


प्रस्ततुीकरणको उदे्यश्य
• प्रदेश र स्थानीय तहको आपसी 
अन्तरसम्बन्धका रणनीतत उजागर गनुु

• आपसी अन्तरसम्बन्धका सवालको लेखाजोखा 
गनुु

• भोग्नपुरेका ववद्यमान समस्या तथा चनुौतीको 
ववष्लेषण गनुु

• बतलयो अन्तरसम्बन्धका लातग भावव उपायका 
साझा सवालका खोजी गनुु
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प्रस्ततुीको रुपरेखा
(अवस्था, व्यवस्था, समस्या र समाधान)

• प्रदेशको अवस्था
• मखु्य मखु्य जजम्मेवारी
• प्रशासतनक संरचना र दरबन्दी

• तीन तहबीच अन्तरसम्बन्धः

• काननुी व्यवस्था र कायाुन्वयन अवस्था
• अन्तरसमन्वय र चनुौतीःसंघ-प्रदेश, प्रदेश-स्थानीय र तीन तह
• आगामी ददशा

http://ocmcm.p3.gov.np/

राजनीततक, आतथकु, सामाजजक 
र ववकासका आयाम

नीततगत, संस्थागत, कायगुत र 
व्यवहारगत अन्तरसम्वन्ध



तीन तहका सरकारबीच राजनीततक र आतथिक 

तिकासको अन्तरसम्बन्ध

संघीय तह
लक्ष्य, प्राथतमकता, नीतत 

र रणनीतत

नीतत, योजना र बजेट खच
 ुस

ाम
र्थय

तुा
 र
 

पार
स्प

ररक
 अ

न्त
तनभ

रुत
ा

प्रादेजशक तह
लक्ष्य, प्राथतमकता, नीतत 

र रणनीतत

स्थानीय तह
लक्ष्य, प्राथतमकता, नीतत 

र रणनीतत
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• भौगोलिक क्षेत्रफिः २०,३०० वगग लक.लि. (१३.७९ %)

• कूि जनसंख्यः ५५,२९,४५२(२०.८७ %)

• िलिियः२७ ियख ४७ िजयर      परुुषः२७ियख ८१ िजयर कुिपररवयरः १२ियख ७० िजयर

• जनसंख्य बलृिदरः १.९१ %

• लजल्िय संख्यः १३ स्थयनी् तिको क्षेत्रः ११९ (१५.८ %)

(ि.न.पय. ३, उ.ि.न.पय.१, न.पयः४१ गय.पय. ७४ )

• प्रलतलनलि सभयको के्षत्रः ३३ (२० %)

• प्रदशे सभयको क्षेत्रः ६६ (२० %)

• गररबीको रेखयिलुनको जनसंख्यः १५.३ % (रयलरि् १८.०७)(स्रोतः प्रदशे वस्तलुस्थलत लववरण)

• जनसंख्य बलृिदरः ऋणयत्िक ७ लजल्िय

• िनयत्िक ६ लजल्िय (लसन्ििुी, उपत््क्तयकय तीन, िकवयनपरु र लितवन)

• लवद्यतु उत्पयदन – ३४०.३ िेघयवयट (स्रोतः प्रदशे वस्तलुस्थलत लववरण)

• बैदलेशक सिय्तयको अंशः प्रथि स्थयन http://ocmcm.p3.gov.np/

प्रदशेको सिलिगत अवस्थय



प्रदेश सरकारको जजम्मेवारी
▪ प्रदेशतभत्र शासकीय व्यवस्थाको तनदेशन, तनयन्त्रण र सञ्चालन,
▪ नीतत, योजना तथा कायकु्रम तजुजमुा, कायाुन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन,
▪ मानव संशाधन ववकास योजना तजुमुा र कायाुन्वयन,
▪ राजनीततक, आतथकु, सामाजजक ववषयको सम्बोधन
▪ शाजन्त सवु्यवस्था एवं प्रशासतनक सम्बोधन,
▪ मानव अतधकार संरक्षण, सशुासन, भ्रष्टाचार तनयन्त्रण र प्रशासन सधुार,
▪ संवैधातनक आयोग र अन्य संघीय तथा प्रादेजशक आयोगसँगको समन्वय,
▪ संघको स्वीकृततमा दिपक्षीय वा वहपुक्षीय सजन्ध, सम्झौता र कायाुन्वयन,
▪ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध,
▪ प्रदेश समन्वय पररषद्
▪ राविय र प्रदेशस्तरका तातलम केन्रसँगको सम्पकु र समन्वय,
▪ सावजुतनक सेवाको न्यूनतम मापदण्ड तनधाुरण र सेवाप्रवाह अनगुमन,
▪ स्थानीय तहको लातग कमचुारी, कायाुलय व्यवस्थापन, जनप्रतततनतधहरुको

