश र स्र्ानीय सरकार िीि 

राजश्वको बााँडफााँड गने विस्ततृ आधार िााँिा मनधाथरण गने, 
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ख) संघीय सचञ्चत कोषबाट प्रदेश र स्र्ानीय सरकारलाई प्रदान गररने सिानीकरण अनदुान 
सम्बन्धिा मसफाररस गने, 

ग) राविय नीमत तर्ा कायथक्रि, िानक, पूिाथधारको अिस्र्ा अनसुार प्रदेश र स्र्ानीय 
सरकारलाई प्रदान गररने सशतथ अनदुानको सम्बन्धिा अध्ययन अनसुन्धान गरी आधार तयार 
गने, 

घ) प्रदेश सचञ्चत कोषबाट प्रदेश र स्र्ानीय सरकार िीि राजश्वको बााँडफााँड गने विस्ततृ आधार 
र िााँिा मनधाथरण गने, 

ङ) संघ, प्रदेश र स्र्ानीय सरकारको खिथ चजम्िेिारी पूरा गने र राजश्व असलुीिा सधुार गनुथपने 
उपायहरुको मसफाररस गने, 

ि) सिवष्टगत आमर्थक सूिकहरुको विश्लषेण गरी संघ, प्रदेश र स्र्ानीय सरकारले मलन सक्न े
आन्तररक ऋणको सीिा मसफाररस गने, 

छ) संघ र प्रदेश सरकारको राजश्व बााँडफााँड आधारको पनुरािलोकन गरी पररिाजथनको मसफाररस 
गने, 

ज) प्राकृमतक स्रोतको पररिालन गदाथ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्र्ानीय तहको लगानी 
तर्ा प्रमतफलको वहस्सा मनधाथरणको आधार तय गरी मसफाररस गने, 

झ) प्राकृमतक स्रोतको बााँडफााँड सम्बन्धी विषयिा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र 
स्र्ानीय तह तर्ा स्र्ानीय तहहरु िीि उठ्न सक्ने संभावित वििादको विषयिा अध्ययन 
अनसुन्धान गरी त्यसको मनिारण गनथ सिन्ियात्िक रुपिा काि गनथ सझुाि ददने । 

२. राविय प्राकृमतक स्रोत तर्ा वित्त आयोगले प्राकृमतक स्रोतको बााँडफााँड गदाथ सो संग 
सम्बचन्धत िातािरचणय प्रभाि िलु्यांकन सम्बन्धिा आिश्यक अध्ययन र अनसुन्धान गरी 
नेपाल सरकारलाई मसफाररस गनेछ । 

३. राविय प्राकृमतक स्रोत तर्ा वित्त आयोगको अन्य काि, कतथब्य र अमधकार, प्राकृमतक 
स्रोतको पररिालन गदाथ िा राजश्वको बााँडफााँड गदाथ अपनाउन ुपने विस्ततृ आधार, आयोगका 
पदामधकारीहरुको सेिाका शतथ लगायत अन्य व्यिस्र्ा संघीय कानून ििोचजि हनुेछ ।  
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अनसूुिी २ 

स्र्लगत अनगुिनका क्रििा मनररक्षण गररएका योजनाहरु सोको प्रमतिेदन र त्याँहाको फोटोहरु 

• बालिुाटार फााँट िहुान मसंिाइ आयोजना, धाददङ 

• सिनटार मसंिाइ योजना, धाददङ, 

• गजरुी गाउाँपामलका, धाददङ,  
• परेिाटार मसंिाइ योजना, धाददङ 

• खानेपानी तर्ा सरसफाइ मडमभजन कायाथलय, धाददङ , 

• पूिाथधार विकास कायाथलय निुाकोट, 

• जलस्रोत तर्ा मसंिाइ विकास सि-मडमभजन, रसिुा। 

 

अनगुिन तर्ा मनररक्षण प्रमतिेदन- 

उपसमिमतद्वारा भएको स्र्लगत अनगुिन/मनररक्षण सम्बन्धी भएको कायथको प्रमतिेदन  

 

