ेस नोट
िमित २०७८ साल मंिसर २६ र २७ मा बागमती देशको राजधानी हेट डामा माननीय मु यम ी राजे
साद पा डे यू, आ त रक मािमला तथा कानून म ी कृ ण साद शमा खनाल यू, नेपाल सरकारका मु य
सिचव शंकरदास बैरागी यू एवम् नेपाल सरकारका सिचव यूह को उपि थितमा सातवटै देशका मुख
सिचवह को सम वय बैठक एवं अ तर या काय म स प भयो।
काय मको उदघाटनका

ममा माननीय मु यम ी

ी राजे

साद पा डेले मु य सिचव र सातवटै

देशका मुख सिचवह को उपि थितमा देश तहको सम वयमा भएको पिहलो बैठक अ य तै सा द भक
रहेको र यसलाई िनर तरता दनुपन सुझाव ददै य ता काय मले संघ, देश र थानीय तह बीच सम वय
र सहकायमा सहयोग पु याउने िव ास
गनुभयो। उहाँले नेपालको संिवधानले अनुसूचीमा व था
गरेको साझा अिधकार सूचीको काया वयन गन ब ु पन संघीय कानूनह िछटो तजुमा नुपन र यसरी
कानून बनाउँदा देश सरकारसँग सम वय र सहकाय नुपनमा िवशेष जोड दनुभयो।
म त को

ममा नेपालको संिवधानले संघ,

देश र

थानीय तहमा

व था गरेको अिधकारको

बाँडफाँटसँग नबािझने गरी िव मान काय िव तृतीकरण प रमाजन गनुपन आव यकता औ याउनुभयो।
देश तहको अिधकार

े मा रहेका काममा समेत संघीय सरकारले संरचना कायम नै रा े र संरचना थप

गद जाने वृि लाई रो ुपन, देश तहमा ह ता तरण नुपन कितपय संरचना एवम् णाली हालस म पिन
ह ता तरण नभएकोले शी

ह ता तरणको

व था गनुपन, स-साना आयोजना र काय म समेत संघीय

संरचनाबाट काम गराउँदा काममा दोहोरोपन र तहगत सम वय कमजोर रहेकोले आयोजना वग करण
स ब धी प मापद ड बनाउनुपनमा जोड दनुभयो।
सो अवसरमा स माननीय

धानम ी यूले अ य ता गन अ तर

समयमा ब ुपन, अ तर सरकारी िव

देश सम वय प रष को बैठक समय

प रषद र अ तर िवषयगत म ालय सम वयलाई पिन संघीय

सरकारले जोड दनुपन, सशत अनुदानका

पमा स-साना काय म र आयोजनामा िव ीय ह ता तरण

भइरहेकोले सो नगरी समािनकरण अनुदानमा जोड दनुपन, िवगतमा नेपाल सरकारले काया वयन गरेका
र संघीय संरचना पिछ ह ता तरण ग रएका आयोजनाका लािग पया

रकम िविनयोजन नुपन ज ता

कुराह मा जोड दनुभयो।
यसैगरी नेपाल सरकारका मु य सिचव ी शंकरदास बैरागीले
िवकासलाई ित ता दन र सुशासनको

शासन िवकासको संवाहक नुपदछ भ दै

याभूितका लािग जनताले

भावकारी पमा पाउने ि थितको िसजना गनका लािग हा ो िच तन
र

िविधको

ा

गनुपन सेवा िछटो छ रतो र
वहार र काय शैलीमा सुधार गन

योगलाई बढावा दने िवषयमा सुझाव दनुभयो। उहाँले रा सेवकले कायस पादन गदा

राजनीितक नेतृ व र जनता दुवैको िव ास िजतेर अगािड ब नुपन बताउदैँ कमचारीमा रहेको िव ता,
िन प ता,

वसाियकता र इमा दा रता कदर गरी कायवातावरणका लािग आ ह गनुभयो

देशका म ालयह मा कमचारी कमीको िवषयलाई स बोधन गनका लािग के क ता कृितका कमचारीको
आव यकता परेको हो भ े िवषयमा आव यक तयारी गरी नीितगत अ प ता रहेका िवषयह के के न
स दछन् यसको पिन िव तृत गृहकाय गन सुझाव दनुभयो। अ तर