सेवासवुवधा लगायतका कानून, कायवुवतध, मापदण्ड तजुमुा
http://ocmcm.p3.gov.np/



प्रदेशको प्रशासतनक संरचना र जनशजि
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प्रदेशको प्रशासतनक संरचना र जनशजि...
▪ प्रदेशजस्थत १३ जजल्ला समन्वय सतमतत, ११९ स्थानीय
तह (म.न.पा.-3, उ.म.न.पा.-1 र न.पा.-41, गाउँपातलका-74)

▪ प्रदेश मातहतका प्रशासतनक संरचना – १५७
▪ ७ मन्त्रालय
▪ ७ ववभाग
▪ बाँकी कायाुलयहरु

▪ कायरुत जनशजि– २५३७ (कमचुारी आउने क्रम जारी)
▪ ररि दरवन्दी –१२२३ (३२ प्रततशत)

http://ocmcm.p3.gov.np/



सवैंधानिक तथा कािुिी 

व्यवस्था

क) राजनीततक अन्तरसम्बन्ध

ख) तित्तीय अन्तरसम्बन्ध

ग) प्रशासतनक अन्तरसम्बन्ध

http://ocmcm.p3.gov.np/



संवैधानिक तथा कािुिी व्यवस्था

❑ राजनीततक अन्तरसम्बन्ध-१

• ियरय ८६(२): प्रदशे सभयकय सदस््, स्थयनी् तिकय प्रिखु उपप्रिखु, रयलरि्

सभयको लनवयगिन िण्डिकय सदस्् िुने

• ियरय २३४ : सघं-प्रदशे र प्रदशे-प्रदशेबीि लववयद सियियन गनग अन्तर प्रदशे पररषद्

• ियरय ५८: अवलशि अलिकयर सघंिय लनलित

• ियरय २३४ : अन्तरप्रदशे पररषद् तीन तिबीिको रयजनीलतक लववयद सियियन गनग

• २३५ (३): प्रदशे र स्थयनी् ति बीिको सिन्व् र लववयद सियियनको प्रलि्य र

कय्गलवलि प्रदशे कयननु बिोलजि

• सलंवियन र अन्् कयननू बिोलजि प्रदशेिे स्थयनी् तिकय ियलग कयननू बनयइलदने

लवष्: पयररश्रलिक तथय सेवय सलुविय सम्बन्िी कयननू, घरजग्गय रलजरिेशन,

सवयरीसयिन कर, िनोरञ्जन कर, दित्तर बित्तर शलु्कको दर लनियगरण

http://ocmcm.p3.gov.np/



संवैधानिक तथा कािुिी व्यवस्था

राजनीततक अन्तरसम्बन्ध-२

•ििू तथय परूक कयननू बनयउने : अनसुिूी ७ (संघ र प्रदशेको सयझय अलिकयरको सिूी) र

अनसुिूी ९ (संघ, प्रदशे र स्थयनी् तिको सयझयअलिकयरको सिूी)

•ियरय २३२: सिकयररतय, सिअलस्तत्व र सिन्व्को लसियन्तिय आियररत

•ियरय २३२(३):

• प्रदशेिय सयवगभौिसत्तय र स्वयिीनतयिय आँि आउने भएिय प्रदशे िलन्त्रपररषदि्यई

रयरिपलतिे सिेत गरयउने

• प्रदशे सभय र प्रदशे िलन्त्रपररषद् लनिम्बन तथय लवघटन रयरिपलतिे, अनिुोदन संघी्

संसदिे

• दफय १०५: प्रदशे सिन्व् पररषद (स्थयनी् सरकयर सञ्ियिन ऐन, २०७४)

• दफय ४ र ६: स्थयनी् तिको नयि र केन्र तथय वडय संख्य र सीियनय िरेफेर प्रदशे

सरकयरको लसफयररसिय संघी् सरकयरिे गनग (स्थयनी् सरकयर सञ्ियिन ऐन, २०७४)
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❑ तित्तीय अन्तरसम्बन्ध-१

• ियरय ५९(२); संघिे सयझय सिूी र आलथगक अलिकयरकय क्षेत्रिय प्रदशेियई सिेत ियगू िुने