 पषृ्ठभिूी 
प्रदेश सभा मनयिािली, २०७४ को दफा १४६ बिोचजि प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काि 
कारिाहीको अनगुिन र िूल्याङ्कन गरी आिश्यक मनदेशन र राय सझुाि सवहतको प्रमतिेदन पशे 
गनुथ अर्थ तर्ा विकास समिमतको दावयत्ि हो । यसै मसलमसलािा प्रदेश सरकारका मबमभन्न 
संयन्िले आफ्नो प्रदेशको विकास मनिाथणको कायथलाइ पारदशी, भ्रष्टिारिकु्त, गणुस्तरयकु्त, मनष्पक्ष 
र वििादरवहत िंगले सहजरुपिा अगाडी बिाएको छ िा छैन भने्न कुराको सिेत अनगुिन 
गररएको मर्यो ।  

अर्थ तर्ा विकास  समिमतले प्रदेश सभा मनयिािलीले िागथमनदेश गरेको क्षेिामधकार मभि रवह 
आफ्ना काि कतथव्य मनयमित रुपिा गदै आएको छ । प्रदेश सरकार अन्तगथतका आमर्थक 
िामिला तर्ा योजना िन्िालय र भौमतक पूिाथधार तर्ा विकास िन्िालयसाँग सम्बचन्धत 
विषयहरुलाई समिमतिा ल्याई पयाथप्त छलफल गने, प्रदेश मभिका विविध आमर्थक तर्ा मनिाथणका 
क्षेििा सरकारलाई सझुाि ददने, योजना मनिाथण,कायाथन्ियन लगायतका प्रवक्रयाहरुिा सरोकारिाला 
मनकायका प्रमतमनधीहरुसाँग पयाथप्त छलफल गने कायथ सिेत अर्थ तर्ा विकास समिमतले गदै 
आएको छ । 

 

प्रदेश सभा अन्तगथतको अर्थ तर्ा विकास समिमतले प्रदेश सरकार, स्र्ानीय मनकाय तर्ा चजल्ला 
चस्र्त कायाथलयबाट सञ्चामलत योजना/आयोजनाको ितथिान अिस्र्ाको बारेिा सरोकारिाला 
मनकायहरुसाँग प्रत्यक्षरुपिा छलफल तर्ा संम्भि भएसम्ि योजना/आयोजनाको बस्तचुस्र्ती बारे 
स्र्लगत अनगुिन गने उदे्दश्यले अर्थ तर्ा विकास समिमतको मिमत २०७७।०४।०६ गतेको 
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बैठकको मनणथयानसुार उपसमिमतहरु मनिाथण भई कायथक्षेि सिेत विभाजन गरर क्षेिामधकार सवहत 
अनगुिन तर्ा छलफलको चजम्िेिारी तोवकएको मर्यो ।   

  

योजना अनगुिन उप समिमतिा रहनहुनुे िाननीय सदस्यहरु र किथिारीको नािािली , 
 

क्र.स नाि र्र पद 

१. िा.शचशजंग र्ापा  संयोजक 

२ िा.आङ देण्डी लािा  सदस्य 

३ िा. ददनेश िहजथन (ददपेश)  सदस्य 

४ िा.िीना ज्ञिाली नेपाल  सदस्य 

५ िा.लक्ष्िण लम्साल  सदस्य 

६ परासर खरेल  समिमत सचिि 

७ मबनोद अिात्य  उपसचिि 

८ श्यािकृष्ण शे्रष्ठ सहायक ियाथदापालक 
 

कायथक्षिे 

 

अर्थ तर्ा विकास समिमत अन्तगथत बनकेो उपसमिमत कायथक्षेि अन्तगथत ३ िटा चजल्लाका 
चजल्लाचस्र्त कायाथलयहरु र स्र्ानीय मनकायहरु तोवकएको मर्यो । 

१. रसिुा, 
२. धाददङ्ग, 

३. निुाकोट। 

 

अध्ययनको उद्दशे्य 

 

 यस अिलोकन/अनगुिन कायथक्रिको िूल उदे्दश्य मनम्नानसुार रहेका छन।्  

• प्रदेश सरकार िातहत रहेका कायाथलय र स्र्ानीय मनकायबाट सञ्चामलत 
योजना/कायथक्रिहरुको बस्तचुस्र्मत बारे जानकारी मलने। 

• प्रदेश सरकार अन्तगथतका योजना/कायथक्रिहरु कायाथन्ियनका क्रििा देचखएका 
कदठनाईहरुको पवहिान तर्ा सिाधान गने उचित उपाय पवहल्याउने। 

