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प्रतिवेदनको कायमकारी साराशं 

संवविानसभाबाट ववक्रम सम्बि २०७२ मा जारी भएको नेपालको संवविानले राज्यको 
अतिकारलाई संघ प्रदेश र स्थानीय गरी िीन िहमा ववभाजन गयो ।यसै अनरुुप तिनै िहको 
तनवामिन पश्चाि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी िीन िहको सरकार गठन भई वक्रयाशील छ ।  

संवैिातनक प्राविान अनसुार नेपालमा ७ प्रदेश रहेका छन ् । हालसम्म दईुवटा प्रदेशको 
नामाकरण भइसकेको छ भने प्रदेश नं. ३ सवहि अन्य प्रदेशको  नामाकरण हनु बााँवक छ ।  

प्रदेश सरकारलाई वक्रयाशील गराउने क्रममा प्रदेश नं. ३ मा झण्डै िीन दजमन काननुहरु िजुममा 
भएका छन ्। प्रदेश सरकारलाई िलायमान गराउन केही सघीय काननुहरु समेि िजुममा भएका 
छन । संघीय सरकारद्वारा िजुममा गररएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
१०५ को उपदफा (१) बमोचजम प्रदेश िथा स्थानीय िहले गने काम कारवाहीमा नीतिगि 
सामञ्जस्यिा, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अतिकार क्षेरको प्रयोग, प्राकृतिक 
स्रोि सािनको उपयोग र बाडफााँड सम्बन्िी ववषयमा प्रदेश र स्थानीय िहबीि समन्वय कायम 
गनम प्रदेश समन्वय पररषद रहने उल्लेख छ । सम्बचन्िि प्रदेशका मखु्यमन्रीज्यूको 
संयोजकत्वमा गठन हनुे प्रदेश समन्वय पररषद्को बैठक उचल्लचखि दफाको उपदफा (४) 
बमोचजम वषममा एक पटक बस्न ुपने प्राविान रहेको छ । सोही मिुाववक तमति २०७५ जेठ 
७ र ८ गिे प्रदेशको अस्थायी राजिानी हेटौंडामा प्रदेश समन्वय पररषद्को पवहलो बैठक 
सम्पन्न भएको तथयो ।  

ऐनमा भएको व्यवस्था बमोचजम पररषद्को दोस्रो बैठक यवह तमति २०७६ जेष्ठ २९ र ३० गिे 
हेटौंडामा नै आयोजना गररयो । दईुददने सो बैठकमा मूलि: उद्घाटन सर र कायमक्रम सरको 
आयोजना गररएको तथयो । कायमक्रमको संिालन मखु्यमन्री िथा मन्रीपररषद्का अतिकृि श्री 
भोला दहालले गनुमभएको तथयो । कायमक्रमको उद्घाटन मखु्यमन्री मा. डोरमचण पौडेलले 
गनुमभएको तथयो भने प्रदेश सरकारका प्रमखु सचिव श्री आनन्दराज ढकालले कायमक्रममातथ 
संचक्षप्त प्रकाश पानुमका साथै सहभागीहरुलाई स्वागि गनुमभएको तथयो । उद्घाटन सरपश्चाि मा. 
मखु्यमन्रीज्यूको शाररररक अस्वस्थिाका कारण कायमक्रम सरको अध्यक्षिा आन्िररक मातमला 
िथा काननु मन्री श्री शातलकराम जम्कटे्टलले गनुमभएको तथयो ।  

कायमक्रम सरमा ववज्ञहरुद्वारा कायमपर प्रस्ििुी भएको तथयो । कायमपर प्रस्ििु गनेमा प्राकृतिक 
स्रोि िथा ववत्त आयोगका अध्यक्ष श्री बालानन्द पौडेल, प्रदेश नीति िथा योजना आयोगका 
उपाध्यक्ष डा. चखमलाल देवकोटा, मखु्यमन्री िथा मचन्रपररषद्का सचिव श्री ढुण्डी प्रसाद 
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तनरौला, अतिवक्ता श्री चखमलाल देवकोटा र मवहला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक 
मन्रालयका सहसचिव श्री ववर बहादरु राई हनुहुनु््यो । प्रस्ििुीपतछ कायमपरहरुमातथ छलफल 
भएको तथयो । साथै, सहभागीहरुको िफम बाट प्रदेशका १३ वटा चजल्लाहरुबाट चजल्ला 
अन्िगमिका स्थानीय िहको प्रतितनतित्व गने गरी एक एक जनाले प्रस्ििुी गनुमभएको तथयो । 
यसको अलावा, चजल्ला समन्वय सतमतिहरुको प्रतितनतित्व गदै एकजना, नगरपातलका महासंघको 
िफम बाट एकजना र गाउाँपातलका महासंघको िफम बाट एकजनाले पतन प्रस्ििुी गनुमभएको तथयो । 

सबै प्रस्ििुीपतछ बैठकले तनणमयको रुपमा ३७ बुाँदे साझा प्रतिवद्धिापर पाररि गरेको तथयो । 
कायमक्रमको समापन हनुअुचघ बैठकका सहभागी लगायि सम्बचन्िि सबैलाई मखु्यमन्री िथा 
मन्रीपररषद्का सचिव श्री लक्ष्मी प्रसाद गौिमले िन्यवाद ददनभुएको तथयो । सोपश्चाि 
कायमक्रमका अध्यक्षबाट मन्िव्यसवहि कायमक्रमको समापन भएको तथयो ।  
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पररच्छेद एक 

१.१ पषृ्ठभतूम र बैठकका उद्दशे्यहरू 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा १०५ को उपदफा (४) बमोचजम प्रदेश 
समन्वय पररषद्को बैठक वषममा एक पटक बस्नपुने प्राविान रहेको छ। सोही बमोचजम   
तमति २०७६ जेष्ठ २९ र ३० गिे प्रदेश नं. ३ मा प्रदेश समन्वय पररषदको दोस्रो बैठक 
सम्पन्न भयो ।  

ऐनमा भएको प्राविान पररषाद बैठकका तनम्न उदे्दश्यहरू रहेका छन ्:- 

• प्रदेश समन्वय पररषद्का सवै सदस्यको प्रतितनतिबीि प्रत्यक्ष अन्िरवक्रयामाफम ि 
नीतिगि सामञ्जस्यिा कायम गने । 

• योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी गने उपायहरु खोजी गने । 
• साझा अतिकारक्षेरको ववषयमा काननु तनमामण, सोको कायमन्वयनमा देचखएका    
      जवटलिा एवं तभन्न बझुाईलाई छलफलमाफम ि तनकास ददने ।  
• प्राकृतिक स्रोि सािनको उपयोग र बााँडफााँड सम्बन्िी ववषयमा प्रदेश र स्थानीय  
      िहबीि समन्वय कायम गने । 

१.२ प्रतिवेदन ियारीमा अवलम्बन गररएको ववति 

बैठकको तसलतसलामा मलुि: बैठकमै उपचस्थि भएर वस्िचुस्थतिको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी 
त्यहााँ प्रस्ििु गररएका ववतभन्न कायमपर एवं सहभागीहरुको सझुाव एवं मन्िब्य, अन्िरवक्रया¸ 
व्याख्यात्मक प्रस्ििुीकरण आददको वटपोट समेिको आिारमा यो प्रतिवेदन ियार गररएको 
हो । यसको अलावा गि वषमको प्रतिवेदनका साथै सम्बचन्िि ऐन काननुको पतन यस 
सन्दभममा अध्ययन गररएको छ ।  

१.३ प्रतिवेदन ियारीको सीमा 

प्रतिवेदन ियार गदाम पररषद्का सदस्य प्रतितनति र ववतभन्न ववषय ववज्ञहरुले कायमपर 
प्रस्ििुीहरुलाई प्रमखु आिार मातनएको छ । साथै, सम्बचन्िि चजल्लाका स्थानीय िहको 
सामूवहक छलफल पश्चाि आ-आफनो प्रतितनतिमाफम ि पेश भएका सझुावहरुलाई पतन 
प्रतिवेदनको प्रमखु आिार मातनएको छ।  
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पररच्छेद दईु 

२.१ बैठकका वक्रयाकलापहरु: पवहलो ददन 

२.१.१ उद् घाटन सर 

प्रदेश समन्वय पररषदको दोस्रो बैठकको उद्घाटन सरको अध्यक्षिा माननीय मखु्यमन्री 
डोरमचण पौडेलले गनुमभएको तथयो भने अतितथको रुपमा मा. सभामखु सानकुुमार शे्रष्ठ, 
मा.उपसभामखु रातिका िामाङको उपचस्थति तथयो । साथै, मा. आन्िररक मातमला िथा 
कानून मन्री शातलकराम जमकटे्टल, मा.उद्योग पयमटन वन िथा वािावरण मन्री अरुण 
प्रसाद नेपाल, मा. आतथमक मातमला िथा योजना मन्री कैलाश ढुङ्गेल, मा. भतूम व्यवस्था, 
कृवष िथा सहकारी मन्री दावा दोजे लामा, मा. सामाचजक ववकास मन्री यवुराज दलुाल, 
प्रदेश सरकारका प्रमखु सचिव लगायि पररषद्का सदस्य प्रतितनतिहरुको पतन उद्घाटन 
सरमा उपचस्थति तथयो। यसको अलावा प्रदेश सरकारका कममिारीहरु र परकारहरुको 
समेि उद्घाटन कायमक्रममा उपचस्थति तथयो ।   

कायमक्रममा स्वागि मन्िव्य एवं कायमक्रमको उदे्दश्यमाथी मखु्यमन्री िथा मचन्रपररषद्को 
कायामलयका प्रमखु सचिव श्री आनन्दराज ढकालले प्रकाश पानुम भएको तथयो। उहााँले 
संवविान एवं कानूनमा भएको व्यवस्था अनरुुप बैठक आयोजना गररएको, र िीनै िहका 
सरकारवीिमा सहअचस्ित्व, समन्वय र साझेदारीको तसद्धान्ि अनरुुप कुशल एवं घतनष्ठ 
सम्बन्ि स्थापना गनम, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी एवं साझा अतिकारको 
िसु्ि एवं प्रभावकारी कायमन्वयनका लातग यो बैठक फलदायी हनुे कुरा बिाउनभुयो । 
वहााँले सबै स्थानीय िह एवं प्रदेश सरकारबीि प्रशासतनक संरिना, आतथमक एवं ववचत्तय 
सम्बन्िका ववषयमा, राजनीतिक सवाल एवं ववषयमा घतनष्ठ सम्बन्ि स्थापना गदै एकले 
अकोको अचस्ित्व स्वीकार गनम सकेमा संघीयिाले तलएका पररलचक्षि उदे्दश्यहरु हातसल गनम 
सक्ने कुरा बिाउनभुयो।एक वषमसम्म प्रदेशको आिारशीला ियार गनममै वविेको र सो 
समयमा हाम्रो सम्बन्ि उत्साहपूणम भएको नपाइएको, सामाञ्जस्यिा कायम नभए जस्िो 
महशसु भएकोले यो बैठकले त्यस्िा अलमल, दद्ववविाहरुलाई चिदै सहकायम र 
सहअचस्ित्वको भावनामा बदृद्द गने कुरा व्यक्त गनुमभयो।बैठकपश्चाि अलमल, असमञ्जस्यिा, 
दद्ववविा तनरुपणका लातग साझा प्रतिवद्धिापर जारी गररने र सो प्रतिबद्धिा पर मागमतनदेशक 
तसद्धान्िका रुपमा रहने र कायमक्रम अवतिभर सम्पूणमको सवक्रय सहभातगिा र रिनात्मक 
सझुावको लातग अनरुोि गनुमभयो। 
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उद् घाटन सरमा मन्िव्य ददने क्रममा मा. आन्िररक मातमला िथा कानून मन्री 
शातलकराम जमकटे्टलले यो बैठकको उदे्दश्य स्थानीय तनकायबाट सल्लाह सझुाव संकलन 
गने रहेको र यसले आपसमा भएका वेमेलहरुलाई चिने समेि बिाउनभुयो।माग भए 
बमोचजम नै नीति कायमक्रम तनमामण गररएको, केही जवटलिा कानून तनमामण र कायमन्वयन 
िथा बजेटका ववषयमा रहेको िर त्यसले पतन िााँडै तनकास पाउने; स्थानीय िह र 
प्रदेशबीि िालमेल हनु नसकेको, आ-आफूलाई बझु्ने र व्याख्या गने ढंग फरक रहेको; 
सेवा प्रवाह, ववकास तनमामणमा सहकाररिा हनु ुपनेमा व्यबहारमा नतमलेको देचखएको; बजेट 
सहजिापूवमक कायमन्वयन नभएको; प्रदेश सरकारले तनमामण गने कानून स्थानीय िहमा समेि 
कायमन्वयन हनु ेभएकाले कानून तनमामण गदाम नबाचझने िररकाले बनाउनपुने र सो सम्बन्िमा 
प्रदेश सरकारबाट कानून तनमामण गदाम स्थानीय िहको सवक्रय सहभातगिा आवश्यक रहेको 
कुरा बिाउनभुयो ।  

उद् घाटन सरकै तसलतसलामा मन्िब्य ददाँदै मा. सभामखु सानकुुमार शे्रष्ठले हालसम्मको 
कामको सतमक्षा हनु जरुरी देचखएको, प्रदेश सरकारबाट तनतममि ३१ वटा कानून पाररि 
भइसकेका; बनाइएका कानूनको कायमन्वयनको प्रतिवद्धिा जनाउन आवश्यक रहेको; बनेका 
नीति िथा कायमक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू गनम सक्नपुने; Commitment Power को 
आवश्यकिा रहेको; आतथमक सामाचजक सााँस्कृतिक रुपान्िरणमा सहकायम आवश्यक रहेको; 
यो बैठकको महत्व रहेको िर यसको महत्व घटाउने बढाउने भतूमका सहभातगको न ै
रहेको समेि जनाउन ुभयो । 