गरी नीलत, ियपदण्ड कयननु बनयउन,े

• ियरय ५९(३); प्रदशे र स्थयनी् तििे बजेट पेश गने सि् संघी् कयननु बिोलजि िुने,

• ियरय ५९ (६); वैदलेशक सिय्तय एवि् ऋण लिने अलिकयर संघी् सरकयरको िुने,

• ियरय ५९(७); लवत्ती् अनशुयसन र बजेट घयटय व््वस्थयपन संघी् कयननु बिोलजि िुने,

• ियरय ६०(१) को प्रलतवन्ियत्िक वयक््यशः सयझय सिूी र कुनै पलन तिको सिूीिय नपरेको

लवष्िय कर िगयउने अलिकयर संघी् सरकयरको िुने,

• ियरय ६०(३): प्रदशे र स्थयनी् तििे प्रयप्त गने लवत्त िस्तयन्तरणको पररियण लवत्त

आ्ोगको लसफयररस बिोलजि िुने

• ियरय ६० (५): संघी् सरकयरबयट प्रयप्त अनदुयन र आफ्नो स्रोतबयट उठ्ने रयजस्वियइग

स्थयनी् तिको खिगको आवश््कतय र रयजस्व क्षितयको आियरिय प्रदशे कयननु बिोलजि

लवत्ती् सियनीकरण अनदुयन लवतरण िुने ।
http://ocmcm.p3.gov.np/
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संवैधानिक तथा कािुिी व्यवस्था

तित्तीय अन्तरसम्बन्ध-२

• ियरय २२८ (२): स्थयनी् तििे आफ्नो अलिकयर क्षेत्र लभत्रको लवष्िय लििेकी प्रदशे वय

स्थयनी् तिियई प्रलतकूि निुने र रयलरि् आलथगक नीलतिय बयिय नपने गरी कर सम्बन्िी

कयननु बनयउन सक्ने ।

• ियरय २३० (२): स्थयनी् तििे बजेट बनयउँदय घयटय बजेट लनियगण गनुगपने भए संघी् र प्रदशे

कयननु बिोलजि घयटय पलूतग गने स्रोत सिेत प्रस्तयव गनुगपने ।

• दफय ५(८): एकि कर प्रशयसन: (अन्तर सरकयरी लवत्त व््वस्थयपन ऐन, २०७४)

(क) सवयरी सयिन करको दर प्रदशेिे िगयउने र उठयउने

(ख) घरजग्गय रलजरिेशनको दर प्रदशेिे िगयउने र स्थयनी् तििे उठयउने

(ग) िनोरञ्जन कर प्रदशेिे िगयउने र स्थयनी् तििे उठयउने ।

(घ) लवज्ञयपन करको दर स्थयनी् तििे िगयउने र उठयउने
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तित्तीय अन्तरसम्बन्ध-३

• ियरय ५९ (३): बजेट पेश गने सि् संघी् कयननु बिोलजि िुने

• ियरय ५९ (७): घयटय बजेट र लवत्ती् अनशुयसन सम्बन्िी व््वस्थय संघी् कयननु बिोलजि िुने

• ियरय ६० (६): संघी् सलञ्ित कोषबयट प्रदयन गने सशतग, सिपरूक र लवशेष अनदुयन संघी्

कयननु बिोलजि िुने

• दफय १६ (१): लवत्त आ्ोगिे अनदुयन लसफयररस गदयग लिइने आियरिरु (प्रयकृलतक स्रोत सयिन तथय

लवत्त आ्ोग, २०७४)

अन्तरसम्बन्धको सिाल

५. स्थानीय तहले जनतालाई पुर् याउननु पने सेिा

६. स्थानीय तहको राजस्ि तस्थतत र उनठाउनन

सक्ने अिस्था

७. स्थानीय तहको खचिको अिस्था

१. तशक्षा, स्िास््य खानेपानीमा मा.ति.सु.

२. स्थानीय तहको सन्तुतलत तिकास

३. आतथिक, सामातजक र तिभेदको अिस्था

४. प्रदेश स्थानीय पूिािधार तिकास अिस्था र

आिश्यकता
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तित्तीय अन्तरसम्बन्ध-४

अन्तर सरकारी तित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४

• दफय २५: प्रदशे र स्थयनी् तििे संघी् सरकयरको आलथगक तथय लवत्ती् नीलत 

अनसुरण गनुग पने,

• दफय २६: प्रत््ेक तििे आफूियई प्रयप्त िुने सबै आ् आफ्नो सलञ्ित कोषिय

दयलखिय गनुग पने,

• दफय २८: अनदुयन जनु प्र्ोजनको ियलग प्रयप्त भएको िो सोिी प्र्ोजनिय ियत्र

खिग गनुग पने ।

• दफय ३१ : सबै तिको आ् व्््को वगीकरण र िेखयङ्कन संघी् सरकयरिे

लनियगरण गरे बिोलजि िुने,

अन्तरसम्बन्धको सिाल
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तित्तीय अन्तरसम्बन्ध-५