• योजनाका काि कारबाहीप्रमत भएका अमनयमितता, दरुुपयोग तर्ा लापरबाहीप्रमत स्र्ानीय 
मनकाय र कायाथलयहरुलाई सजग गराउने। 

• प्रदेश सरकार िाफथ त विमनयोचजत रकिको खिथको यर्ार्थ अिस्र्ा बारे वििरण संकलन 
गने।  

• स्र्ानीय मनकायहरुिा आगािी बजेट तर्ा अन्य कायथक्रिहरुिा प्रदेश सरकारप्रमतका 
अपेचक्षत धारणाहरु बझु्ने। 
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• प्रदेश सरकार िाफथ त भएको बजेट मनकासा तर्ा स्र्ानीय मनकायले खिथ गने सन्दभथिा 
भोग्न ुपरेका कदठनाईको अिस्र्ा बारे जानकारी मलने ।  

• स्र्ानीय मनकायलाई तोवकएका योजनाको बस्तचुस्र्मत पत्ता लगाई भािी कायथददशा पत्ता 
लगाउने । 

• स्र्ानीय मनकायबाट प्राप्त हनुे राजश्व बााँडफााँडको रकि दाचखला गरे नगरेको जानकारी 
मलने। 

 

 योजना तर्ा कायथक्रिको अनगुिनको विमध 

 

• प्रदेश सरकार भौमतक पूिाथधार तर्ा विकास िन्िालय अन्तगथतका चजल्लाचस्र्त 
कायाथलयका प्रिखु सवहतको  सहभामगतािा अन्तरवक्रया कायथक्रि सञ्चालन गररयो।  

• प्रत्येक मनकायबाट भएको उपचस्र्तीका आधारिा योजना तर्ा कायथक्रि मबषयक छलफल 
केचन्रत भएको मर्यो।   

• प्रत्येक कायाथलयका कायाथलय प्रिखु र स्र्ानीय  मनकायका पदामधकारी तर्ा स्र्ानीय 
मनकायका प्रिखु प्रशासवकय अमधकृतबाट योजना कायाथन्ियनको अिस्र्ाको बारेिा 
कायाथलयगत वििरण िाग गररएको मर्यो। 

• सरोकारिाला मनकायको प्रत्यक्ष सहभामगता सवहतको अन्तरवक्रयाका सारै् सञ्चार िाध्यि 
िाफथ त प्राप्त त्यांकहरुका आधारिा प्रदेश सरकार िाफथ तका योजना तर्ा कायथक्रि 
मबषयक जानकारी संकलन गररएको मर्यो।  

 

 योजना तर्ा कायथक्रि अध्ययनको मसिा 
 

• छोटो अिमध मभि तोवकएका चजल्लाहरुिा गई अध्ययन अनसुन्धान गनुथपने, 

• बजेट अभाििा स्र्लगत योजना/कायथक्रिको अनगुिन गनुथपने, 

• दक्ष प्राविमधक जनशचक्तको अभाििा स्र्लगत योजना/कायथक्रिको अनगुिन गनुथपने, 

• पयाथप्त सिय नददई स्र्ानीय मनकाय/चजल्लाचस्र्त कायाथलय बाट उपसमिमतले तोकेको 
िााँिािा वििरण संकलन गनुथपने अिस्र्ा, 

• तोवकएको बजेट मसिा मभि रवह सञ्चामलत योजनाहरुको अनगुिन तर्ा छलफल 
कायथक्रिको प्रभािकाररता खोचजनपुने अिस्र्ा। 

 

 स्र्लगत रुपिा अनगुिन गरेका मनकायहरुको नािािली 
 

• जलस्रोत तर्ा मसंिाइ मडमभजन धाददङ्ग, 

• पूिाथधार विकास कायाथलय निुाकोट, 

• गजरुी गाउाँपामलका धाददङ, 

• जलस्रोत तर्ा मसंिाइ सि मडमभजन रसिुा। 
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 प्रदेश अन्तगथतका योजना /बजेट कायाथन्ियनका क्रििा  सम्बचन्धत कायाथलय र स्र्ानीय 
मनकायबाट औल्याईएका सिस्याहरु, 

 