उद् घाटन शरको अन्त्यमा बैठकको अध्यक्ष माननीय मखु्यमन्री डोरमणी पौडेलले 
ववगिको कदठनाईपूणम रुपमा गररएको बैठकको व्यवस्थापनमा सिुार आएको; राजनीतिक 
पररविमन भएको छ िर आफू पररविमन हनु नसकेको अवस्था रहेको; आफ्नो भतूमकाबारे 
स्पष्ट हनु नसकेको; साझा सूचिका बारेमा अन्यौल रहेको; सवैले आफूलाई स्विन्र, स्वयात्त 
भएका छौं भतन एकले आकामको सम्मान नगने, अचस्ित्व स्वीकार नगने संस्कार पतन 
रहेको; स्थानीय सरकारले ऐन बनाउने िर प्रदेश सरकारलाई थाहा नै नहनुे अवस्था 
रहेको; बजेट र नीति कायमक्रम प्रस्ििु गने फरक फरक तमति िोवकएिा पतन बजेट र 
कायमक्रम दोहोरो पने गरेको अबस्था रहेको; तबकासमा कसैले अवरोि गनम नहनुे कुरा 
बिाउनभुयो। त्यसैगरी उहााँले वैदेचशक सहयोगलाई स्वीकाने िर प्रदेशले गनम खोजेको 
सहयोगलाई वकन नचस्वकाने भतन प्रश्न समेि गनुमभयो।त्यसै गरर स्रोिको आिारमा माग 
गने, योजना र कायमक्रम िय गनुमपने; सबै अिरुो छाडेर योजना/कायमक्रम अलपर पाने, 
पूरा नगने अवस्था अब आउन नहनुे र सहकायमका क्षेर िेरै हनु सक्छन त्यो क्षेरमा काम 
तमलेर गनुमपने लगायिका वविारहरु प्रस्ििु गरी उद् घाटन सरको अन्त्य गनुम भएको तथयो। 
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२.१.२ कायमक्रम सर 

कायमक्रम सरमा देहाय बमोचजम प्रस्ििुीहरु भएको तथयो:- 

१. डा. चखमलाल देवकोटा- उपाध्यक्ष, प्रदेश नीति िथा योजना आयोग 

प्रदेश नीति िथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.चखमलाल देवकोटाले आवतिक योजनाका 
सम्बन्िमा प्रदेश र स्थानीय िहवीिको पारस्पररक अन्िसमम्बन्ि र जवाफदेहीिा ववषयमा आफ्नो 
कायमपर  प्रस्ििु गनुमभएको तथयो।उहााँले प्रदेश नं ३ का वस्िचुस्थतिका बारेमा ििाम गनुमभयो। 
उहााँले प्रदेश नं ३ को जनसंख्या ५५ लाख जनु सम्पूणम देशको २१% वहस्सा रहेको, देशको 
कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २१% यही प्रदेशले ओगट्ने, अरु प्रदेशको भन्दा यस प्रदेशको मानव 
ववकास सूिाङ्क सवैभन्दा बढी रहेको; प्रति व्यचक्त आय समेि सवैभन्दा वढी रहेकोले यो प्रदेश 
सबैभन्दा सम्भावनायकु्त प्रदेश रहेको बिाउनभुयो। उहााँले प्रदेशका स्थानीय िहको वस्िचुस्थति 
वववरण प्रस्ििु गदै अव योजना, मध्यकातलन खिम संरिना, कायमक्रम आदद बनाउाँदा यसप्रति 
ध्यान ददन ुआवश्यक रहेको विाउनभुयो। 

२. ढुण्डी प्रसाद तनरौला-सचिव, मखु्यमन्री िथा मचन्रपररषद्को कायामलय, प्रदेश नं ३ 

प्रदेश नं ३ हेटौँडाका सचिव (प्रशासन) श्री ढुण्डी प्रसाद तनरौलाले संघीयिाको सवलीकरणका 
लातग प्रदेश र स्थानीय िहबीि रणनीतिक अन्िरसम्बन्ि ववषयको कायमपर  प्रस्ििु गनुमभएको 
तथयो।कायमपरमा उहााँले प्रदेशको हालको अवस्था, मखु्य मखु्य चजम्मेवारी, प्रशासतनक संरिना 
दरबन्दी, िीन िहबीि अन्िरसम्बन्ि, कानूनी व्यवस्था र कायमन्वयन अवस्था, संघ-प्रदेश,प्रदेश 
स्थानीयर िीनै िहबीिको अन्िरसम्बन्ि र िनुौिी र सम्बन्ि सिुारका लातग भावी कायमददशा 
के के हनुे ववषयमा उजागर गनुम भएको तथयो।कायमपर प्रस्ििुीकै तसलतसलामा उहााँले स्थानीय 
िह र प्रदेशबीिमा राजनीतिक अन्िरसम्बन्ि, ववचत्तय अन्िरसम्बन्ि िथा प्रशासतनक 
अन्िरसम्बन्िका ववषय ििाम गदै हाल प्रदेश र स्थानीय िहवीिमा नीतिगि अलमल, 
संरिनागि अलमल, कायमगि अलमल, व्यवहारगि अलमलहरु रहेकाले सबैको सहकायममा 
त्यस्िा अलमल चिनुम आवश्यक रहेको बिाउनभुयो।    

३. वीर बहादरु राई- सहसचिव, मवहला बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय 

मवहला बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालयका सहसचिव श्री वीर बहादरु राईले नपेालमा 
वालवववाह िथा बालवववाहको ववद्यमान अवस्था र कानूनी प्राविान समसामवयक िनुौिी र 
समािान ववषयक कायमपर प्रस्ििु गनुमभएको तथयो।कायमपरमाफम ि उहााँले बालबालीका सम्बन्िी 
ववद्यमान कानूनी िथा नीतिगि व्यवस्था, राज्य प्रणालीमा बाल संरक्षण संयन्र, बालबातलकाको 
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अतिकार, बाल अतिकार िथा बालकल्याण सम्बन्िी संस्थागि व्यवस्था, नेपालमा 
वालवातलकाको सम्बन्िमा भएका प्रगति,प्रगतिसाँगै िनुौति,वालवववाहको अवस्था, वालवववाह 
अन्त्यका लातग रणनीति, २०७२ को जानकारी, वालवववाह अन्त्यका लातग भएका प्रयासहरु 
आददको वारेमा जानकारी प्रदान गनुमभएको तथयो। 

 
४. चखमलाल देवकोटा- वररष्ठ अतिवक्ता 

वररष्ठ अतिवक्ता श्री चखमलाल देवकोटाले संवविान र प्रितलि कानून बमोचजम प्रदेशले 
स्थानीय िहका लातग बनाउनपुने कानून, पारस्पिररक सम्बन्ि, चजम्मेवारी एवं 
जवाफदेहीिाबारे कायमपर प्रस्ििु गनुमभएको तथयो। उहााँले कायमपरको प्रस्ििुीको क्रममा 
प्रदेशले बनाउनपुने कानूनको सूचि, सामान्य अविारणा, संवैिातनक बन्दोवस्ि, अतिकारको 
सूचि र सोको वसृ्ितृिकरण, संघ प्रदेश र स्थानीय िहबीि अन्िरसम्बन्ि कायम गने 
सम्बन्िमा  वनेको वविेयकका मूख्य व्यवस्था, कानून तनमामणको सम्बन्िमा आवश्यक 
समन्वय र अन्िरसम्बन्िबारे वविेयकको बन्दोवस्िबारे जानकारी, राविय प्राकृतिक स्रोि 
िथा  ववत्त आयोग ऐन, २०७४ मा भएका ववववि व्यवस्था, अन्िरसरकारी ववत्त 
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएका ववववि प्राविानहरु, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४ मा भएका व्यवस्थाहरु िथा केही व्यवहारीक पक्षसवहिका ववषयमा ििाम गनुमभएको 
तथयो। 
 
यसरी उद् घाटन शरका मन्िब्य िथा ववतभन्न ववषयववज्ञका प्रस्ििुी सवहि पररषद् बैठकको 
पवहलो ददन अथामि जेठ २९ गिेका सम्पूणम कायमक्रम समापन भएका तथए।   

दोस्रो ददनका वक्रयाकलापहरु 

बैठकको दोस्रो ददन पतन कायमक्रम सर तनयतमि भएको तथयो । दोस्रो ददन देहाय बमोचजम 
कायमपर प्रस्ििु भएको तथयो। 

बालानन्द पौडेल- अध्यक्ष, राविय प्राकृतिक स्रोि िथा ववत्त आयोग 

राविय प्राकृतिक स्रोि िथा ववत्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले ववचत्तय हस्िान्िरण, 
राजश्व पररिालन र प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँडमा अन्िरतनभमरिा र समन्वय ववषयक 
कायमपर प्रस्ििु गनुमभएको तथयो।उहााँले कायमपर प्रस्ििुीका क्रममा संघीयिाका सम्बन्िमा 
संवैिानीक एवं कानूनी व्यवस्था, िीन िहको ववचत्तय स्रोि, ववचत्तय हस्िान्िरणका बारेमा 
ििाम गदै ववचत्तय संघीयिाका िार वटा स्िम्भहरु खिमको बााँडफााँड, राजश्वको बााँडफााँड, 
अन्िर सरकार ववचत्तय हस्िान्िरण र ऋणका बारेमा ििाम गनुमभयो।त्यसै गरी उहााँले 
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ववचत्तय संघीयिाका ववषयमा भएका ववववि संवैिातनक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था आददका 
बारेमा जनाकारी दददै ववचत्तय हस्िान्िरणका प्रकारका बारेमा समेि ििाम गनुमभयो।उहााँले 
राजश्वको बााँडफााँडको आिारको सम्बोिन, राजश्व बााँडफााँडको ढााँिा,राजश्व बााँडफााँडको 
िररका आदद ववषयमा ििाम गनुमभएको तथयो। उहााँको कायमपरको समाप्ती पश्चाि कायमपर 
सरको अन्त्य भएको तथयो।  

२.३ सहभातगहरुको चजज्ञासा िथा सझुावहरु 

प्रदेश समन्वय पररषदका सबै सदस्यहरु; ११९ स्थानीय िहका प्रमखु िथा उपप्रमखु 
सवैको चजज्ञासा एवं सझुाव संकलन गनम समय व्यवस्थापनका कारण व्यावहाररक नभएकोले 
कायमक्रम सरका अध्यक्ष मा. आन्िररक मातमला िथा कानून मन्री शातलकराम 
जमकटे्टलको सझुाव अनसुार सम्बचन्िि चजल्लाका स्थानीय प्रतितनतिमध्ये एक चजल्ला एक 
प्रतितनतिका आिारमा १३ चजल्लाका १३ प्रतितनति, उप-प्रमखुमध्येबाट १ जना िथा 
नगरपातलका संघ िथा गाउाँपातलका संघका िफम बाट १ जना गरी कुल १६ जना 
प्रतितनतिले चजज्ञासा एवं सझुावहरु प्रस्ििु गनुमभएको तथयो।  

सो क्रममा व्यक्त भएका चजज्ञासाहरुको सार चजल्लागि रुपमा देहाय बमोचजम छ:  

२.३.१ काठमाडौं  

काठमाडौ चजल्लाका ११ स्थानीय िहको प्रतितनतित्व गदै बढुातनलकण्ठ नगरपातलकाका 
नगर प्रमखु श्री उद्धव खरेलले सझुाव एवं चजज्ञासा राख्न ुभएको तथयो।उहााँले प्रस्ििु गनुम 
भएको चजज्ञासा र सझुावको सार देहाय बमोचजम छ:- 

• प्रदेश र स्थानीय िहबीि योजना तनमामण मा दोहोरो पानम नहनुे कुरामा सिेि रहन ु
पने; 

• स्थानीय िहको एकल अतिकार प्रयोगमा कटौिी हनुे कुरामा प्रदेशले सहयोग 
पयुामउनपुने; 

• टेण्डरबाट योजनामा विि रकम पनु: स्थानीय िहमा खिम गररने व्यवस्था हनुपुने; 
• योजना स्वीकृि भएका बाहेक तबिमा थप योजना वविरण गने नीति तलन नहनुे। 

थप गररएका योजनाको जानकारी स्थानीय िहलाई ददनपुने; 
• बजेटको प्रतितलवप र कायामदेशको जानकारी तछटो स्थानीय िहमा पठाउन ुपने; 
• प्रदेशमा छनौट हनुे योजनाहरु अतनवायम स्थानीय िहबाट प्रमाचणि भएको मार 

स्वीकृि हनुपुने; 
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• प्रदेश, चज.स.स र स्थानीय िहको संयकु्त अनगुमन मूल्याङ्कन संयन्र प्रभावकारी 
बनाउनपुने; 

• योजना अनरुुप पलु, स्वास््य संस्था, पाकम हरु, िातलम िथा रोजगार केन्र, पयमटन 
पूवामिार बनाउने क्षेरमा योजना छनौट गररनपुने; 

• चजल्लाभरी रहेका स्थानीय िहहरुलाई समेट्ने महत्वपूणम योजना छनौट गनुमपने; 
• प्रदेशले समस्या भएका स्थानीय िहको प्रशासतनक पूवामिार व्यवचस्थि बनाउन 

प्राथतमकिापूवमक सहयोग परु् याउनपुने; 
• गि बषम भन्दा यस वषमको प्रदेश समन्वय पररषदको वैठक व्यवस्थापनमा सिुार 