अन्तर सरकारी तित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४

❑ दफय ३२ (१) : आ् व्््को आवलिक लववरणको ढयँिय संघी् सरकयरिे त्

गरे बिोलजि िुने ।

❑ दफय ३२ (३) : स्थयनी् तििे आफूिे गरेको आ् व्््को लववरण त््स्तो

अवलि सलकएको १५ लदन लभत्र प्रदशे सिक्ष पेश गनुग पने । दोस्रो िौियलसक

लववरण पेश गदयग तेस्रोको अनिुयलनत लववरण पेश गने

❑ दफय ३२ (५): सो लववरण पेश नगरेिय प्रदशे र स्थयनी् तिियई उपिब्ि

गरयउने अनदुयन रोक्कय िुन सक्ने ।

❑ दफय ३३: अन्तरसरकयरी लवत्त पररषद ्िय संघी् सरकयर र प्रदशे सरकयरकय

अथगिन्त्री र प्रत््ेक प्रदशे लभत्र स्थयनी् तिकय प्रिखु उपप्रिखु (२ जनय) सदस््

रिने ।

अन्तर सम्बन्धको सिाल
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तित्तीय अन्तरसम्बन्ध-६

❑ प्रदशे लवभयज्् कोषको व््वस्थय (ििेलनकयिे तोकेको)

• प्रदशे सरकयरिे उठयउने र अन्तरति बयँडफयँट गने व््वस्थय गनग रयरि बैंकिय प्रदशे

लवभयज्् कोष र स्थयनी् लवभयज्् कोष खयतय रिने ।

• सो को सञ्ियिन तथय रकि लझक्ने रयखने अलिकयर प्रिेलनकय बयट िुने

❑ ्यतय्यत क्षेत्रको कर : सवयरी सयिन कर, ियिक अनिुलत पत्र र ्यतय्यत क्षेत्रिय

भएको आम्दयनीको प्रलतवेदन प्रदशे िेखय लन्न्त्रक कय्यगि्िे गने ।

• आम्दयनी भएको भोलिपल्ट प्रदशे लवभयज्् कोषिय जम्िय गने व््वस्थय गने ।

• रकि बयँडफयँट गदयग ६० प्रलतशत प्रदशे सलञ्ित कोषिय दयलखिय गने र बयँकी ४०

प्रलतशत स्थयनी् लवभयज्् कोषिय जम्िय गरी लवत्त आ्ोगको लसफयररस बिोलजि

सम्बलन्ित स्थयनी् तिको सलञ्ित कोषिय दयलखिय गने ।

राजस्ि बााँडफााँटका लातग तिभाज्य कोष सञ्चालन व्यिस्था
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तित्तीय अन्तरसम्बन्ध-७

❑ जग्गय रलजरिेशनको रकि: ख६ (लवलवि) खयतयिय जम्िय िुने ।

• िलिनय सियप्त भएको ३ लदन लभत्र रयजस्वको ४० प्रलतशत प्रदशेियई र ६० प्रलतशत

सम्बलन्ित स्थयनी् सलञ्ित कोषिय िस्तयन्तरण गने ।

• ियिपोत कय्यगि्बयट लववरण र रकि खिुयई कोिेलनकयिय पठयउने त््सपलि

कोिेलनकयिे सम्बलन्ित तिको खयतयिय रकि ियन्सफर गररलदने ।

❑ स्थयनी् ति आफैिे संकिन गरी बयँडफयँट गने रयजस्व (िनोरञ्जन कर, लवज्ञयपन कर,

ढँुगय लगट्टीको लबिी) ग४ सििूको ग४-२ खयतयिय जम्िय गरी ियलसक रुपिय ६०

प्रलतशत स्थयनी् तिको सलञ्ित कोषिय र ४० प्रलतशत प्रदशेको सलञ्ित कोषिय

दयलखिय गने ।

❑ स्थयनी् तििे संकिन भएको तथय बयँडफयँट गररएको रयजस्वको लववरण ियलसक

रुपिय सम्बलन्ित प्रदशेियई लदनु पने ।

राजस्ि बााँडफााँटका लातग तिभाज्य कोष सञ्चालन व्यिस्था
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तित्तीय अन्तरसम्बन्ध-८