1

देश सम वय प रषदको बैठकले

पा रत गरेको २९ बुँदे संघीयता काया वयन सहजीकरण काययोजना मश: काया वयन ँदै गएकाले काय
िव तृतीकरण ितवेदन पुनरावलोकन ँदा थप प ता आउन स े िव ास
काय ममा

गनुभयो।

तुत भएका कायप मा उठाइएका सम याको िवषयमा ट पणी गद मु य सिचव

शंकरदास बैरागीले सबै देशबाट उठाइएका सम याह

ी

साझा कृितका रहेका र यस किसमका सम याको

समाधानका उपाय पिहचान गन र यसलाई कसले कसरी र कित समयिभ

समाधान गन स क छ भनी

काययोजना सिहत सुझाव पेश गन तथा सेवा वाहलाई भावकारी बनाउन िनदशन दनुभयो।
सम वय बैठक एवम अ तर या काय मको उ े यमािथ

काश पाद बागमती

देश सरकारका

मुख

सिचव ी करणराज शमाले संिवधानले प रक पना गरेको सम वय, सहकाय र सहअि त वलाई आ मसात
गद सुशासनलाई अिभवृि गनुपन, सेवा वाह तथा िवकास िनमाण कायमा संघ र देश, देश र थानीय
तहबीचको उ व र ि ितजीय स ब ध मह वपूण रहेको बताउनु भयो। म त को ममा उहाँले संिवधानको
अनुसूिचमा रहेका साझा अिधकारका स ब धमा िनर तर अ तर या/छलफल आव यक रहेको, संघमा
रहेको कामको चापलाई यूिनकरण गरी सेवा वाहलाई
जनशि को

देश सरकारबाट सरिलकृत र

वि थत गन

व थापनमा सहयोग आव यक रहेको बताउनु भयो। देश सरकारले िवपद

व थापन र

िपछिडएको

े लाई स बोधन गन, शाि त सुर ा कायम गन थानीय शासनसँग सम वय गन, राज
प रचालन तथा ोत व थापन गन,
ाचार िनय ण र सुशासन कायम गन, मानवअिधकार तथा
कशोरी बालबािलकाको वा यको सवालह मा यान दने, िसमानामा रहेका ऐितहािसक संरचनाह को
स भारमा जोड दने, कोिभड-१९ लगायतका स वा रोगको रोकथाम िनय ण र उपचारलाई भावकारी
बनाउने, देशह मा ग रएको खचमा िमत ियतालाई जोड ददै असल अ यासह को आदान दान गरी
काया मक सहकायलाई

भावकारी पमा काया वयन गन, जनमूखी सेवा वाहका लािग सेवा स ब धी

मापद डह लाई सरिलकृत गनुका साथै एक पता कायम गन िवषयमा यस किसमका बैठक तथा
अ तर या काय मले सहयोग पु याउने िव वास

त गनुभयो।

बैठकको दो ो दनको अ तर या काय ममा सातवटै देश सकारका देश सिचवह , िज ला शासन
कायालय मकवानपुरका

मुख िज ला अिधकारी एवम् भरतपुर महानगरपािलकाका

अिधकृतबाट देहायका िवषयमा कायप


मुख

शासक य

तुत भयो।

देश म ालय, देश तरीय िनकाय र देश मातहतका कायालयको सं या, संरचना, आकार,
व प र सो मा ग रनुपन शासक य सुधार,