भएको िर वैठक वैशाख अन्िसम्ममा गने व्यवस्था तमलाउन सके िेरै राम्रो हनुे; 
• वैठकमा प्रस्ििु भएको ववषय र तनणमयहरुको प्रति सवै स्थानीय िहमा पठाइनपुने; 
• स्थानीय िहका प्रतितनतिहरुको सेवा सवुविा भत्ताको सम्बन्िमा व्यवहारीक तनणमय 

गनम आवश्यक रहेको; 

२.३.२ काभ्रपेलाञ्चोक  

काभ्रपेलाञ्चोक चजल्लाका १३ स्थानीय िहको प्रतितनति गदै महाभारि गाउाँपातलकाका 
अध्यक्ष श्री कान्छालाल चजम्बाले सझुाव एवं चजज्ञासा राख्न ुभएको तथयो।उहााँले प्रस्ििु गनुम 
भएको चजज्ञासाका सार देहाय वमोचजम छ:- 

• बैठक अतभमूचखकरण कायमक्रम जस्िो भयो; 
• नीतिगि समस्या के के छन ्? तनरुपणिफम  बैठक उन्मखु होस; 
• स्थानीय िहसाँगको सझुाव संकलनतबना नीति िथा कायमक्रम आइसक्यो, यस्िो 

गनुमभएन; 
• स्थानीय िहबाट पठाइएका योजना समेि नीति िथा कायमक्रममा समावेश हनु 

आवश्यक छ; 
• संघीय सरकारले गने ववकासका योजनाहरु के के हनु ् नीतिगि रुपमा स्पष्ट हनु ु

पयो।जस्िै दईु प्रदेश जोड्ने ववकास योजनाहरु, राविय गौरवका योजनाहरु आदद; 
• चजल्लाचस्थि खारेज भएका कायामलयहरु यो वा त्यो बहानामा संवविान र 

संघीयिाको भावाना ववपररि जनप्रतितनतिहरूलाई छल्ने ढंगबाट स्थापना भई 
स्थानीय िहहरुको योजना र भावना ववपररि अको सरकारको भान हनुे गरी 
कायमरि रहेको (अतिकांश प्रादेचशक र तडतभजन कायामलयहरु) । यो कायमहरु 
स्थानीय िहबाट सञ्चालन हनुपुने; 

• योजना छनौट गदाम पहुाँिको आिारमा मार समावेश हनुे गरेको । यस्िो अवस्था 
रहेमा तनमखुा र पहुाँि नहनुे जनिाहरुको पछौटेपन कायम रहने; 
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• कममिारी समायोजनको नाममा भएका कममिारीहरु समेि अन्यर कायामलयहरुमा 
लगेर स्थानीय िहका कायामलयहरुमा कममिारी अभाव भएकाले प्रभावकारी 
कायमसम्पादन हनु नसकेकोले यथाचशघ्र कममिारी राख्न ेव्यवस्था स्थानीय िहबाटै हनुे 
गरी कानून तनमामण गररन ुपने; 

• प्रदेश सरकारले बजेट बााँडफााँड गदाम जनसंख्यालाई मार आिार नबनाईकन मानव 
ववकास सूिाकांङ्क, भौगोतलक ववकटिा, क्षेरफल िथा दगुममिाका आिारमा 
प्राथतमकिा ददनपुने; 

• चजल्ला समन्वय सतमतिका सवालमा संवविानमा तनदेशन भए बमोचजम गने; 
• कतिपय स्थानीय िहहरुको लेखा परीक्षणको क्रममा नगरसभा िथा गाउाँ सभा र 

बैठकमा भत्ताहरु वेरुज ुराखीएकोले एकरुपिा ल्याउनपुने; 
• जनप्रतितनतिहरुुको सेवा सवुविा सम्बन्िी कानूनलाई संशोिन गरी मयामदाक्रम 

अनसुार सेवा सवुविाको व्यवस्था हनुपुने।  

२.३.३ चििवन  

चििवन चजल्लाका स्थानीय िहको प्रतितनति गदै राप्ती नगरपातलकाका प्रमखु श्री प्रभा 
बरालले सझुाव एवं चजज्ञासा राख्न ुभएको तथयो।उहााँले प्रस्ििु गनुम भएको सझुाबको सार 
देहाय बमोचजम छ:- 

• संघ प्रदेश र स्थानीय िहले आफ्नो अतिकार क्षेरतभर रहेर काम गनुमपदमछ। साझा 
सवालमा बसेर छलफल गरी तनणमयमा पगु्न ुराम्रो हनु्छ; 

• सहकायम, समन्वय र सहअचस्ित्व संवविानको भावना र ममम अनसुार िीनवटै 
सरकार अगातड बढ्नपुदमछ; 

• चििवनका सवै ठूला, मझौला र साना नदीहरुको िटबन्िन गने योजना प्रदेश 
सरकारले बनाउनपुछम; 

• एक पातलका एक खेल ग्राम, एक पातलका एक उद्योग ग्राम, एक ग्राम एक पन्र 
शैयाको अस्पिाल बनाउन प्रदेश सरकारले ववशेष ध्यान ददन ुपने र सो सम्बन्िमा 
ित्काल कायमन्वयन गनुमपदमछ; 

• संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको वजेट कहााँ कहााँ ववतनयोजन गने क्षेर र बजेट 
तसतलङ प्रष्टसाँग छुट्टयाइददनपुने; 

• ववद्यालयका कायामलय सहयोगी, बालकक्षाका चशक्षक चशचक्षकाको न्यूनिम 
पाररश्रतमक प्रदेशले ववृद्ध गनुमपयो; 

• स्थानीय िहमा कममिारीको समस्या छ। यो समस्या समािान गनम प्रदेश 
सरकारलाई ध्यानाकाषमण गराउाँदछौ; 
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• तन.मा.वव र मा.वव. मा दरबन्दीको व्यवस्था गनुम पदमछ; 
• स्वयंसेववकाहरुको योगदानलाई सम्बोिन प्रदेशबाट गनुमपने; 
• सकुुम्बासी र ऐलानीमा बसेका जनिाको सम्बोिनमा सरकारले ित्काल पहल 

गरोस; 
• चििवनको नदीजन्य पदाथमको मूल्य अत्यन्ि महंगो भएको हुाँदा उचिि मूल्यको 

व्यवस्था गनमको लातग अनरुोि गदमछौं; 
• आतथमक उत्पादन गने ठूला उद्योगहरु जनिा, स्थानीय िह र प्रदेश सरकारको 

लागि सहभातगिामा खोल्नपुदमछ। 

२.३.४ दोलखा  

दोलखा चजल्लाका 9 वटा स्थानीय िहको प्रतितनति गदै चजल्ला समन्वय सतमति दोलखाका 
प्रमखु श्री डवल पाण्डेले सझुाव एवं चजज्ञासा राख्न ुभएको तथयो।उहााँले प्रस्ििु गनुम भएको 
सझुाबको सार देहाय बमोचजम छ:- 

• संघीयिाको ममम र भावना ववपररि प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका कायामलयहरुको 
पून:संरिना गनुमपने।यसका लातग पवहलो ववकल्पका रुपमा स्थानीय िहमा नै 
इकाइहरु समायोजन हनुपुयो; दोस्रो ववकल्पका रुपमा चजल्लामा केन्रीि रहनपुयो र 
िेस्रो ववकल्पका रुपमा प्रदेश राजिानीमै राख्नपुयो; 

• गाउाँ सभा/नगर सभा/चजल्ला सभाबाट पाररि गरी प्रोजेक्ट वैङ्कको रुपमा 
प्राथतमवककरण गरी योजनाहरुमा मार प्रदेश सरकारले बजटेमा समावेश गने, 
व्यचक्तले वटपाइएको योजना हनु नहनुे; 

• कम्िीमा १ करोडभन्दा मातथका योजना मार प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालन गने। 
सोभन्दा साना योजनाहरु पातलकालाई नै चजम्मेवारी ददनपुने; 

• बजेट तसमा िोक्नपुने; 
• सशिमभन्दा समातनकरण अनदुान स्थानीय िहलाई बढी उपलब्ि गराउाँदा राम्रो हनुे; 
• प्रदेश सरकारबाट पातलकालाई उपलब्ि गराइने ववकास बजेट आ.व को प्रथम 

िौमातसकमा नै उपलब्ि गराउाँदा कायमनवयन गनम राम्रो हनुे; 
• ववतभन्न आयोजना हरुको DPR तनमामण गदाम आवश्यक वजेट स्थानीय िहलाई 

हस्िानिरण गनुमपने। प्रदेशबाट भएका परामशमदािाहरुले िल स्थानीय िहसाँग 
समन्वय नगरेकाले दोहोरीने सम्भावना रहेको; 

• प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गररने आयोजनाहरुको तडजाइन/लागि अनमुान 
लगायिका प्राववतिक कायमहरु स्वयं प्रदेश कायामलयहरुले गनुमपयो। 
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• पातलकाहरुको संरिना, वडा कायामलयहरुको भवनहरु, पयाम-पयमटनमा आिाररि 
संरिनाहरु, खेल मैदान, चितडयाखान, हेली प्याड, तमतन एयरपोटम तनमामण गदाम 
ववद्यमान वन ऐन वािक भएकाले प्रदेश वन ऐनमा स्पस्ट उल्लेख गनुमपने; 

• दोलखाको चजरी नगरपातलकामा रहेको चजल्ला अस्पिाल ५१ शैयाको तनमामणातिन 
िरणमा रहेको छ। त्यसको सम्पूणम व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गनुमपयो। साथै 
सदरमकुाममा रहेको प्रस्िाववि िररकोट अस्पिालको स्िरवदृ्धी गरी (१०० वेडको) 
प्रदेश सरकारले गनुमपयो। 

• चजल्ला सदरमकुाममा आश्रयको लातग Safe House को आवश्यकिालाई ध्यानमा 
राखी प्रदेश सरकारबाट तनमामण गरी सञ्चालन गने व्यवस्था गररनपुने; 

• महालेखावाट गररएको लेखा परीक्षणमा टोली नै वपच्छे फरक फरक मापदण्ड/ववति 
अपनाइयो।त्यो दठक भएन। स्थानीय िहले गरेको खिममा एउटै प्रकृतिमा पतन कुन ै
टोलीले बेरुज ुदेखाउछ कुनै टोलीले वेरुज ुदेखाउदैन; 

• प्रदेश सरकार प्रदेश सभा सदस्य र पदातिकारीको पाररश्रतमक सवुविा ऐनको दफा 
१० मा िाडपवम खिमको व्यवस्था छ। स्थानीयलाई खै? 

२.३.५ िाददङ  

िाददङ चजल्लाका स्थानीय िहको प्रतितनति गदै िनुीवेशी गाउाँपातलकाका अध्यक्ष श्री 
बालकृष्ण आिायमले सझुाव एवं चजज्ञासा राख्न ु भएको तथयो।उहााँले प्रस्ििु गनुम भएको 
वझुावका सार देहाय वमोचजम छ:- 

• प्रदेशको समग्र ववकासको लातग चशक्षा, स्वास््य, यवुा िथा खेलकूद, मवहला िथा 
वालवातलका, भाषा संस्कृति लगायि सामाचजक ववकासका आयामहरुको ववकास 
अपररहायम देचखन्छ; 

• कममिारीको व्यवस्था तछटो गररददन ुपयो; 
• स्थानीय िहमा कममिारीको चशघ्र व्यवस्थापन गनुमपयो; 
• न्यावयक सतमतिलाई प्रभावकारी बनाउन कानून अतिकृि सवहिको इजलासको 

व्यवस्था यथाचशघ्र प्रदेश सरकारले गररददनपुयो; 
• प्रदेशका ववषयगि कायामलयहरुको समन्वयकारी भतूमका होस; 
• स्थानीय िहको कायामलय भवन तनमामण गनम प्रदेशले समन्वय गरोस।जग्गा प्रातप्तको 

प्रकृया झन्झवटलो भयो; 
• प्रदेशका योजना पातलकासाँग समन्वय गरी कचम्िमा २/३ वटा जति देचखने योजना 

ल्याओस; 
• खरेु योजनामा प्रदेश नअल्मतलयोस; 
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• समातनकरण अनदुान समयमै स्थातनय तनकायमा पठाइयोस; 
• बाझो जतमन भाडामा ददएर प्रयोगमा ल्याउने वािावरण तमलाइओस; 

२.३.६ नवुाकोट  

नवुाकोट चजल्लाका स्थानीय िहको प्रतितनति गदै िाकेश्वर नगरपातलकाकी उपाध्यक्ष श्री 
िारादेवी ररमालले सझुाव एवं चजज्ञासा राख्न ु भएको तथयो।उहााँले प्रस्ििु गनुम भएको 
सझुावको सार देहाय बमोचजम छ:- 

• साझा अतिकारका ववषयमा तछटोभन्दा तछटो कानून बनाउन समन्वय गनम 
आवश्यक, कानून िजुममा गनम वढलाई भएकाले समस्या उत्पन्न भएको; 

• बजेट तबतनयोजन र कममिारी व्यवस्थापन गदाम स्थानीय तनकाय साँग प्रदेश 
सरकारसाँग समन्वय गनुमपयो; 

• स्थानीय िहमा न्याय सम्पादनको लातग एक जना कानून अतिकृि र इजलास 
व्यवस्थापन प्रदेशले गनुमपने; 

• प्रदेशले बजेट ववतनयोजन पूवम बजेट कायामन्वयनको कायमवविी उपलब्ि गराउनपुने र 
फेरबदल भएमा १५ ददन अगावै जानकारी हनुपुने; 