❑ प्रदशे र स्थयनी् तिबीि सिन्व् र सिकय ग्ःबजेट, ्ोजनय, आपसी अन्तरलि्य,

अलभिखुीकरण र ििफि तथय लवत्ती् िस्तयन्तरणकय ियध््ििे

❑ प्रदशेको लवत्ती् िस्तयन्तरण र ्ोगदयनः

▪ लवत्ती् सियनीकरण अनदुयनः पूँजीगत खिगकय ियलग ियत्र प्र्ोग िुने ।

▪ रयजश्व वयँडफयँटको रकिः प्रशयसलनक तथय पूँजीगत दवैुकय ियलग खिग िुने ।

▪ सिपरुक र लवशेष अनदुयनः सिपरुक अनदुयन पवुयगियर लवकयसिय र लवशेष

अनदुयन क्षितय लवकयस र उत्थयनकय ियलग खिग िुने ।

▪ स्थयनी् तिको लवत्ती् िस्तयन्तरण र ्ोगदयनः ढुङ्गय, लगट्टी वयिवुय दित्तर

वित्तर तथय िनोरंजन कर न््नू रुपिय दयलखिय भएको

प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजश्व योगदान तथा तित्तीय 

हस्तान्तरणमा सहभातगता
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संवैधानिक तथा कािुिी व्यवस्था

❑ प्रशासतनक अन्तरसम्बन्ध -१

एकि अलिकयर ; स्थयनी् तििे अनसुिूी ८, प्रदशेिे अनसुिूी ६ र संघिे

अनसुिूी ५ बिोलजिको अलिकयर प्र्ोग गने,

• ियरय २३३(३): एक प्रदशेिे अको प्रदशेको बयलसन्दयियई आफ्नो प्रदशेको

कयननु बिोलजि सियन सरुक्षय, व््वियर र सलुविय उपिब्ि गरयउनु पने,

• ियरय २३५(१): तीन ति बीिको सिन्व् संघी् कयननु बिोलजि िुने

(कयननुको आवश््क पने)

• २३६: एक अको प्रदशे वय स्थयनी् तिको क्षेत्रिय वस्तकुो ढुवयनी वय सवेयको

लवस्तयरिय बयिय अवरोि गनग निुने, कर/शलु्क/ििसिु िगयउन र भेदभयव गनग

नपयइने ।

• ियरय २३५(३) प्रदशे र स्थयनी् तिबीि सिन्व् र रयजनीलतक लववयद सियियन

गने प्रकृ्य र कय ग्लवलि प्रदशे कयननु बिोलजि िुने
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❑ प्रशासतनक अन्तरसम्बन्ध-२

स्थयनी् सरकयर सञ्ियिन ऐन, २०७४

❑ दफय ११ को २(घ): स्थयनी् कर र सेवय शलु्क दस्तरु संघी् तथय प्रदशे

कयननुको अिीनिय रिी िगयउनेः सम्पलत्त कर, घरबियि कर, घरजग्गय

रलजरिेशन शलु्क, प्गटन शलु्क, लवज्ञयपन कर, व््वसय् कर, भलूि कर,

िनोरञ्जन कर र रयजस्व ििुयवट लन्न्त्रण सम्बन्िी नीलत कयननु ियपदण्ड र

लन्िन ।

❑ दफय ११ को २(ि)(५): संघी् तथय प्रदशे ियपदण्डको अिीनिय रिी स्थयनी्

तिकय लवकयस ्ोजनय र परर्ोजनयको व््वस् थयपनः शिरी लवकयस, एकीकृत

बस्ती लवकयस, भू उप्ोग नीलत, जग्गयको एकीकरण तथय जग्गय लवकयस

व््वस्थयपन।

अन्तर सम्बन्धको सिाल

http://ocmcm.p3.gov.np/



❑ प्रशासतनक अन्तरसम्बन्ध-३

स्थयनी् सरकयर सञ्ियिन ऐन, २०७४

• दफय २४(१) र (२): स्थयनी् तििे आवलिक, वयलषगक, रणनीलतगत, क्षेत्रगत,

िध््कयिीन, दीघगकयिीन ्ोजनय ियगू गदयग संघी् सरकयर र प्रदशे सरकयरको नीलत,

िक्ष््, उद्दशे््, सि्सीिय र प्रलि्यसँग अनकूुि िुने गरी गनुग पने ।

• दफय २४(९): स्थयनी् तििे संघी् र प्रदशेस्तरको आ्ोजनय कय्यगन्व्निय

सिन्व्, सिजीकरण र सि्ोग गनुग पने ।

• दफय १०५: प्रदशे र स्थयनी् तिबीि दिेय्कय लवष्िय सिन्व् स्थयलपत गनग प्रदशे

सिन्व् पररषद् रिने

(क) प्रदशे र स्थयनी् तििे गने कयिको नीलतगत सयिञ्जस््तय

(ख) ्ोजनयको रणनीलतक सयझेदयरी

(ग) सयझय अलिकयरक्षेत्रको प्र्ोग

(घ) प्रयकृलतक स्रोतको उप्ोग र बयँडफयँड

अन्तर सम्बन्धको सिाल
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❑ प्रशासतनक अन्तरसम्बन्ध-४