सुशासन, सेवा वाह तथा िवपद्

व थापनमा सुधार,



शासक य



कमचारी समायोजनः अ यास, अनुभव र सुधार एवम्
चुनौती र समाधानका उपाय,

ब ध, सोको स ालन, भूिमकागत एवम् संरचनागत दोहोरोपना लगायत अ य
समसामियक सवालह ,

देश र संघीय िनजामती सेवाबीच साम



देश र थानीय तहको अ तरस ब ध,

यता एवम् एक पता कायम ग रनुपन मुख

सोका लािग आव यक नीितगत एवम् कानूनी

व था,

देश िनजामती सेवाका आधारभूत मु य मा यता, िवशेषता एवम् उ ेरणाका


र

े एवम्

तािवत देश िनजामती सेवा ऐनमा समे टनुपन मुख िवषय / प ,

2

े ह को पिहचान



िनजामती सेवा र शासक य ब ध एवम् सुधारका स दभमा संघ र देश, अ तर देश, संघ एवम्
देश,

थानीय तह तथा अ तर

थानीय तहबीचको अ तरस ब धलाई

भावकारी बनाउन

अवल वन ग रनुपन उपाय,


थानीय शासनका सम या र समाधानका उपाय



थानीय तहका सम या र समाधानका उपाय

काय ममा

तुत भएका कायप मािथ बैठकका सहभागीह बाट सुझाव समेत रािखएको िथयो। सातवटै

देश सरकारका

मुख सिचवह बाट आ-आ ना

िवषयमा सुझाव तथा धारणा

देशको काय अनुभव सिहत अ तर यामा उठेका

तुत गनु भएको िथयो। अ तर या काय मको समापन पिछ नेपाल

सरकार, धानम ी तथा मि प रषदको कायालयका देश सम वय हेन सिचव ी राम साद थपिलयाको
उपि थितमा बसेको देशका मुख सिचवह को सम वय बैठकबाट देहाय बमोिजमको सुधारको े
पिहचान ग रयो
1.

देश सरकारबाट संचािलत िवकास िनमाण, सेवा

वाह र

देश सरकारका िनणयह को

काया वयनबाट हािसल भएका उपलि ध र असल अ यास लगायतका िवषयह

समय समयमा

आदान दान गन।
2.

देश सरकारबाट

वाह भइरहेको सेवालाई थप गुण तरीय बनाउन तजुमा ग रएका मानक र

मापद ड एक आपसमा आदान दान गन।
3. संघ, देश र थानीय तह बीच सम वय, सहकाय र सहजीकरण गनुपन िवषयमा नीितगत
नको लािग धानम ी तथा मि प रषदको कायालयमा अनुरोध गन।
4.

देश सरकारबाट प रचालन ने

व था

ोत र साधनलाई िमत यी एवम् भावकारी बनाउन आव यक

पहल गन।
5.

देशमा िव मान जनशि को कमी पू त गन

धानम

ी तथा मि प रषदको कायालयमा

अनुरोध गन। देशमा उपल ध जनशि को अिधकतम प रचालन र

मता अिभवृि

गरी सेवा

वाहलाई थप भावकारी बनाउने।
6. संघीय िनजामती सेवा ऐन र संिवधानको अनुसूिचमा उि लिखत साझा अिधकारका िवषयमा
मागदशन गन कानून िनमाण गन धानम ी तथा मि प रषदको कायालयमा अनुरोध गन।
7.

थानीय

शासनसँग िवपद

वाह, सूचना आदान दान र
ितवेदनको िवषयमा काया मक सम वय र सहकायलाई थप भावकारी बनाउन नीितगत/कानुनी
व था गन धानम

व थापन, बजार अनुगमन, सेवा

ी तथा मि प रषदको कायालयमा अनुरोध गन

8. दुई वा दुई भ दा बढी देशको साझा सरोकारका िवषयह मा िनर तर छलफल र सम वयलाई
अझ बढी भावकारी बनाउने।
9. संघीयता काया वयनको हाल स मको अनुभवलाई म यनजर गरी काय िव तृतीकरण ितवेदनको
पुनरावलोकन गन धानम ी तथा मि प रषदको कायालयमा अनुरोध गन
10. कमचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ३(१०) बमोिजम देश सरकारले गरेको स गठन तथा
व थापन सभ णबाट िसजना भएका कायालय तथा दरब दीह सोही ऐन बमोिजम राि य
कताबखानामा दता गन आव यक

व था न

अनुरोध गन
3

धानम

ी तथा मि प रषदको कायालयमा

11. देश सुशासन के / िश ण के / ित ानह बाट स ालन ग रने तािलम तथा मता िवकास
काय मह को पा
म र िवषयव तुह मा एक पता याइ गुण तरीयता कायम गन पहल गन।
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