• चजल्लामा भएका ववतभन्न प्रदेशका कायामलयहरु स्थानीय िहमा पठाउनपुने; 
• बहवुवषमय योजना तनरन्िरिाको लातग अचख्ियारी प्राप्त हनुपुने र सो बजेट स्थानीय 

िहमा नै रहनपुने; 
• स्थानीय िहका पदातिकारीहरुको बैठक भत्ता सम्बचन्िि ऐनमा संशोिन गरी 

व्यवस्था गररनपुने; 
• न्यावयक सतमतिलाई शसिम अनदुान उपलब्ि गराउने व्यवस्था हनुपुने; 
• कर र गैर कर यथाचशघ्र एवकन हनु पने; 
• तरशलुी अस्पिाल अस्िव्यस्ि भएकाले यथाचशघ्र जनशचक्त व्यवस्थापन िफम  ध्यान 

ददन ुपने 

२.३.७ भक्तपरु  

भक्तपरु चजल्लाका स्थानीय िहको प्रतितनतित्व गदै  भक्तपरु नगरपातलकाका प्रमखु श्री 
सतुनल प्रजापतिले सझुाव एवं चजज्ञासा राख्न ु भएको तथयो।उहााँले प्रस्ििु गनुम भएको 
सझुावको सार देहाय बमोचजम छ:- 

• बैठक प्रदेश सरकारको नीति िथा कायमक्रम प्रस्ििु हनुभुन्दा १५ ददन अगातड 
बस्नपु्यो; 
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• बैठक अन्िरवक्रयात्मक हनुपुनेमा अतल बढी प्राचज्ञक लाग्यो; 
• प्रदेश ३ को बजेट २६ प्रतिशिमारै खिम भएको सतुनएको छ। यसको कारणबारे 

समीक्षा गरेर आगामी वषमको बजेट बनाउनपुने; 
• संघ र प्रदेश आ-आफ्नो क्षेरतभर रही नीति तनमामणमा केन्रीि भएर ववकास बजेट 

स्थानीय िहमा पठाउने व्यवस्था गररयो भने आजकोभन्दा ववकास िीव्र गतिमा 
अगातड बढ्ने ; 

• स्थानीय िह बतलयो भए प्रजािन्र बतलयो हनु्छ। केन्रको अतिकार प्रदेशसम्म 
मारै लगाउने सोि गाउाँ गााँउमा तसंहदरबार पयुामउने नारा ववपररि छ; 

• सांसदहरु ववकासे कायमकिामको रुपमा सवक्रय हनु ुउचिि होइन; 
• स्थानीय िहको आवश्यकिालाई प्राथतमकिा ददएर िहको क्षमिा समेिलाई ध्यानमा 

राखेर बजेट ववतनयोजन हनु आवश्यक छ; 
• प्रदेशको सन्ितुलि ववकास हाम्रो साझा उदे्दश्य हनुपुदमछ। साझा उदे्दश्यका लातग 

संवविानको भावना अनसुार स्वयत्तिा हनुपुछम।काठमाडौं केचन्रि ववकासलाई देशको 
सन्ितुलि ववकासमा रुपान्िरण गनुम हो ।सा-साना कामको लातग नेिा वा 
मन्रीहरुको िाकडी गनुमपने प्रथाको अन्त्य गनुम हो; 

• प्रदेश र स्थानीय िह केन्रको मािहिमा िल्न,े तनदेशन पालना गने इकाई 
होइनन।केही समयअचघ प्रम ओलीले प्रदेश र स्थानीय िहलाई संघको इकाइको 
रुपमा व्याख्या गनुम भयो। त्यसमा आपचत्त छ; 

• आम्दानी जति गठुीले संकलन गने, िाडपवम, जारा-संस्कृति सञ्चालनमा ध्यान नददने 
हुाँदा गठुी संस्थाहरुलाई खारेज गनुमपदमछ; 

• सरकार ठेकेदारको घेरामा छ। कमसल तनमामण गरेर देशको ढुकुटी लवुटरहेको 
ठेकेदारसाम ुसरकारले आत्मसमपमण गयो। यसले राम्रो गदैन; 

• प्रदेश भरी हाम्रा सम्पदाहरु िेरै छन।् प्रदेश सरकारले उचिि बजेट र काठ सहज 
उपलब्ि हनुे व्यवस्था गनुमपछम; 

• सम्पदाको मौतलकिा जोगाउने हो भने स्थानीय जनिाकै उपभोक्ता सतमतिमाफम ि 
काम गनम ददन आवश्यक छ।उपभोक्ता सतमतिमाफम ि काम गराउाँदा सम्पदाप्रति 
अपनत्व कायम हनुे, मौतलक स्वरुपको संरक्षण हनुे र स्थानीयले रोजगारी पाउने 
हाम्रो अनभुव छ। 

• योजना बनाउाँदा ५ करोड रुपैयााँभन्दा कमको स्थानीय िहले २५ करोड 
रुपैयााँसम्म प्रदेशले र २५ करोड रुपैयााँमातथको योजना संघले गने गरेको खण्डमा 
योजनाहरुको कुनै अस्पस्टिा हदैुन; 
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२.३.८ मकवानपरु  

मकवानपरु चजल्लाका स्थानीय िहको प्रतितनतित्व गदै  तभमफेदी गाउाँपातलकाका अध्यक्ष 
श्री वहदम लामाले सझुाव एवं चजज्ञासा राख्न ु भएको तथयो।उहााँले प्रस्ििु गनुम भएको 
चजज्ञासाको सार देहाय बमोचजम छ:- 

• स्थानीय िह र प्रदेशको ववकासको मापदण्डमा एकरुपिा बनाउनपुयो; 
• योजना कायामन्वयनको कायमववति समयमै पगुोस; 
• प्रदेश सरकार र स्थानीय िहको बजेट ल्याउने समय अन्िर प्रयाप्त िावहयो; 
• क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड बनाइयोस; 
• लोकसेवाको ववज्ञापन ित्काल लागू गने पहल गररयोस; 
• स्थानीय िहले बनाएको मापदण्ड अनरुुप प्रदेशले काम गनम पने वक नपने? 
• प्रदेशले आफ्नो संरिना कवहले सम्म ियार गदमछ ? 

२.३.९ रसवुा  

रसवुा चजल्लाका स्थानीय िहको प्रतितनतित्व गदै गोसाइकुण्ड गाउपातलकाका अध्यक्ष श्री 
सीिाकुमारी पौडेल अतिकारीले प्रस्ििु गनुम भएको चजज्ञासा र सझुावको सार देहाय बमोचजम 
छ:- 

• खानेपानी तडतभजन िाददङमा भएकाले लाङटाङ सम्मका जनिालाई िेरै गाह्रो भयो; 
• प्रदेश मन्रालय अन्िरगिका पूवामिार ववकास कायामलयमा ससिममा पठाइएका 

योजनाहरु गाउाँपातलकालाई थाहा नददई कामको बारेमा बझु्न जााँदा उल्टै अतिकार 
नभएको भनेर कममिारीले जनप्रतितनतिलाई समेि थकामएको अवस्था छ, 

• कृवष ज्ञान केन्र चजल्लामै स्थापना गनुमपने; 
• न्यावयक सतमतिलाई व्यवस्थापन गनुमपने; 
• स्थानीय िहमा न्यावयक सतमतिको बैठक को भत्ता र गाउाँ कायमपातलकाको बैठक 

भत्तामा तभन्निा वकन? 
• प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भएको योजनाको अनगुमन गाउाँपातलकाको अनगुमन 

सतमतिले गनुम पने वक नपने ? 
• नापी िथा मालपोि कायामलयहरु स्थानीय िहमा नै व्यवस्था हनुपुने; 
• प्रदेश नं ३ भर भतूमको समस्या समािान गनम पनु: नापी गररनपुने; 
• न्यावयक सतमतिलाई कायम सम्पादन गनम अतिकृि स्िरको कममिारी िथा अन्य 

व्यवस्थापनलाई प्ररेणा ददनपुने; 
• जनप्रतितनतिहरुको पाररश्रतमक र मयामदाक्रमलाई ध्यान ददनपुने; 
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• प्रदेशको बजटे र कायमक्रम पछी परेका क्षेरलाई मध्यनजर गरी समानपुािवक ढंगले 
वविरण होस; 

• गोसाइकुण्ड केबलकार गोसाईकुण्डको िनु्िेदेखी नै हनु ु पने र सम्बचन्िि 
गाउाँपातलकालाई संलग्न गराउनपुने; 

• रसवुाको स्थातनय िहको आफ्न ै जग्गा नभएको हुाँदा गाउाँपातलकाको केन्र िोकी 
कायामलय बनाउन ज्यादै समस्या भएको छ; 

• लेखापरीक्षण व्यवचस्थि भएन, कममिारीको मनोमानी भयो। 

२.३.१० रामेछाप  

रामेछाप चजल्लाका वटा स्थानीय िहका प्रतितनति खााँडादेवी गाउाँपातलकाका अध्यक्ष श्री प्रमे 
िामाङ्ले प्रस्ििु गनुम भएको सझुावको सार देहाय बमोचजम छ:- 

• योजना छलफलको जानकारी सवहि समावेश गराउनपुने; 
• सखु्खाग्रस्ि क्षेरलाई उचिि तनराकरण गनुमपने; 
• मखु्यमन्रीले स्थानीय िहका प्रमखुहरु  राजा जस्िो भएको भने्न कुराको ववरोि र 

शब्द वफिाम तलन माग; 
• आिारभिू स्वास््य सेवा सम्बन्िी ऐनमा आिारभिू स्वास््य संस्था दिाम प्रदेशमा 

गनुमपने व्यवस्था गररनलेु स्थानीय िहको अतिकार हस्िक्षेप भएको; 
• ढंुगा, तगट्टीको राजश्व बााँडफााँड(६०/40) ठीक भएन सवै स्थानीय िहमा हनुपुने; 
• वहजोको स्थानीय तनकायलाई जस्िो अवहलेको स्थानीय िहलाई व्यवहार गररयो; 
• पवहलेकै जस्िो सांगठतनक संरिनाले तनरन्िरिा पाइरहेको; 
• रामेछाप चजल्लामा ववशेष खालका योजना आउनपुदमछ। 

२.३.११ लतलिपरु  

लतलिपरु चजल्लाका स्थानीय िहको प्रतितनतित्व गदै महांकाल नगरपातलकाका प्रमखु श्री 
रामिन्र दाहालले देहाय बमोचजम सझुाव एवं चजज्ञासा राख्न ुभएको तथयो :- 

• प्रदेश समन्वय पररषदको बैठक समय अनकुुल भएन। नीति कायमक्रम िथा बजेट 
बनाउन ुअगावै हनुपुने; 

• बैठक बैठक जस्िो भएन। यो कायमकारी बैठक हनुपुयो।मन्रालयका मन्री, 
ववतभन्न सतमतिको प्रतितनति र पररषद् सदस्यहरुको ववि छलफल हनुपुछम; 

• योजना िजुममा बजेट तबतनयोजन संस्थागि हनुपुयो। समयमा नै बजेट तनकासा 
गनुमपयो; 
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• सावमजतनक जग्गामा कुनै संरिना बनाउनको लातग बजेट ववतनयोजन गदाम जग्गाको 
अवचस्थति तनक्यौल गरेर मारै बजेट ववतनयोजन हनुपुने; 

• सरकारी भवन बनाउनको लातग सावमजतनक जग्गामा उपलब्ि हनुे व्यवस्था गनुमपने; 
• प्रदेश सरकारबाट ववतनयोजन गररएका ठूला योजना बहवुवषमय हनुपुने; 
• जनसहभातगिाको ववषयमा िीनवटै सरकारमा एकरुपिा हनुपुने; 
• जनप्रतितनतिको सेवा सवुविामा अन्य प्रदेशको िलुनामा कमी रहेकोले कानूनमा 

संशोिन हनुपुने; 
• सहकायम, सहअचस्ित्व र समन्वय भन्ने शव्दावली प्रदेशमा लागू नभएको; 
• सदरमकुाम देखी स्थानीय िह सम्म जोड्न े बाटो तनमामणमा स्थानीय सहभातगिा 

हनुपुने; 
• न्यावयक सतमतिमा कानून अतिकृिको व्यवस्था हनुपुने। साथै न्याय सम्पादन 

कायममा प्रदेश सरकारले बनाएको कानून बमोचजमको समयानसुार कायम सम्पादनको 
समय तसमा नपगु भएकाले बढीमा आठ पटकसम्म भत्ता तसमा बढाउन ुपने; 

• स्थानीय िहका जनप्रतितनतिको सचिवालय बनाउनपुने। सो कायमको लातग प्रदेश 
सरकारले कानूनमा व्यवस्था गनुमपने । साथै प्रमखु उप-प्रमखु, अध्यक्ष र 
उपाध्यक्षलाई स्वकीय सचिवको व्यवस्था गनुमपने; 

• जनसंख्याको आिार मानेर कायमक्रम बनाउाँदा २०६८ को जनगणना लाई आिार 
बनाउाँदा स्थातनय िहमा मकाम पनम गएकोले स्थानीय िहको जनगणनालाई मान्यिा 
ददनपुने र त्यसको लातग प्रदेश सरकारले कानूनी व्यवस्था गनुमपने; 

• ित्काल स्थानीय सरकारको भवन तनमामणको लातग सावमजतनक जग्गा/सरकारी 
जग्गाको व्यवस्था गने; 

• सामदुावयक वन र सरकारी वनको सम्बन्िमा स्थानीय सरकारको अनमुति ववना 
सामदुावयक वनहरु उपभोक्ता सतमतिहरुलाई ददन पाउने व्यवस्था होस; 