• भौगोमलक विकटताले गदाथ िषाथिा विशेष सिस्या। 

• नयााँ योजना राख्दा सभेको लामग बजेट राख्न ुपने। 

• सरकारी दररेट र बजारिा िलेको दररेटिा रहेको असिानता। 

• विमभन्न कायाथलयिा दरबन्दी अनसुार किथिारी नभएको। 

• विमभन्न स्र्ानिा स्र्ायी संरिना मनिाथण नहदुााँ योजना अचघ बिाउन सिस्या। 

• प्रदेशको कायथविमध विलो आई बजेट कायाथन्ियनिा स्र्ानीय मनकायिा असहजता मसजथना 
भएको। 

• प्रदेश र  स्र्ानीय मनकायबीि सञ्चार सिन्ियको अभाििा योजनाहरुिा दोहोरापन तर्ा 
बजेट मनकाशा बारेको जानकारी विलो हनुे गरेको। 

• बजेट मनिाथण प्रकृयािा प्रदेश र स्र्ानीय मनकाय बीि पयाथप्त सिन्ियको अभाि रहेको। 

• उपभोक्ता समिमत िाफथ त स्र्ानीय मनकायिा सञ्चालन भएका विकास गमतविमध पारदशी 
तर्ा प्रभािकारी हनु नसकेको गनुासो रहेको।  

• प्रदेश सरकार बाट स्र्ानीय तर्ा कायाथलयहरुलाई बजेट अचख्तयारी विलो प्राप्त भएको।  

• प्रदेशको बजेट खिथ गनथ स्र्ानीय मनकायलाई लािो प्रकृयाका कारण असहजता भएको। 

• किथिारी सिायोजन प्रवक्रयाका कारण कायथ सम्पादनिा कदठनाइ भएको। 

• पयाथप्त र दक्ष किथिारीको अभाि रहेको। 

• लागत सहभामगतालाई प्रदेशले कि िहत्ि दददा स्र्ानीय मनकायिा प्रदेश अन्तरगतका 
योजना/कायथक्रि कायाथन्ियनिा कदठनाई देचखएको।  

• स्र्ानीय मनकायलाई सािथजमनक जग्गा प्रामप्त तर्ा भिन मनिाथणिा कदठनाई रहेको। 

• एकै योजनािा प्रदेश र स्र्ानीय मनकायको बजेट विमनयोजन हनुे अिस्र्ा।  

• प्रदेश र स्र्ानीय मनकाय बीि करका मबषयबस्तिुा दोहोरोपना रहेको।  

• प्रदेशको आफ्नै प्राविमधक जनशचक्तको अभािका कारण स्र्ानीय तहका प्रादेचशक 
योजनाहरुको कायाथन्ियनिा सिस्या रहेको। 

• DPR मबना नै योजना तर्ा कायथक्रि बजेटिा राचखएको। 
• एकै प्रकृमतको बजेट, कतै एक बषे कतै बहबुषे रहेको।  

• मनयमित ििथत संहारको लामग बजेटको आिश्यकता। 

• आयोजनाको सम्पन्न गनथ प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकषथण गनथ नपगेुको। 

• भौगोमलक विकटताले गदाथ िषाथिा विशेष सिस्या। 

• प्रदेश र स्र्ानीय मनकायमबि योजना÷कायथक्रि तजुथिाका क्रििा पयाथप्त सिन्ियको अभाि 
देचखएको। 

• DPR अनरुुप बजेट विमनयोजन हनु नसकेको। 
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 प्रदेश अन्तरगतका योजना /बजेट कायाथन्ियनका क्रििा स्र्ानीय मनकाय र कायाथलयबाट 
प्राप्त सझुािहरु 