स्थयनी् सरकयर सञ्ियिन ऐन, २०७४

• दफय १०६(१)क: नेपयि सरकयर र प्रदशे सरकयरिे ियगग दशगन उपिब्ि गरयउनेः

स्थयनी् तिको बजेट प्रलि्य सरुु िुन अलघ संघी् तथय प्रदशे तिको बजेट सीिय,

रयलरि् तथय प्रदशेको प्रयथलिकतय र ियपदण्ड खिुयई ियगगदशगन पठयउने ।

• दफय १०६(१)घ: संघी् तथय प्रदशे सरकयरिे आफ्नो अलिकयर क्षेत्र लभत्रकय कुनै

्ोजनय स्थयनी् तिबयट सञ्ियिन गदयग बढी रयम्रो िुने दलेखएिय त््स्तो बजेट

सम्बलन्ित स्थयनी् तिियई उपिब्ि गरयउने ।

• दफय १०६(२): संघ तथय प्रदशे सरकयरिे लजल्िय सिन्व् सलिलतको अलिकयर

के्षत्र सम्बन्िी कयि गनग आवश््क सि्ोग गनुग पने ।

अन्तर सम्बन्धको सिाल
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क) समस्या, चुनौतत र अलमल के मा ?

ख) नीततगत, सरंचनागत , कायिगत र व्यिहारगत

अलमलहरु

ग) आपसी अन्तरसम्बन्ध र समन्ियमा अलमल

घ) राजस्ि बााँडफााँट र अनुदान हस्तान्तरणमा समस्या

समस्या तथा चुनौतीहरु
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काम 
गनेहरु

काम 
गने 
साधन

टेवकएको
धरातल

सम्भाववत जोजखमका के्षत्रहरु

शरुु कता गन्तव्य 
कहाँ !?

सहकाररता, सह-अजस्तत्व र समन्वय
http://ocmcm.p3.gov.np/

समस्या तथा चनुौती

संघीयताको 
सवलीकरणका 
उपायहरु !



समस्या, चुनौती र अलमल 

नौलो अभ्यास ! ? समवृि कसका लातग! ?
जजम्मेवारी
कसको ! ?

समन्वय कसले गने ! ?

एक्ला एक्लै वक 
सँगै वहडेर 
पतुगन्छ ! ?

अनगुमन मूल्याङ्कन 
कसरी गने ! ?

बजेट, योजना, राजश्व, स्रोत 
साधन पररचालन कसरी गने ! ?

समन्वय सहकाय ुस्वेजछछक 
वक अतनवाय ु! ?
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आय व्ययको अवस्था स्वचातलत 
बनाउने वक नबनाउने ! ? एकल वक साझा 

स्वाथु ! ?

उन्नतत प्रगतत भए हाम्रो 
तबतिए कस्को ! ?

अन्तरसमन्वय काननु 
कवहले बने्न ?



नीलतगत अिििः ििू नीलत र परूक नीलत नबनेकय, कसिे कुन नीलत िनेे प्रि नभएको,

अनसुलूि बिोलजिकय सरंिनय, ्ोजनय तथय कय्गिि सलि ठयँउिय िस्तयन्तरण

नभएकय,

सरंिनयगत अिििः

• ििू र परूक सरंिनय नबनेकय, सिन्व् गने सं् न्त्र नतोलकएको, अलिकयरक्षेत्र

कय्यगन्व्नको सीियङ्कन नभएको, ियलिएजस्तो सरंिनय र जनशलक्त नभएको,

कय्गगत अिििः ्ोजनयको आवश्कतय पलिियन गने स्वियलित सं् न्त्र नभएको

• स्वतन्त्र सरकयर िौं भन्ने भयवनयिे सिन्व् किजोर रिकेो,

• आपसी सििलत, सम्वयद, सिकय्ग र सिन्व् रिनपुनेिय उदयलसनतय रिकेो,

• अरुकय नीलत तथय ्ोजनय िुन भनी वेवयस्तय िुने गरेको,

• ्ोजनय तजुगिय, कय्यगन्व्न, अनगुिन र िलू््यङ्कन कसरी पररपरुक बनयउने भन्ने

सयिलुिक भयवनय िखुररत िुन नसकेको

समस्या, चुनौती र अलमल  
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व््वियरगत अिितः