• ववशेष बजेट तनकाशा हुाँदा साथमा कायमववति साँगै पठाइयोस। 

२.३.१२ तसन्िपुाल्िोक  

तसन्िपुाल्िोक चजल्लाका स्थानीय िहको प्रतितनतित्व गदै मेलम्िी नगरपातलकाका प्रमखु श्री 
डम्बर बहादरु अयामलले सझुाव एवं चजज्ञासा राख्न ुभएको तथयो।उहााँले प्रस्ििु गनुम भएको 
सझुावको सार देहाय बमोचजम छ:- 

• प्रदेश सरकारबाट ववतनयोचजि साना पररयोजनाहरुको कायामन्वयन सम्बचन्िि 
पातलकाहरुमै गनुम पने; 
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• अनेकौ तडतभजनको नाममा स्थापना हदैु गरेका ववतभन्न कायामलयहरु बन्द गरी 
प्रभावकारी कायमन्वयनका लातग स्थानीय िहमा शाखाको रुपमा ववकास गनुमपने; 

• सावमजतनक जतमनहरुको उपयोग गने अतिकार सम्बचन्िि पातलकाहरुलाई ददन ुपने; 
• सडकहरुको पवहिान गरी संघ, प्रदेश र स्थानीयिहलाई चजम्मेवारी ववभाजन गनुमपने; 
• ऐतिहातसक गमु्बा, मचन्दर, खेलकूद, तसाँिाई खानेपानीका योजनाहरु अन्यौलमा छन ्

वकतनवक सम्बचन्िि कायामलयहरुले पातलकाहरुलाई जानकारी सूचिहरु हस्िानिरण 
गरेका छैनन; 

• प्रदेशको नीति िथा कायमक्रममा पातलका प्रशासवकय भवन वडा कायामलयहरु तनमामण 
प्राथतमकिामा नरहेको; 

• राविय तनकुञ्ज चशवपरुी, लाङटाङ,गौरीशंकर संरचक्षि क्षेरबाट संकतलि राजश्व 
सम्बचन्िि पातलकालाई न ैप्रदान गनुमपने; 

• न्यावयक सतमतिले सम्पादन गरेको मदु्दाहरुको शलु्कदर ववृद्ध गररनपुने; 
• तनवामचिि जनप्रतितनतिहरुले तलएको वैठक भत्तामा लगाएको वेरुज ु खारेज गरर 

जनप्रतितनतिहरुलाई व्यवस्था गररएको बैठक भत्ताको तनरन्िरिा गनुम पने; 
• जनप्रतितनतिहरुको नयााँ मयामदाक्रम अनसुारको सवुविा व्यवस्था गनुम पने र मयामदा 

निोवकएकाहरुको मयामदाक्रम अववलम्ब िोवकनपुने; 
• चजल्ला तसमा वववादको समस्या समिान गनम िरुुन्ि टोली खटाई समिानको प्रयास 

गनुमपने; 
• कृवष भेटेरनरीको प्रववतिकको अभाव भएको हुाँदा सो को व्यवस्था गनुम पने; 
• घरेल ु िथा साना उद्योगहरु दिाम िथा सो को व्यवस्थापन गनम स्थानीयिहहरुमा 

पातलका घरेल ुशाखाहरुको ववस्िार गनुमपने। 

२.३.१३ तसन्िलुी 

तसन्िलुी चजल्लाका स्थानीय िहको प्रतितनतित्व गदै कमलामाई नगरपातलकाका प्रमखु श्री 
खड्ग बहादरु खरीले तनम्न सझुाव एवं चजज्ञासा राख्न ुभएको तथयो :- 

• बैठक कायामथम भएन मानाथम र बोिाथम जस्िो भयो; 
• ि्याङ्क संकलनमा समन्वय भएन; 
• बैठक समय सान्दतभमक भएन; 
• प्राववतिक कममिारी पाइएन/दक्ष जनशचक्त ददइयोस प्रदेश सरकारले; 
• स्थानीय िहसाँग सहकायम गरेर योजना छनौट आवश्यक छ; 
• वडा सदस्यले पाउनपुने सवुविाको सतुनचश्चििा गररयोस; 
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• प्रदेश सरकारमा रहने कायामलयहरुको वविरण वैज्ञातनक भएन(स्थानीय मािहि 
हनुपुयो) 

• सकुुम्बासी समस्या समािान आगामी योजनामा ल्याउनपुने; 
• समपरुक कोषलाई बहवुवषमय योजनामा राखेर विज नहनुे व्यवस्था तमलाउन पयो । 

यसैगरी गाउाँपातलकाका उपाध्यक्षहरुको िफम बाट श्री ददपचशखा न्यौपाने, नगरपातलकाका 
उपप्रमखुहरुको िफम बाट हेटौंडा उपमहानगरपातलकाका उपप्रमखु श्री तमना कुमारी लामा, , 

तनलकण्ठ नगरपातलकाका प्रमखु श्री भीम प्रसाद ढुङ्गाना, गाउाँपातलका राविय महासंघका 
अध्यक्ष श्री होमनारायण शे्रष्ठ, नगरपातलका महासंघका उपाध्यक्ष श्री कवविा ढुङ्गाना, चजल्ला 
समन्वय सतमति मकवानपरुका प्रमखु श्री रघनुाथ खलुाल लगायिले आआफ्ना िारणाहरु 
राख्न ुभयो ।  

२.४ साझा प्रतिवद्धिा पर जारी 

कायमक्रमको अन्िमा ३७ बुाँदे साझा प्रतिवद्धिापर जारी गररएको तथयो । यो प्रतिवद्धिापर 
बैठकको तनणमयको रुपमा रहेको छ ।  

२.५ समापन सर 

कायमक्रमको समापनको क्रममा माननीय आतथमक मातमला मन्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले 
िीनै िहका सरकारले आआफ्नो कायमक्षेरका आिारमा समन्वयात्मक ढंगले कामगनुम पने 
विाउंदै प्रदेश समन्वय पररषद्को बैठकले यसमा योगदान पयुामउने बिाउन ु भयो ।  
मखु्यमन्री िथा मन्रपररषदका कानून सचिव श्री लक्ष्मी प्रसाद गौिमले सबै 
सहभागीहरुलाई िन्यवाद ददनभुएको तथयो भने समापन मन्िव्यसवहि कायमक्रमका 
अध्यक्षले दईुददने बैठक समापन भएको घोषणा गनुमभएको तथयो ।  
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अनसूुिीहरु 

१)बैठकको कायमिातलका 

प्रदेश समन्वय पररषद्को दोस्रो बैठक 

३ नं. प्रदेश, हेटौंडा 
 

पवहलो ददनको कायमक्रम 

तमति २०७६ ज्येष्ठ २९ गिे 

 

कायमक्रम सञ्चालक- उपसचिव श्री भोला दाहाल, मखु्यमन्री िथा मचन्रपररषद्को कायामलय, हेटौंडा 
क्र.सं. बजे वववरण तनिामररि 

समय 

कैवफयि 

१ ७:०० – 9:0० सहभागीहरुको नाम दिाम र चियापान एवम ्ववहानको खाजा २ घण्टा  

२ 9:0० –१1:00 उद् घाटन सर १.५ घण्टा  

9:0० –10:45 आसन ग्रहण 
अध्यक्षिा, माननीय मखु्यमन्री श्री डोरमचण पौडेलज्यू 
अतितथ, माननीय सभामखु श्री सान ुकुमार शे्रष्ठज्यू 

  

राविय गान   
ज्ञाि अज्ञाि शहीदहरुप्रति मौन िारण १ तमनटे  
सहभागीहरुलाई स्वागि एवम ्पररषद्को बैठकबारे संचक्षप्त प्रकाश              १५ तमनेट  

कायमक्रमका अध्यक्ष एवम ् माननीय मखु्यमन्री श्री डोरमचण पौडेलज्यूद्वारा 
गमलामा पानी हालेर कायमक्रमको समदु् घाटन   
      

३ तमनटे  

प्रदेश िीनचस्थि स्थानीय िहहरुको वस्िचुस्थति वववरण, 2076 
सावमजतनकीकरण  

२ तमनटे  

मन्िव्य 15 तमनेट  
अतितथ मन्िव्य                   15 तमनेट  
उद््घाटन सरको समापन  15 तमनेट  
चियापान 30 तमनेट  

  प्रथम सर 
कायमपर प्रस्ििु्ीकरण 

  

३ १0:45-१1:45 आवतिक योजनाका सम्बन्िमा प्रदेश र स्थानीय िहवीिको पारस्पररक 
अन्िसमम्बन्ि र जवाफदेवहिा  
                        माननीय उपाध्यक्ष डा. चखमलाल देवकोटा प्रदेश 

१ घण्टा  

४ १1:45-१:30 ददवा खाना १ घण्टा 
४५ तमनेट 

 

५ १:30-2:30 संघीयिाको सवलीकरणका लातग स्थानीय िह र प्रदेश बीि नीतिगि िथा 
कायमगि अन्िसमम्बन्ि र रणनीतिक साझेदारी 

श्री ढुण्डीप्रसाद तनरौला, सचिव, मखु्यमन्री िथा 
मचन्रपररषद्को कायामलय 

१ घण्टा  

६ 2:30-2:4५ चियापान १५ तमनेट  
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७ 2:45-3:4५ वालवववाहमकु्त प्रदेश घोषणा अतभयान (वालवववाहको ववद्यमान अवस्था, 
काननुी व्यवस्था र समसामवयक िनुौति र समािान) 

सहसचिव श्री वीर बहादरु राई,मवहला वालवातलका 
िथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय 

१ घण्टा  

८ 3:४५-४:४५ प्रदेश सरकारले स्थानीय िहको लातग बनाउन ु पने काननुको पालना, 
पारस्पररक अन्िसमम्बन्ि, चजम्मेवारी एवम ्जवाफदच्हिा 

संवविान सभा सदस्य एवम ् वररष्ठ अतिवक्ता श्री 
चखमलाल देवकोटा 

१ घण्टा  

९ ४:4५-५:4५ समग्र ववषयमा सझुावमूलक अन्िरवक्रया, चजज्ञासा र छलफल एवम ् प्रत्येक 
चजल्लाको प्रतितनतित्व हनुे गरी १३ वटा समूह र चजल्ला समन्वय सतमतिका 
सभापतिहरुको िफम बाट १ गरी १४ वटा समूह तनमामण र छलफल 

१ घण्टा  

१० 6:0० बजेदेचख रारी खाना -  
 

 

दोस्रो ददनको कायमक्रम 
तमति २०७६ ज्येष्ठ ३० गिे 

 

क्र.सं. बजे वववरण तनिामररि 
समय 

कैवफयि 

१ ७:३० – ९:०० ववहानको खाजा र चिया १.५ घण्टा  

  दोस्रो सर 
कायमपर प्रस्ििु्ीकरण 

  

२ 9:0० –10:0० िीन िहका सरकार बीि प्राकृतिक श्रोिसािनको सम्ुचिि उपयोग िथा 
राजश्वका श्रोिहरुमातथको अन्िरतनभमरिाका सम्बन्िमा देचखएका समस्या र 
िनुौतिको रणनीतिक व्यवस्थापन 

श्री बालानन्द पौडेल, माननीय अध्यक्ष, राविय 
प्राकृतिक श्रोि िथा ववत्त आयोग  

१ घण्टा  

३ 10:0० – ११:3० समग्र ववषयमा सझुावमूलक अन्िरवक्रया, चजज्ञासा र छलफल १.५ घण्टा  

४ १1:3० – १2:40 सहभागीको िफम बाट मन्िव्य 
१३ जनाबाट चजल्लागि प्रस्ििुी 
१ जनाबाट चजल्ला समन्वय सतमतिका िफम बाट प्रस्ििुी 
अन्य मन्िव्य 

प्रति वक्ता  

बढीमा दश 
तमनेट 

 

५ १2:40 – २:0० ददवा खाना १ घण्टा 
२० तमनेट 

 

६ २:00 – ४:00 समापन समारोह 

माननीय सामाचजक ववकास मन्री यवुराज दलुालबाट साझा प्रतिवद्धिा जारी 
सबैलाई िन्यवाद ज्ञापन  

              श्री लक्षमीप्रसाद गौिम, सचिव (काननु), मखु्यमन्री िथा 
मन्रच्पररषद्को कायामलय 

कायमक्रम सरका अध्यक्ष एवम ् माननीय आन्िररक मातमला िथा काननु 
मन्री श्री शातलकराम जम्कटे्टलज्यूबाट पररषद्को बैठक समापन 

प्रति वक्ता  

१० तम 
 

चियापान 
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२. बैठकको तनणमयको रुपमा पाररि साझा प्रतिबद्धिापर  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 105 को व्यवस्था अनसुार गदठि प्रदेश नं. 3, प्रदेश समन्वय 
पररषद्को ऐतिहातसक महत्त्वको दोश्रो बैठक 2076 साल जेष्ठ 29 र 30 गिे हेटौँडामा सफलिापूवमक सम्पन्न 
भयो । यस महत्वपूणम घडीमा बैठकका महत्वपूणम तनष्कषम सवहि प्रदेश िथा स्थानीय िहको साझा प्रतिबद्धिा जारी 
गरेका छौँ ।  

जनक्राचन्ि र बतलदानीपूणम संघषमको पररणामस्वरुप गदठि जनिाले देख्न र भेट्न सक्ने जनिाका सबैभन्दा नचजकका 
स्थानीय र प्रदेश सरकार भएको िरािलीय यथाथमिालाई आत्मसाि गदै, आपसी हाददमकिा, ववश्वास र ससुम्बन्िलाई 
अझ सदुृढ र खाँददलो बनाउाँदै सरकारको प्रभावकाररिा अतभवृवद्ध गनम यो बैठक कोशेढुङ्गा साववि हनुेमा ववश्वस्ि हुाँदै, 
संघीयिाको ममम, संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको क्षेरातिकार एवं किमव्यको बझुाईमा अझ एकरुपिा कायम गरी 
कायमसम्पादनका जवटलिाहरुलाई चिदै प्रदेश िथा स्थानीय िहको समवृद्ध िथा खसुीको लातग उज्यालो सम्भावना 
सवहि समवृद्धको मागमचिर कोनम प्रदेश नम्बर ३ का लातग मागमदशमकका रुपमा रहेका देहायका प्रतिवद्धिाहरुलाई 
कायामन्वयन गनम दृढ संकचल्पि छौं :-  