• प्रदेश सरकारको बजेट मसमलङ सियिै आउन ुपने। 

• प्रदेशले ठूला योजना तफथ  िाि केचन्रत रहनपुने। 

• दरबचन्द अनसुारको किथिारीको व्यबस्र्ापन तरुुन्त गररनपुने। 

• स्र्ानीय तहको प्रोजेक्ट बैक प्रदेशले िाग गरी प्रदेशको बजेट मनकाशा गररनपुने। 

• बजेट मनिाथण गदाथ प्रदेश सरकार र स्र्ानीय सरकार बीि पयाथप्त सिन्िय हनुपुने।  

• जनताको िाग र आिश्यकताको आधारिा योजना छनौट गररनपुने। 

• उपभोक्ता समिमतका काि कारबाही पारदशी  र चजम्िेिारीपूणथ बनाईनपुने।  

• योजना छनौटिा स्र्ानीय र प्रदेशका बीि पयाथप्त सिन्िय हनुपुने।  

• बजेट मनकाशा िााँडै हनुपुने।  
• साझेदारी िोडेलिा काि गररनपुने। 

•  आमर्थक िषथको अन्त्यिा जर्ाभािी रकि रकिान्तर गने पररपाटी अन्त्य गररनपुने। 
• प्रदेशले पूाँजीगत कायथक्रिहरुलाई जोड ददनपुने।  

• जनसहभामगतािलुक योजनालाई प्रदेश सरकारले िहत्ि ददईनपुने। 

• प्रदेशका योजनाहरु क्रिागत रुपिा राचखन ुउपयकु्त हनु्छ।  

• प्रोजेक्ट बैक अन्तगथतका योजना सञ्चालन गररन ुउपयकु्त हनुे। 

• प्रदेश र स्र्ानीय तहिा करका दरका मबषयिा हनुे दोहोरोपनालाई सिाधान गररनपुने।  

 

 मनश्कषथ 
 

नेपालको संविधानले पररकल्पना गरेको तीन तहको सरकार बीिको सहकायथ र सिन्िय 
िाफथ त संचघयतालाई सार्थकता प्रदान गने क्रििा प्रदेश सरकारको भमूिका अहि ्छ । प्रदेश 
सरकारलाई स्र्ानीय सरकार तर्ा संचघय सरकार बीिको सेतकुो रुपिा कायथ गनुथपने 
अिस्र्ा छ।प्रदेश सरकार िाफथ त स्र्ानीय मनकायिा सञ्चामलत योजनाहरु कायाथन्ियन गने 
मसलमसलािा औल्याईएका सिस्या तर्ा ददईएका सझुािहरुको प्रभािकारी कायाथन्ियन 
गररएको खण्डिा प्रदेश सरकारको अपेचक्षत उपलब्धी हामसल हनु े देचखन्छ।प्रदेश सरकार 
बाट स्र्ानीय मनकायका योजनाको छनौट तर्ा कायाथन्ियका क्रििा आगािी ददनिा 
विगतका झै सिस्याहरु नआओस भने्न उदे्दश्यले प्रदेश सरकार तर्ा स्र्ानीय मनकाय मबि 
पयाथप्त सिन्िय, छलफलका आधारिा अचघ बढ्न सके संविधानको ििथ अनरुुप संचघयताले 
सार्थकता प्राप्त गने देचखन्छ । 

 

अर्थ तर्ा विकास समिमतको क्षेिामधकार मभि पने पूिाथधार विकासका क्षेि तर्ा प्रदेशको 
योजना कायाथन्ियन गनथ प्रदेशको आफ्नै दक्ष प्राविमधक जनशचक्तको सिेत विकास गररन ु
उपयकु्त हनुे देचखन्छ। समिमतले प्रदेश सरकार िाफथ त स्र्ानीय मनकायिा सञ्चामलत 
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योजनाहरुको आिमधक रुपिा अनगुिन तर्ा मनररक्षण गने पद्धमतको विकास गररन ुउपयकु्त 
हनुे देचखन्छ।सारै् मनिाथणका क्रििा आइपरेका कमतपय कदठनाइ र बाधा हटाउनका लामग 
विधिान कानूनी व्यबस्र्ा, कायथविधी र कायथपद्धमत िै सिय सापेक्ष पररितथन आिश्यक 
छ।एक िषे, बहिुषे तर्ा क्रिागत योजनाहरु छनौट गदाथ योजनाको गाचम्भयथता, जनताको 
िाग, स्र्ानीय आिश्यकता र दीगोपनािा विशेष ध्यान ददन ुआिश्यक छ । 

सझुािहरु 

 

क. चजल्ला चजल्लािा चजल्ला दररेट फरक– फरक भएका कारण नीमतगत भ्रष्टािार बढ्ने 
सम्भािना भएकाले भौगोमलकताका आधारिा दररेटिा एकरुपता ल्याउन भौमतक पूिाथधार 
विकास िन्िालय िाफथ त पहल गनुथ पने । 