• नीलत र ्ोजनय लनियगणिय आपसी सिन्व् नभएको (तीन P)

• अलभिेखीकरण, ससुम्बन्ि र प्रलतवेदनिय सिन्व् किजोर (तीन R)

• अनशुयसन र आिरणकय आपसी शतु्रिरु कसिे बनयउने र कसरी प्र्ोग गने भन्नेिय

अििि, सरकयरबीि दण्ड र परुस्कयर प्रणयिीियई कसरी ससं्थयगत गने भन्ने

अििि,

• सिन्व्, सिकय्ग र सिभयवनयको किजोर ससं्कृलत

समस्या, चुनौती र अलमल  
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आपसी अन्तरसम्बन्ि र सिन्व्िय अििि

• सरकयरको आ-आफ्नो भलूिकय लनवयगि गने सन्दभगिय सिन्व्िय कि ध््यन,

• कसिे कुन क्षते्र र कुन िदसम्िको सिन्व् गने र पयिनय गने भन्नेिय उदयलसनतय,

• एउटय संघी् इकयईिे बनयएकय कयननू, ियपदण्डिरु अकोिे व-ेवयस्तय,

• कयननू बिोलजि गनुगपने आ् व्््को लववरण, भौलतक र लवत्ती् प्रगलत प्रलतवेदन ्थयसि्िय उप्कु्त

लनकय्िय पशे िुन नसकेको,

• तिगत अन्तरसम्बन्िको सीियरेखय स्पि नभएको,

• लवकयस ्ोजनय लनियगण तथय कय्यगन्व्निय आपसी सि्ोग र सिन्व् किजोर,

• सयझय अलिकयरकय लवष् स्पि निुदँय गोििुी उत्तरदयल्त्वको रुपिय 'िरयएको गयई सू् गियई दयन' जस्तो

भएको ।

समस्या, चुनौती र अलमल 
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रयजस्व बयँडफयँट र अनदुयन िस्तयन्तरण

• स्थयनी् तिबयट प्रदशेिे प्रयप्त गने रयजस् व (ढुँगय, लगट्टी, बयिुवय, दित्तर बित्तरको आम्दयनी) उप्कु्त रुपिय

प्रयप्त नभएको ।

• सघं तथय प्रदशेिय ियिपोत, ्यतय्यत क्षेत्रको रयजश्व स्वियलित बन्न नसकेको

• ियिपोत र ्यतय्यत व््वस्थय कय्यगि्िय जम्िय भएको रयजश्व प्रदशे र स्थयनी् तििय बयडँफयटँ

गनुगपनेिय सो िुन नसकेको,

• स्थयनी् तििे संकिन गरेको रयजस्वको ियलसक लववरण प्रदशेियई उपिब्ि गरयइनसकेको र रयजस् व

रकि ियलसक रुपिय प्रदशे सलञ्ित कोषिय अपलेक्षत रुपिय जम्िय नभएको ।

• लवकयस सयझदेयर तथय गैरसरकयरी संस्थय पररियिनको उप्कु्त प्रणयिी बन्न नसकेको ।

समस्या, चुनौतत र अलमल 

http://ocmcm.p3.gov.np/



• धारा २३५ बमोजजम संघीय शासन सञ्चालन सम्बन्धी कानून बतननसकेको,
• संववधानको अनसूुची बमोजजम कायकु्षेत्रगत योजना र सम्पजि हस्तान्तरण र
बरबझुारथ भइनसकेको,

• साझा अतधकार तथा कततपय एकल अतधकारका बारेमा स्पष्ट संघीय
कानून बतननसकेको,

• क्षेत्रातधकारमा प्रयोगमा दोहोरोपन र अलमल कायमै रहेको: योजना,
सडक, जशक्षा, ववद्यतु, स्वास्र्थय, कृवष, वन आददको भतूमका र लक्ष्य स्पष्ट
नभएको

• कततपय ववषयका कानून कस्ले वनाउने, बनाइददने र लागू गने भने्न
अन्यौल रहेको,

• राजश्व, आन्तररक श्रोतसाधन प्राति र पररचालनको सामार्थयतुा कमजोर
रहेको,

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तह फरक फरक गततमा दौतडएका,
• राजनीतत नततजा खोज्ने तर प्रशासन प्रवक्रयामा वहड्नु पने,
• उपलब्ध स्रोत साधनको उपेक्षा गरी थप श्रोतसाधन ततर ध्यान केन्रीत
भएको।