१) प्रदेशको नीति िथा कायमक्रमको कायमन्वयनमा सहकाररिा, सहअचस्ित्व र समन्वयको तसद्धान्िलाई 
आत्मसाि गरी िीनै िह बीिको सम्बन्िलाई अझ प्रभावकारी र प्रगाढ बनाउाँदै ववकासको साझा लक्ष्य 
प्रातप्त िफम  उन्मखु हनु,  

२) संवविान प्रदत्त अतिकारको प्रयोग र किमव्य तनवामहमा सहजीकरण, सहयोग र सम्मान गनम, 
३) आम नागररकलाई संघीयिाको ममम र उद्देश्य व्यापक रुपमा जानकारी गराउन प्रदेश र स्थानीय 

सरकारको उपचस्थतिलाई देख्न र महससु गनम सवकने बनाउन, 
४) सरुक्षा व्यवस्थालाई जनस्िरसम्म मजबिु र सदुृढ बनाउन स्थानीय िहसाँग सहकायम गने नीतिको 

अवलम्बन गनम,  

५) प्रदेश काननुको कायामन्वयनमा प्रभावकाररिा ल्याउन र संवविान प्रदत्त प्रदेश र स्थानीय िहको साझा 
अतिकारको सूिीको ववषयमा काननु बनाउाँदा आपसी छलफल, सहकायम र समन्वय गनम, 

६) प्रदेश िथा स्थानीय िहवाट तनतममि कानूनहरुवीि अन्िरसम्बन्ि स्थावपि गनम स्थानीय िहले िजुममा 
गरेका कानूनहरु मखु्यमन्री िथा मचन्रपररषद्को कायामलयमा समयमै पठाउने व्यवस्था तमलाई एकीकृि 
अतभलेख राख्न, 

७) काननु बमोचजम िोवकएका कर िथा गैरकर रकम ववभाज्य कोष, प्रदेश सचञ्चि कोष िथा स्थानीय 
सचञ्चि कोषमा िोवकए वमोचजम समयमै जम्मा हनुे प्रवन्ि तमलाउन, 

८) प्रदेश र स्थानीय िहलाई संवविान िथा कानून बमोचजम प्राप्त अतिकार, साझा अतिकारका ववषयमा 
करका वकतसम, दर तनिामरण र संकलन प्रकृया तनिामरण गदाम संवविान प्रदत्त अतिकारको हस्िक्षेप नहनुे 
एवम ्कर भार दोहोरो नपने व्यवस्था तमलाउन, 

९) प्रदेश र स्थानीय िहमा स्थापना हनुे उद्योग कलकारखानाको संरक्षण, संवद्धमन िथा प्रवद्धमनका लातग 
तनचश्चि अवतिसम्म कर छुट ददने व्यवस्था तमलाइ लगानीमैरी वािावरण तनमामण गनम,  

१०)  प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आपसी सहकायम एवम ् समन्वय माफम ि सम्वि ् २०७८ 
सम्ममा बालववबाह मकु्त प्रदेश र सम्वि ्२०८० सम्ममा सवै स्थानीय िहहरुलाई बालमैरी घोषणा 
गनम,  
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११) प्रत्येक स्थानीय िहमा पन्र शैयासम्मको अस्पिालको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रभावकारी वनाउन 
आवश्यक सहयोग र समन्वय गनम, 

१२) नेपाल सरकारले आत्मसाि गरेको “समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली” को राविय आकांक्षा,  प्रदेश नं ३, 
प्रदेश सरकारको “स्वस्थ, ससंुस्कृि र सखुी जनिा; समाजवाद उन्मखु समदृ्ध प्रदेश” भन्ने लक्ष्य र 
स्थानीय सरकारले िोकेका लक्ष्य समयमै हातसल गनम योगदान परु् याउने गरी प्रदेश र स्थानीय 
सरकारका आवतिक योजनाहरु सामञ् जस्यिा कायम हनुे गरी िजुममा गनम, 

१३) ववकास आयोजना िथा कायमक्रम सञ्चालन गदाम सावमजतनक-तनजी-सहकारी साझेदारीलाई प्राथतमकिा ददई 
दीगो ववकासका लक्ष्य र सूिकहरुलाई स्थानीयकरण गरी तनददमष्ट लक्ष्य समयमा नै हातसल गने 
प्रयोजनाथम प्रदेश ववकास पररषद्लाई प्रभावकारी वनाउन, 

१४) सानातिना आयोजनामा बजेट ववतनयोजन गने पररपाटीलाई तनरुत्सावहि गनम आयोजनाको प्रकृति नै पिास 
लाखभन्दा कम लागिको हनुे अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा पिास लाख रुपैँया भन्दा मातथका 
आयोजनामार छनौट गरी कायमन्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गनम,  

१५) वविरणमखुी योजना छनौटको अभ्यासलाई तनरुत्सावहि गनम पररयोजना वैंकका माध्यमबाट स्रोि र 
समायावति सतुनचश्चि गरी योजना छनौट गने प्रणाली स्थावपि गनम, 

१६) दवैु िहको आपसी समन्वयमा स्थानीय स्रोि िथा सीपमा आिाररि “एक स्थानीय िह एक ववशेष 
उत्पादन” कायमक्रमलाई प्रभावकारी िलु्याउन,  

१७) प्रदेश र स्थानीय िहबाट ववतनयोचजि योजना, कायमक्रम र बजेटमा दोहोरोपना आउन नददन,  

१८) स्थानीय िहमा हनुे ववकास तनमामणका कायमहरुले स्थानीय जनिाको रोजगारी तसजमनालाई समेि 
प्राथतमकिा ददने गरी ववकास तनमामणका वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनम, 

१९) प्रदेश र स्थानीय िहबाट सञ्चालन गररने आयोजना पररयोजनाहरुको छनौट, कायामन्वयन र अनगुमन 
समेिका प्रवक्रयामा जनसहभातगिालाई उच्ि प्राथतमकिा ददन, 

२०) प्रदेश र स्थानीय िहको समग्र आय-व्ययको यथाथम अवस्था आवश्यकिा अनसुार स्विातलि रुपमा प्राप्त 
गनम आय-व्ययको अतभलेख र प्रतिवेदन प्रणालीको ववकास गरी मखु्यमन्री िथा मचन्रपररषद्को 
कायामलयमा प्रतिवेदन पेश गने व्यवस्था तमलाउन, 

२१) तनवामहमखुी कृवष प्रणालीलाई व्यवसावयक बनाई आतथमक समवृद्ध र रोजगारी अतभवृवद्ध गनम जग्गाको 
खण्डीकरण गने कायम रोकी आवश्यकिा अनसुार िक्लाबन्दी गदै कृवषलाई आितुनकीकरण र कृवष 
उपजलाई बजारीकरण गनम,  

२२) प्रदेश तभरका आतथमक, सामाचजक िथा सांस्कृतिक रुपले पछातड परेका लचक्षि वगम र समदुायका 
व्यचक्तहरुको मूलप्रवाहीकरण हनुे गरी लचक्षि कायमक्रमहरु सतुनचश्चि गदै सामाचजक सरुक्षाको प्रत्याभतूि 
गनम,  

२३) सरकारी र सावमजतनक जग्गाको अतभलेख व्यवस्थापन, संरक्षण िथा सम्वद्धमन गदै त्यस्िा जग्गालाई 
अतिकिम उपयोगमा ल्याउन, 

२४) प्रदेश नीति िथा कायमक्रम प्रस्ििु गनुमभन्दा अगावै प्रदेश समन्वय पररषद्को बैठक बस्ने व्यवस्था 
तमलाउन र प्रदेश समन्वय पररषद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समन्वय पररषद्को सचिवालयको 
व्यवस्था गनम,  
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२५) ववकास तनमामण सम्बन्िी कायममा सन्िलुन कायम गनम, सो को अनगुमन गनम, प्रदेश िथा पातलकाबीि 
समन्वय गनम र प्रदेश कानून बमोचजमका अन्य कायमहरु गनम चजल्ला समन्वय सतमतिको भूतमकालाई 
सदुृढ िलु्याउन,  

२६) प्रदेश र स्थानीय सरकार वीिको अपररहायम सम्बन्िलाई सदुृढ बनाउन प्रदेश-स्थानीय िथा स्थानीय-
स्थानीय सरकारवीि अन्िरसम्वाद, पारस्पररक अन्िरआवद्धिा, पारस्पररक सहयोग, असल अभ्यास 
आदानप्रदान लगायिका कायमक्रम िजुममा गरी कायमन्वयन गनम, 

२७) प्रदेश सरकारको भ्रष्टािार ववरुद्ध शून्य सहनचशलिाको नीति, भ्रष्टािार ववरुद्धको रणनीतिलाई व्यापक 
रुपमा िल्लो िहसम्म सम्प्रषेण गरी मयामददि, पारदशी, सक्षम र जनउत्तरदायी प्रशासतनक प्रणाली 
तनमामण गनम कायमयोजना िजुममा गरी कायमन्वयनमा ल्याउन र स्थानीय सरकारले िजुममा गरेका भ्रष्टािार 
ववरुद्धका नीति, रणनीतिमा सहकायम गनम, 

२८) प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रवाह गने सावमजतनक सेवालाई पारदशी, जवाफदेही र जनमखुी बनाई िसु्ि 
दरुुस्ि बनाउन सहकायम गनम,  

२९) सेवा प्रवाहमा कानूनी र प्रशासतनक सहजीकरण गनम “प्रदेश सरकारको पवहिान, तनिःशलु्क कानूनी 
जनसहायिा अतभयान"लाई आवश्यकिा अनसुार पररमाजमन गरी सवै स्थानीय िहहरु सम्म ववस्िार गनम र 
स्थानीय िहमा रहेका न्यावयक सतमतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकार बीि 
आवश्यक सहकायम गनम, 

३०) नागररक चशक्षाका लातग प्रदेश जागरण अतभयान सञ्चालन गरर नेपालको संवविान, लोकिन्र, नागररक 
अतिकार र किमव्य, संघीयिा कायमन्वयन िथा सामाचजक व्यवहार सिुार लगायिका ववषयमा 
सवमसािारण नागररकलाई ससूुचिि गनम, 

३१) प्रदेशका ऐतिहातसक स्थल, िातममक स्थल र राविय तनकुञ्जहरुलाई केन्रमा राखी पयमटनलाई प्रदेशको 
समवृद्धको आिारका रुपमा ववकास गनम आफ्ना पातलकाका संभाव्य पयमटन क्षेरको ववकास िथा 
सम्बद्धमनमा ध्यान ददनकुा साथै सम्भाव्य पयमटकीय स्थलको ववकासमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीि 
सहकायम गनम, 

३२) शहरी क्षेरमा देचखएका फोहोरजन्य वस्िकुो व्यवस्थापन गने गरी एवककृि सरसफाई व्यवस्थापन 
कायमयोजना िजुममा गरी सहलगानीमा कायमन्वयन गनम, 

३३) सहयोगापेक्षी सडक मानवमकु्त प्रदेश बनाउन समन्वय एवम ्सहकायम गनम, 
३४) राविय िथा अन्िरामविय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पारदशी र व्यवचस्थि रुपमा पररिालन गनम आवश्यक 

नीति िथा मापदण्ड लागू गनम िथा त्यस्िा अन्िरामविय संस्थाहरुले प्रदेश िथा स्थानीय िहतभर कायमक्रम 
सञ्चालन गनम पूवम सहमति तलनपुने व्यवस्था गरी अनगुमन र तनयमन गने व्यवस्था तमलाउन, 

३५) दवैु िहका सरकारको साझेदारीमा सम्वि ्२०७९ सम्ममा द्वन्द्व प्रभावको प्रकृति अनसुार स्थानीय िहमा 
शाचन्ि पाकम , स्मारक, शहीद िथा वेपत्ता प्रतिष्ठान, शाचन्ि संग्राहलय जस्िा शाचन्ि स्मारक पूवामिार 
तनमामण गने कायमलाई तनरन्िरिा ददन,  

३६) प्रदेशतभर हनुसक्ने सम्भाववि ववपद्जन्य घटनाको पूवामनमुान गरी प्रदेशका जनिाहरुलाई त्यस 
वकतसमका ववपद् बाट हनुसक्ने हानी नोक्सानीबाट जोगाउन ववपद्को पूवमियारी, प्रतिवक्रया, उद्दार र 
पनुस्थामपना लगायिका ववषयमा योजनाबद्ध ढङ्गले अचघ बढ्न दवैु िहका सरकारबीि आपसी समन्वय 
एवं सहकायम गनम, 
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३७) नागररकमा स्वातमत्वभाव अतभवृवद्ध गदै नीतिगि, संरिनागि, कायमगि र व्यवहारगि पक्ष स्विातलि 
बनाई आ.व. 2076/077 को प्रदेश नीति िथा कायमक्रमले तलएको तनददमष्ट लक्ष्य र उद्देश्य हााँतसल 
गनम सबै क्षेर र पक्षवाट रिनात्मक सहयोग गनम, 

 

३ चिरसूचि 
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४)बैठकमा सहभातग सदस्यहरुको नामवली 