ख. प्रदेश सरकार िाफथ त हनुे मनकासलाई िसु्त र प्रभािकारी बनाउने गरी कायथविमध 
पररिाजथन गने। 

ग. प्रदेश सरकार िाफथ त संिामलत योजना तर्ा कायथक्रिको आिमधक रुपिा अनगुिन गनथ 
प्राविमधक सवहतको टोलीको व्यिस्र्ा गने। 

घ. िध्यस्र्कताथको रुपिा विकास गदै र्प चजल्ला सिन्िय समिमतको भमूिकालाई अमधकार 
सम्पन्न तर्ा श्रोत साधनले यकु्त बनाउने तफथ  प्रदेश सरकारको ध्यानाकषथण गराउने। 

ङ. सािथजमनक खररद मनयिािली २०६४ िा भएको कमतपय प्रािधानका कारण योजना 
कायाथन्ियनिा सिस्या आएकाले संशोधनका लामग सझुाब ददने । 

ि.  प्रदेश तर्ा स्र्ानीय मनकायका सरोकारिाला पक्षमबि अनभुि आदान प्रदानका 
कायथक्रिहरु सञ्चालन गनथ लगाउने ।  

छ. सािथजमनक जग्गा प्रामप्त तर्ा भिन मनिाथणिा देचखएको सिस्या सिाधान गनथ समिमत 
िाफथ त प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकषथण गराउने । 

ज. प्रदेश सरकारलाई कायथक्रि तर्ा बजेट मनकासा सियिै गनथ सझुाि ददने । 

झ.  प्रदेश सरकार िाफथ त योजनाका मबषयिा स्र्ानीय मनकायसाँग पयाथप्त सिन्िय गने 
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अर्थ तर्ा विकास मिमतका केही फोटो तर्ा योजनाहरुको स्र्लगत अनगुिनका क्रििा 
चखचिएका तचस्िरहरु 

चजल्लागत रुपिा विमभन्न योजनाहरुको अनगुिनका क्रििा मलईएका तचस्बरहरुः-  
 

बालिुाटार फााँट िहुान मसंिाइ आयोजना, धाददङ अनगुिन गने क्रििा। 

बालिुाटार फााँट िहुान मसंिाइ आयोजना, धाददङिा मलईएको सािूवहक तचस्िर । 
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बालिुाटार फााँट िहुान मसंिाइ आयोजना, धाददङिा उपभोक्ता समिमतको अध्यक्ष तर्ा प्राविमधक 
किथिारीसाँग भएको छलफल। 

 

बालिुाटार फााँट िहुान मसंिाइ आयोजना, धाददङिा उपभोक्ता समिमतको अध्यक्ष तर्ा प्राविमधक 
किथिारीसाँग भएको छलफल। 
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प  
पूिाथधार विकास कायाथलय निुाकोटको अनगुिनको मसलमसलािा।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जलस्रोत तर्ा मसंिाइ विकास सि-मडमभजन, रसिुािा भएको छलफल पमछ कायाथलय प्रिखुसाँग।
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जलस्रोत तर्ा मसंिाइ विकास सि-मडमभजन, रसिुािा भएको छलफल । 

 

 

जलस्रोत तर्ा मसंिाइ विकास सि-मडमभजन, रसिुािा भएको छलफल पमछ कायाथलय प्रिखुसाँग। 
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पूिाथधार विकास कायाथलय निुाकोटबाट मनिाथणामधन पलु।

 

बालिुाटार फााँट िहुान मसंिाइ आयोजना, धाददङ अनगुिन गरी छलफल गने क्रििा। 
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अर्थ तर्ा विकास समिमतको छलफल कायथक्रििा। 

 अर्थ तर्ा विकास समिमतको छलफल कायथक्रििा। 
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 अर्थ तर्ा विकास समिमतको छलफल कायथक्रििा। 

 

बालिुाटार फााँट िहुान मसंिाइ आयोजना, धाददङ अनगुिन गरी छलफल गने क्रििा। 
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अनसूुिी ३ 

अर्थ तर्ा विकास समिमतका िाननीय सदस्यहरु र समिमतको सचििालयिा कायथरत 
किथिारीहरुको नािािली 