थप समस्या तथा चुनौती
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आगामी बाटो
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क) आपसी अन्तरसम्बन्ध बतलयो बनाउनने आधारहरु

ख) सिलीकरणका लातग आगामी उनपायहरु



आपसी अन्तरसम्बन्ध बतलयो बनाउनने आधारहरु:
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❑ संववधानको धारा २३२ अनसुार तीनै तहबीच सहकाररता, सह-अजस्तत्व र
समन्वयमा आधाररत सम्बन्ध स्थावपत गने

• अन्तरसरकार सम्बाद सतमततः एकै ठाँउबाट समस्या/सवालको सम्बोधन गने
• तनयतमत र तनरन्तर सम्पकु र सम्बाद गने संयन्त्रको ववकास गने: आधतुनक
प्रववतधमैत्री समन्वय संयन्त्र तथा टेतलफोन, पत्राचार र भेटघाट आदद

• संघीयताका राम्रा अभ्यासको बहस/पैरबी, प्रचार प्रसार, अन्तरवक्रया
• लववङ गने : प्रदेश समवृि खाततर गरीबी, ववधेद, बजञ्चतत ववरुि जधु्न र
संभावनाको उपयोग गनु पूवाुधार एवं ववशेष र ठूला योजना योजना ल्याउन
र अनदुान वहस्सा बढाउन

• समवृि ववकास र योजनाका लातग सहमतत र सहकायकुो साझा संस्कृतत
तनमाुण,

• राजनीततक, आतथकु, सामाजजक ववकासका आयाम र चनुौततको ववश्लषेण गरी
सबैखाले सम्भावनाको भरपरु उपयोग गने योजना तनमाुण गरी अजघ बढ्ने,

आगामी तदशा के हुने ?
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• अनदुानको असल र साथकु प्रयोग गने प्रणालीको ववकास
• प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अपररहायु सम्बन्ध थप प्रभावकारी बनाउने
• असल अभ्यास र पद्दतीको अनशुरण गने
• अन्तरसम्बजन्धत र आन्तररक समन्वयका साझा उपायहरुको खोजी गरी अजघ
बढ्ने

• प्रदेशको ववकासमा एकाकार हनु भतूपूवु प्रशासक, योजनाववद, प्राध्यापक,
कानूनववद आदद अनभुवी जनशजिको रोष्टर बनाई अन्तरवक्रयाबाट सझुाव
तलने,

• प्रदेश र स्थानीय तहको स्वचातलत र एकीकृत ववकासका लातग साझा
प्रततवितामा सहमतत र सहकायु संस्कृतीको ववकास गने

• प्रदेश र स्थानीय तहको समि उन्नततका लातग साझा सवालको सम्बोधन गनु
संघीय सरकारसँग एकीकृत र समन्वयात्मक आवाज उठाउने

• सम्बवृि र सशुासनका लातग रणनीततक साझेदारी गने
• प्रादेजशक योजना र स्थानीय तहका योजनाबीचको अन्तरआविता सदुृढ गने

आगामी तदशा के हुने ?
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❑ समवृिको लातग तहगत साझा रणनीतत तयार गरी अजघ बढ्ने,
• योजनाको प्राथतमकीकरण, जजम्मेवारी तथा जोजखमको आकँलन, समयसाररणी,
समन्वय, स्रोत साधन तथा संस्थागत बन्दोबस्ती, नततजामखुी अनगुमन मूल्याङ्कन
पद्दततको तनमाुण,

• स्थानीय तहका नीतत योजना कायाुन्वयनमा सहकायु र सहयोगको सँस्कृतत ववकास,
• तीन तहका सरकारबीच योजना कायाुन्वयनमा सामञ्जस्यता,
• योजनाको बगीकरण गरी कायाुन्वयनमा जवाफदेवहता र साझेदारी,
• अन्तरसम्बजन्धत कानून तथा योजना तनमाणु गदाु पारस्पररक सहभातगता तथा
साझेदारी पद्दतत,

• स्वचातलत रुपमा पारस्पररक तर्थयाङ्क अतभलेख तथा प्रततवेदन प्रणाली,
• गन्तव्य सवहतको रणनीततक काययुोजना र कायाुन्वयनको साझा प्रततविता,
• वविीय सशुासन, भ्रष्टाचार तनयन्त्रण र समतामूलक समाज तनमाुणका लातग रणनीततक
साझेदारी

• अनशुासन र आचरणका लातग साझा प्रततविता

आगामी तदशा के हुने ?
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धन्यिाद
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सझुािको अपेक्षा

ढुण्डी प्रसाद तनरौला
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