कायमक्रमिः प्रदेश समन्वय पररषद्को बैठक-२०७६ 
1 मा.मखु्यमन्री श्री डोरमणी पौडेल मखु्यमन्री िथा मचन्रपररषद्को 

कायामलय 
2 मा.मन्री श्री शातलकराम जम्कटे्टल आन्िररक मातमला िथा कानून 

मन्रालय 
3 मा.मन्री श्री कैलाश प्रसाद ढंुगेल आतथमक मातमला िथा योजना 

मन्रालय 
4 मा.मन्री श्री अरुण कुमार नेपाल उद्योग पयमटन वन िथा वािावरण 

मन्रालय 
5 मा.मन्री श्री दावा दोजे लामा भमूी व्यवस्था कृवष िथा सहकारी 

मन्रालय 
6 मा.मन्री श्री यवुराज दलुाल सामाचजक ववकास मन्रालय 
7 मा. सभामखु श्री सानकुुमार शे्रष्ठ प्रदेश सभा 
8 मा. उपसभामखु श्री रातिका िामाङ प्रदेश सभा 
9 मा.मखु्य 

सिेिक(नेकपा) 
श्री रामेश्वर फुयाल प्रदेश सभा 

10 मा. सभापति श्री सरेुश नेपाल अथम िथा ववकास सतमति प्रदेश 
सभा 

11 मा. सभापति श्री रमा आले मगर उद्योग पयमटन िथा वािावरण 
सतमति प्रदेश सभा 

12 मा. सभापति श्री मािव प्रसाद पौडेल प्रदेश मातमला सतमति प्रदेश सभा 
13 मा. सभापति श्री घनश्याम दाहाल चशक्षा, स्वास््य िथा कृवष सतमति 

प्रदेश सभा 
14 मा. सभापति श्री न्हचु्छे नारायण शे्रष्ठ सावमजतनक लेखा सतमति 
15 प्रमखु सचिव श्री आनन्दराज ढकाल मखु्यमन्री िथा मन्रीपररषद्को 

कायामलय 
16 सचिव श्री रामशरण चघतमरे प्रदेश सभा 
17 सचिव श्री ढुण्डी प्रसाद तनरौला मखु्यमन्री िथा मन्रीपररषद्को 

कायामलय 
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18 सचिव श्री लक्ष्मी प्रसाद गौिम मखु्यमन्री िथा मन्रीपररषद्को 
कायामलय 

19 सचिव श्री राजकुमार शे्रष्ठ आन्िरीक मातमला िथा कानून 
मन्रालय 

20 सचिव श्री बालकृष्ण चघतमरे आतथमक मातमला िथा योजना 
मन्रालय 

21 सचिव श्री चशवकुमार वाग्ले उद्योग पयमटन वन िथा वािावरण 
मन्रालय 

22 सचिव श्री कौशल वकशोर झा भौतिक पूवामिार ववकास मन्रालय 
23 सचिव डा.श्री योगेन्र कुमार काकी भतूम व्यवस्था कृवष िथा सहकारी 

मन्रालय 
24 सचिव श्री ददपेन्र सवेुदी सामाचजक ववकास मन्रालय 

पयमवेक्षक 
२५ प्रमखु राजनीतिक 

सल्लाहकार 
श्री जगन्नाथ थपतलया मखु्यमन्री िथा मचन्रपररषद्को 

कायामलय 

२६ मा. उपाध्यक्ष डा. चखमलाल देबकोटा प्रदेश नीति िथा योजना आयोग 
२७ मा. सदस्य श्री श्यामकुमार बस्नेि प्रदेश नीति िथा योजना आयोग 
२८ मा. सदस्य प्रा.डा. श्री रामिन्र ढकाल प्रदेश नीति िथा योजना आयोग 
२९ मा. सदस्य डा. यमनुा कंडेल प्रदेश नीति िथा योजना आयोग 
३० प्रदेश लेखा 

तनयन्रक 
श्री हररप्रसाद उपाध्याय प्रदेश लेखा तनयन्रक कायामलय 

३१ प्रशासकीय प्रमखु श्री अञ्जन न्यौपान े प्रदेश नीति िथा योजना आयोग 
स्थानीय सरकारका जनप्रतितनतिहरु 

३२ प्रमखु श्री कुल प्रसाद भट्ट चज.स.स. रसवुा 
३३ उपप्रमखु श्री छोपेमा िामाङ्ग चज.स.स. रसवुा 
३४ उपाध्यक्ष श्री िमेली गरुुङ उत्तरगया गाउाँपातलका 
३५ अध्यक्ष श्री सीिा कुमारी पौडेल 

अतिकारी 
कातलका गाउाँपातलका 

३६ उपाध्यक्ष श्री भवानी प्रसाद न्यौपाने कातलका गाउाँपातलका 
३७ उपाध्यक्ष श्री कार ग्याल्म ुिामाङ्ग गोसाईकुण्ड गाउाँपातलका 
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३८ प्रमखु श्री सन्ि मान िामाङ्ग चज.स.स. नवुाकोट 
३९ उपप्रमखु श्री अप्सरा थापा चज.स.स. नवुाकोट 
४० प्रमखु श्री राजेन्र रमण खनाल बेलकोटगढी नगरपातलका 
४१ उपप्रमखु श्री कवविा ढुङ्गाना बेलकोटगढी नगरपातलका 
४२ प्रमखु श्री सन्ज ुपचण्डि ववदरु नगरपातलका 
४३ उपप्रमखु श्री तगिा कुमारी 

दाहाल(अयामल) 
ववदरु नगरपातलका 

४४ अध्यक्ष श्री रबु शे्रष्ठ तलख ुगाउाँपातलका 
४५ अध्यक्ष श्री मान बहादरु लामा ककनी गाउाँपातलका 
४६ उपाध्यक्ष श्री सीिा लामा ककनी गाउाँपातलका 
४७ अध्यक्ष श्री छर बहादरु लामा वकस्पाङ गाउाँपातलका 
४८ उपाध्यक्ष श्री माया देवी न्यौपाने वकस्पाङ गाउाँपातलका 
४९ अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद पाण्डे िादी गाउाँपातलका 
५० उपाध्यक्ष श्री इश्वरी उप्रिेी िादी गाउाँपातलका 
५१ अध्यक्ष श्री रमेश बहादरु वस्िी िारकेश्वर गाउाँपातलका 
५२ उपाध्यक्ष श्रीिारा देतब ररमाल िारकेश्वर गाउाँपातलका 
५३ अध्यक्ष श्री योववन्र तसंह िमाङ दपु्िेश्वर गाउाँपातलका 
५४ उपाध्यक्ष श्री अञ्जु आिायम दपु्िेश्वर गाउाँपातलका 
५५ अध्यक्ष श्री िेज बहादरु िमाङ पञ्चकन्या गाउाँपातलका 
५६ उपाध्यक्ष श्री तसिा पराजलुी(खड्का) पञ्चकन्या गाउाँपातलका 
५७ अध्यक्ष श्री आसा िामाङ मेघाङ गाउाँपातलका 
५८ उपाध्यक्ष श्री शान्िी लामा(गरुुङ) मेघाङ गाउाँपातलका 
५९ अध्यक्ष श्री राम कृष्ण थापा चशवपरुी गाउाँपातलका 
६० उपाध्यक्ष श्री मञ्जु कुमारी के.सी. चशवपरुी गाउाँपातलका 
६१ अध्यक्ष श्री सन्ि बहादरु िामाङ सयुमगढी गाउाँपातलका 
६२ उपाध्यक्ष श्री मन्ज ुबढुाथोकी सयुमगढी गाउाँपातलका 
६३ प्रमखु श्री जगन्नाथ नेपाल चज.स.स. िाददङ 
६४ उपप्रमखु श्री ववन्दा बराम ुनेपाली चज.स.स. िाददङ 
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६५ प्रमखु श्री वाल कृष्ण आिायम िनुीबेंशी नगरपातलका 
६६ उपप्रमखु श्री तनरु खरेल िनुीबेंशी नगरपातलका 
६७ प्रमखु श्री भीम प्रसाद ढुङ्गाना तनलकण्ठ नगरपातलका 
६८ उपप्रमखु श्री मन राज भण्डारी तनलकण्ठ नगरपातलका 
६९ अध्यक्ष श्री रण बहादरु िामाङ खतनयाबास गाउाँपातलका 
७० उपाध्यक्ष श्री यो माया िामाङ खतनयाबास गाउाँपातलका 
७१ अध्यक्ष श्री बल बहादरु अतिकारी गङ्गाजमनुा गाउाँपातलका 
७२ उपाध्यक्ष श्री एचञ्जला िामाङ गङ्गाजमनुा गाउाँपातलका 
७३ अध्यक्ष श्री राजेन्र तबक्रम बस्नेि गजरुी गाउाँपातलका 
७४ उपाध्यक्ष श्री सीिा ढंुगाना गजरुी गाउाँपातलका 
७५ अध्यक्ष श्री कृष्ण हरी शे्रष्ठ गल्छी गाउाँपातलका 
७६ उपाध्यक्ष श्री रािा लातमछाने गल्छी गाउाँपातलका 
७७ अध्यक्ष श्री ववनोद राज तिमल्सेना ज्वालामूखी गाउाँपातलका 
७८ उपाध्यक्ष श्री जानकुा तसंखडा ज्वालामूखी गाउाँपातलका 
७९ अध्यक्ष श्री शम्भ ुकुमार थापा तरपरुासनु्दरी गाउाँपातलका 
८० अध्यक्ष श्री राम कुमार आिायम थाके्र गाउाँपातलका 
८१ उपाध्यक्ष श्री अचम्बका रुपाखेिीर पौडेल थाके्र गाउाँपातलका 
८२ अध्यक्ष श्री दगुम कुमार शाक्य नेराविी गाउाँपातलका 
८३ अध्यक्ष श्री वपत्त बहादरु डल्लाकोटी बेनीघाट रोराङ्ग गाउाँपातलका 
८४ उपाध्यक्ष श्री देवी प्रसाद तसल्वाल बेनीघाट रोराङ्ग गाउाँपातलका 
८५ उपाध्यक्ष श्री तबना लामा रुवी भ्याली गाउाँपातलका 
८६ अध्यक्ष श्री प्रमे नाथ तसलवाल तसद्धलेक गाउाँपातलका 
८७ उपाध्यक्ष श्री कमला शमाम तसद्धलेक गाउाँपातलका 
८८ प्रमखु श्री शंकर राज तिवारी वमाम चज.स.स. तसन्िलुी 
८९ उपप्रमखु श्री सम्झना अतिकारी चज.स.स. तसन्िलुी 
९० प्रमखु श्री खड्ग बहादरु खरी कमलामाई नगरपातलका 
९१ उपप्रमखु श्री मन्ज ुदेवकोटा कमलामाई नगरपातलका 
९२ उपप्रमखु श्री बाल कुमारी अतिकारी दिुौली नगरपातलका 
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९३ अध्यक्ष श्री ददपा वोहोरा(दाहाल) सनुकोशी गाउाँपातलका 
९४ उपाध्यक्ष श्री दीवम तसं मकु्तान सनुकोशी गाउाँपातलका 
९५ अध्यक्ष श्री पषु्प बहादरु काकी गोलन्जोर गाउाँपातलका 
९६ उपाध्यक्ष श्री गंगा देवव शे्रष्ठ गोलन्जोर गाउाँपातलका 
९७ उपाध्यक्ष श्री दगुाम देवी सनुवुार घ्याङलेख गाउाँपातलका 
९८ अध्यक्ष श्री कणम बहादरु मगर तिनपाटन गाउाँपातलका 
९९ उपाध्यक्ष श्री पदम माया िामाङ्ग तिनपाटन गाउाँपातलका 
१०० अध्यक्ष श्री िन बहादरु काकी वफक्कल गाउाँपातलका 
१०१ उपाध्यक्ष श्री पावमिी सनुवुार वफक्कल गाउाँपातलका 
१०२ अध्यक्ष श्री पानी राज बम्जन मररण गाउाँपातलका 
१०३ उपाध्यक्ष श्री संतगिा माझी मररण गाउाँपातलका 
१०४ अध्यक्ष श्री कारसाङ लामा हररहरपरुगढी गाउाँपातलका 
१०५ उपाध्यक्ष श्री अतनिा कुमारी राई हररहरपरुगढी गाउाँपातलका 
१०६ प्रमखु श्री गोपाल िामाङ्ग चज.स.स. तसन्िपुाल्िोक 
१०७ उपप्रमखु श्री बाल कुमारी सापकोटा चज.स.स. तसन्िपुाल्िोक 
१०८ प्रमखु श्री अमान तसंह िामाङ िौिारा सााँगािोकगढी नगरपातलका 
१०९ प्रमखु श्री डम्वर बहादरु अयामल मेलम्िी नगरपातलका 
११० उपप्रमखु श्री भगविी नेपाल मेलम्िी नगरपातलका 
१११ अध्यक्ष श्री होम नारायण शे्रष्ठ जगुल गाउाँपातलका 
११२ अध्यक्ष श्री टासी लामा पााँिपोखरी थाङपाल गाउाँपातलका 
११३ अध्यक्ष श्री वंशलाल िामाङ ईन्राविी गाउाँपातलका 
११४ अध्यक्ष श्री कमल प्रसाद नेपाल तलसंख ुपाखर गाउाँपातलका 
११५ उपाध्यक्ष श्री हेम गंगा मोक्तान तलसंख ुपाखर गाउाँपातलका 
११६ अध्यक्ष श्री तनमा ग्याजेन शेपाम हेलम्ब ुगाउाँपातलका 
११७ उपाध्यक्ष श्री कोवपला पचण्डि हेलम्ब ुगाउाँपातलका 
११८ प्रमखु श्री डवल पाण्डे चज.स.स. दोलखा 
११९ उपप्रमखु श्री मन माया चजरेल चज.स.स. दोलखा 
१२० प्रमखु श्री टंक बहादरु चजरेल चजरी नगरपातलका 
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१२१ उपप्रमखु श्री कृष्ण माया 
बढुाथोकी(खड्का) 