 

१. िा. डा. अजयक्राचन्त शाक्य २.     िा. आङ देण्डी लािा  

३. िा. आशािाया तािाङ ४.     िा. कुिारी िोक्तान  

५. िा. कृष्णलाल भडेल ६. िा. ददपेन्र शे्रष्ठ 

७. िा. ददनेश िहजथन ८. िा. नारायणिहादरु मसलिाल 

९. िा. मबजलुा बिाथ राणा १०. िा. मिना ज्ञिाली नेपाल 

११. िा. राजेन्र प्रसाद पाण्डे १२.    िा. लक्ष्िण लम्साल  
१३. िा. यिुराज दलुाल १४. िा. लेखनार् दाहाल 

१५. िा. मबजय सिेुदी १६. िा. शचशजंग र्ापा 
१७. िा. शाचन्त मर्ङ १८. िा. शाचन्त प्रसाद पौडेल 

१९. िा. शोभा शाक्य २०. िा. सन्त बहादरु प्रजा 
पनुश्चः- अर्थ तर्ा विकास समिमतका सभापमत िा. श्री सरेश नेपाल प्रदेश सरकार उद्योग 

पयथटन िन तर्ा िातािरण िन्िी भई जान ु भएको र िा.यिुराज दलुाल यस 
समिमतिा नयााँ सदस्यको रुपिा आउन ुभएको। 

 

समिमतिा कायथरत किथिारीको वििरण 

१. श्री परासर खरेल  समिमत सचिि 

२. श्री मबनोद अिात्य       उपसचिि 

३. श्री सशुान्त िहत         िाइक अपरेटर 
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अनसूुिी -४ 

समिमतको िैठक 

क)  यस िषथ बसेको िैठक संख्या   ९ 

ख)  समिमतको प्रमतिेदन बझुाउने अिमध       २०७८/०२/३०  

ग)  हालसम्िको कुल िैठक संख्या  ४२ 

 

समिमतका िाननीय सदस्यहरुको िैठकिा सहभामगता  
 

क्र .सं  िा. सदस्यहरुको नाि, र्र ४१ औ ँिैठकसम्ि उपचस्र्त ददन कैवफयत 

१. सभापमत िाननीय सरेश नपेाल ८  

२. िाननीय डा. अजयक्राचन्त शाक्य १  

३. िाननीय आङ देण्डी लािा  ८  

४. िाननीय आशािाया तािाङ ८  

५. िाननीय कुिारी िोक्तान ०  

६. िाननीय कृष्णलाल भडेल ०  

७. िाननीय ददपेन्र शे्रष्ठ ०  

८. िाननीय ददनेश िहजथन ०  

९. िाननीय नारायण बहादरु मसलिाल ८  

१० . िाननीय विजलुा बिाथ राणा ०  

११ . िाननीय मिना ज्ञिाली नेपाल १  

१२ . िाननीय राजेन्र प्रसाद पाण्डे ०  

१३ . िाननीय लक्ष्िण लम्साल ४  

१४ . िाननीय लेखनार् दाहाल ०  

१५ . िाननीय मबजय सिेुदी ६  

१६ . िाननीय शशीजंग र्ापा ८  

१७ . िाननीय शाचन्त मर्ङ १  

१८ . िाननीय शाचन्त प्रसाद पौडेल ४  

१९ . िाननीय शोभा शाक्य २  

२० . िाननीय सन्त बहादरु प्रजा ०  

२१. िाननीय यिुराज दलुाल १  

पनुश्चः- अर्थ तर्ा विकास समिमतका सभापमत िा. श्री सरेश नेपाल प्रदेश सरकार उद्योग 
पयथटन िन तर्ा िातािरण िन्िी भई जान ुभएको र िा.यिुराज दलुाल यस 
समिमतिा नयााँ सदस्यको रुपिा आउन ुभएको। 
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सन्दभथ सािाग्री 
१. नेपालको संविधान 

२. प्रदेश सभा मनयिािली २०७४ 

३. बागिती प्रदेशको नीमत योजना तर्ा कायथक्रि 

४. विमभन्न मनकायबाट प्रकाचशत प्रगमत वििरण 

५. विमभन्न पमिकािा प्रकाचशत लेख रिना 
  



 

  



 
 