चजरी नगरपातलका 

१२२ प्रमखु श्री भरि वहादरु के.सी. तभमेश्वर नगरपातलका 
१२३ उपप्रमखु श्री कमला बस्नेि तभमेश्वर नगरपातलका 
१२४ अध्यक्ष श्री ववन कुमार थामी कातलन्िोक गाउाँपातलका 
१२५ उपाध्यक्ष श्री कातलका पाठक कातलन्िोक गाउाँपातलका 
१२६ अध्यक्ष श्री सोयम बहादरु खड्का गौररशंकर गाउाँपातलका 
१२७ अध्यक्ष श्री इश्वर िन्र पोखरेल िामाकोशी गाउाँपातलका 
१२८ उपाध्यक्ष श्री उतममला खड्का(के.सी.) िामाकोशी गाउाँपातलका 
१२९ अध्यक्ष श्री नर बहादरु शे्रष्ठ मेलङु गाउाँपातलका 
१३० अध्यक्ष श्री यतुिवष्टर खड्का ववग ुगाउाँपातलका 
१३१ उपाध्यक्ष श्री संजीव वली ववग ुगाउाँपातलका 
१३२ अध्यक्ष श्री छवव लामा वैिेश्वर गाउाँपातलका 
१३३ उपाध्यक्ष श्री रवव िन्र आिायम वैिेश्वर गाउाँपातलका 
१३४ अध्यक्ष श्री भरि प्रसाद दलुाल शैलङु गाउाँपातलका 
१३५ उपाध्यक्ष श्री लाल माया योन्जन 

(चघतसङ) 
शैलङु गाउाँपातलका 

१३६ प्रमखु श्री रघनुाथ खलुाल चज.स.स. मकवानपरु 
१३७ उपप्रमखु श्री भगविी पडुासैनी चज.स.स. मकवानपरु 
१३८ उपप्रमखु श्री खड्ग बहादरु गोपाली थाहा नगरपातलका 
१३९ प्रमखु श्री हरर बहादरु महि हेटौडा उपमहानगरपातलका 
१४० उपप्रमखु श्री मीना कुमारी लामा हेटौडा उपमहानगरपातलका 
१४१ अध्यक्ष श्री सकेश घलान बाग्मिी गाउाँपातलका 
१४२ उपाध्यक्ष श्री िन माया स्याङिान बाग्मिी गाउाँपातलका 
१४३ अध्यक्ष श्री जीवन लामा ईन्र सरोवर गाउाँपातलका 
१४४ उपाध्यक्ष श्री उमा कुमारी लामा ईन्र सरोवर गाउाँपातलका 
१४५ अध्यक्ष श्री टंक बहादरु मकु्तान कैलाश गाउाँपातलका 
१४६ उपाध्यक्ष श्री सकुु माया तथङ कैलाश गाउाँपातलका 
१४७ उपाध्यक्ष श्री सरला बोलखे बकैया गाउाँपातलका 
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१४८ अध्यक्ष श्री वहदम लामा भीमफेदी गाउाँपातलका 
१४९ उपाध्यक्ष श्री पावमिी राना भीमफेदी गाउाँपातलका 
१५० अध्यक्ष श्री ववदरु हमुागाई मकवानपरुगढी गाउाँपातलका 
१५१ उपाध्यक्ष श्री हकम  माया रुम्बा मकवानपरुगढी गाउाँपातलका 
१५२ अध्यक्ष श्री एक राज उप्रिेी मनहरी गाउाँपातलका 
१५३ उपाध्यक्ष श्री मतनला ववष्ट मनहरी गाउाँपातलका 
१५४ अध्यक्ष श्री राज कुमार मल्ल राचक्सराङ्ग गाउाँपातलका 
१५५ उपाध्यक्ष श्री तनममला वहमडुङ राचक्सराङ्ग गाउाँपातलका 
१५६ प्रमखु श्री कृष्ण कुमार डल्लाकोटी चज.स.स. चििवन 
१५७ उपप्रमखु श्री मनुा कुमारी शे्रष्ठ चज.स.स. चििवन 
१५८ प्रमखु श्री खमु नारायण शे्रष्ठ कातलका नगरपातलका 
१५९ उपप्रमखु श्री कमला भट्टराई कातलका नगरपातलका 
१६० प्रमखु श्री लाल मणी िौिरी खैरहनी नगरपातलका 
१६१ प्रमखु श्री रेण ुदाहाल भरिपरु महानगरपातलका 
१६२ उपप्रमखु श्री पावमिी शाह ठकुरी भरिपरु महानगरपातलका 
१६३ प्रमखु श्री ठाकुर प्रसाद ढकाल माडी नगरपातलका 
१६४ उपप्रमखु श्री िारा कुमारी काजी महिो माडी नगरपातलका 
१६५ उपप्रमखु श्री तबमला देवी दवाडी रत्ननगर नगरपातलका 
१६६ प्रमखु श्री प्रभा बराल राप्ती नगरपातलका 
१६७ उपप्रमखु श्री इमान तसंह मकु्तान राप्ती नगरपातलका 
१६८ अध्यक्ष श्री गीिा कुमारी गरुुङ्ग इच्छाकामना गाउाँपातलका 
१६९ प्रमखु श्री उद्धव के.सी. चज.स.स. काभ्रपेलाञ्चोक 
१७० उपप्रमखु श्री  मन्ज ुगौिम चज.स.स. काभ्रपेलाञ्चोक 
१७१ उपप्रमखु श्री ववमला कुमारी िौलागाई 

(शमाम) 
ितुलखेल नगरपातलका 

१७२ प्रमखु श्री टंक प्रसाद शमाम नमोबदु्ध नगरपातलका 
१७३ उपप्रमखु श्री राम देवी िामाङ नमोबदु्ध नगरपातलका 
१७४ प्रमखु श्री तभम न्यौपान े पनौिी नगरपातलका 
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१७५ उपप्रमखु श्री तगिा बन्जारा पनौिी नगरपातलका 
१७६ उपप्रमखु श्री लक्ष्मी दनवुार पााँिखाल नगरपातलका 
१७७ प्रमखु श्री लक्ष्मी नरतसं बादे शे्रष्ठ बनेपा नगरपातलका 
१७८ उपप्रमखु श्री रेखा सापकोटा (दाहाल) बनेपा नगरपातलका 
१७९ प्रमखु श्री टोक बहादरु िामाङ मण्डनदेउपरु नगरपातलका 
१८० उपप्रमखु श्री तनममला शाही मण्डनदेउपरु नगरपातलका 
१८१ अध्यक्ष श्री कृष्ण बहादरु खलुाल खानीखोला गाउाँपातलका 
१८२ उपाध्यक्ष श्री रुकमेणी गरुुङ खानीखोला गाउाँपातलका 
१८३ अध्यक्ष श्री ददन नाथ गौिम िौंरीदेउराली गाउाँपातलका 
१८४ उपाध्यक्ष श्री िारा कुमारी िौलागाई िौंरीदेउराली गाउाँपातलका 
१८५ अध्यक्ष श्री सलाम तसं िामाङ िेमाल गाउाँपातलका 
१८६ अध्यक्ष श्री प्रमे वहादरु तिमचल्सना बेथानिोक गाउाँपातलका 
१८७ अध्यक्ष श्री गमुान ध्वज कुाँ वर भमु्ल ुगाउाँपातलका 
१८८ उपाध्यक्ष श्री कल्पना कुमारी शे्रष्ठ भमु्ल ुगाउाँपातलका 
१८९ अध्यक्ष श्री कान्छा लाल चजम्वा महाभारि गाउाँपातलका 
१९० उपाध्यक्ष श्री िेि कुमारी माझी महाभारि गाउाँपातलका 
१९१ अध्यक्ष श्री दल बहादरु लामा रोशी गाउाँपातलका 
१९२ प्रमखु श्री अमर खड्का चज.स.स. लतलिपरु 
१९३ उपप्रमखु श्री तबनेश महजमन चज.स.स. लतलिपरु 
१९४ प्रमखु श्री रामेश्वर शे्रष्ठ महालक्ष्मी नगरपातलका 
१९५ उपप्रमखु श्री तनममला थापा महालक्ष्मी नगरपातलका 
१९६ उपप्रमखु श्री तगिा सत्याल लतलिपरु महानगरपातलका 
१९७ अध्यक्ष श्री गोवप लाल तसंिान कोन्ज्योसोम गाउाँपातलका 
१९८ उपाध्यक्ष श्री तमङमा लामा कोन्ज्योसोम गाउाँपातलका 
१९९ अध्यक्ष श्री बीर बहादरु लोप्िन बाग्मिी गाउाँपातलका 
२०० उपाध्यक्ष श्री रन्जना चघतमरे बाग्मिी गाउाँपातलका 
२०१ अध्यक्ष श्री राम िन्र दाहाल महाङ्काल गाउाँपातलका 
२०२ उपाध्यक्ष श्री कमला लामा िामाङ्ग महाङ्काल गाउाँपातलका 
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२०३ प्रमखु श्री प्रमे बहादरु खड्का चज.स.स. रामेछाप 
२०४ उपप्रमखु श्री ददपा पाचिन चज.स.स. रामेछाप 
२०५ प्रमखु श्री नर बहादरु थापा मगर रामेछाप नगरपातलका 
२०६ अध्यक्ष श्री शेर वहादरु सनुवुार उमाकुण्ड गाउाँपातलका 
२०७ उपाध्यक्ष श्री उतममला काकी (वस्नेि) उमाकुण्ड गाउाँपातलका 
२०८ अध्यक्ष श्री प्रमे बहादरु िामाङ खााँडादेवी गाउाँपातलका 
२०९ उपाध्यक्ष श्री मखमली शे्रष्ठ खााँडादेवी गाउाँपातलका 
२१० अध्यक्ष श्री खड्ग बहादरु सनुवुार गोकुलगङ्गा गाउाँपातलका 
२११ उपाध्यक्ष श्री रातिका शे्रष्ठ(नेवार) गोकुलगङ्गा गाउाँपातलका 
२१२ अध्यक्ष श्री कमान तसंह 

िामाङ(मोक्तान) 
दोरम्बा गाउाँपातलका 

२१३ उपाध्यक्ष श्री कृशाला चघतसङ दोरम्बा गाउाँपातलका 
२१४ उपाध्यक्ष श्री ददपचशखा न्यौपाने 

(दाहाल) 
तलख ुगाउाँपातलका 

२१५ अध्यक्ष श्री िावा लामा सनुापिी गाउाँपातलका 
२१६ प्रमखु श्री नवराज गेलाल चज.स.स. भक्तपरु 
२१७ प्रमखु श्री सोम प्रसाद तमश्र िााँगनुारायण नगरपातलका 
२१८ प्रमखु श्री सतुनल प्रजापति भक्तपरु नगरपातलका 
२१९ प्रमखु श्री मदन सनु्दर (जगलु)ु शे्रष्ठ मध्यपरु तथमी नगरपातलका 
२२० उपप्रमखु श्री अंजना देबी मतिकमी मध्यपरु तथमी नगरपातलका 
२२१ उपप्रमखु श्री जनुा वस्नेि सयुमववनायक नगरपातलका 
२२२ प्रमखु श्री चशव सनु्दर बैद्य चज.स.स. काठमाण्डौ 
२२३ उपप्रमखु श्री सररिा दाहाल चज.स.स. काठमाण्डौ 
२२४ प्रमखु श्री कृष्ण हरी थापा कागेश्वरी मनोहरा नगरपातलका 
२२५ उपप्रमखु श्री ववन्द ुपडुासैनी कागेश्वरी मनोहरा नगरपातलका 
२२६ उपप्रमखु श्री हररप्रभा खड्गी काठमाण्डौ महानगरपातलका 
२२७ प्रमखु श्री रमेश महजमन वकतिमपरु नगरपातलका 
२२८ उपप्रमखु श्री सरस्विी ररजाल(खड्का) वकतिमपरु नगरपातलका 
२२९ प्रमखु श्री सन्िोष िातलसे गोकणेश्वर नगरपातलका 



39 

  

२३० प्रमखु श्री घन श्याम तगरी िन्रातगरी नगरपातलका 
२३१ उपप्रमखु श्री तलशा नकमी िन्रातगरी नगरपातलका 
२३२ प्रमखु श्री प्रकाश अतिकारी टोखा नगरपातलका 
२३३ उपप्रमखु श्री ज्ञान माया डंगोल टोखा नगरपातलका 
२३४ उपप्रमखु श्री भवानी डोटेल(तििाल) िारकेश्वर नगरपातलका 
२३५ प्रमखु श्री मोहन बस्नेि दचक्षणकाली नगरपातलका 
२३६ उपप्रमखु श्री बसन्िी िामाङ्ग डंगोल दचक्षणकाली नगरपातलका 
२३७ उपप्रमखु श्री शचुशला अतिकारी नागाजुमन नगरपातलका 
२३८ प्रमखु श्री उद्धब प्रसाद खरेल बढुातनलकण्ठ नगरपातलका 
२३९ उपप्रमखु श्री रमा देवी राई बढुातनलकण्ठ नगरपातलका 
२४० प्रमखु श्री सवुणम शे्रष्ठ शङ्खरापरु नगरपातलका 
२४१ उपप्रमखु श्री शकु्र लक्ष्मी शे्रष्ठ (बसी) शङ्खरापरु नगरपातलका 

 


