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सम्माननीय सभामुख महोदय, 

माननीय सांसदज्यूहरु, 

 १. आ.व.२०७४।७५ को लामि यस सदनमा प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीमत तथा कायषक्रम र संघीय माममला तथा 

स्थानीय मवकास मन्त्रालयका लामि मबमनयोमित बिेटका शीर्षकहरुमा छलफलकोेे सन्र्दभमा माननीय सदस्यज्यूहरुले यस 

िररमामय सभामा सदक्रयतापूवषक सहभामिता िनाउनु भई आफ्ना मिज्ञासा र अमुल्य सुझावहरु ददनु भएकोमा सबभन्त्दा 

पमहला सम्पूर्ष माननीय सदस्यहरुमा सम्माननीय सभामुख महोदय माफष त हार्दषक धन्त्यवाद व्यक्त िनष चाहन्त्छु । माननीय 

सदस्यहरुका यस्ता अमूल्य सुझावहरुले नव िरठत स्थानीय तहको संस्थाित मवकास र प्रभावकाररतामा अमभबृमि िने छ 

भन्ने मैले मवश्वास मलएको छु । यस सम्मामनत सदनमा व्यक्त भएका मिज्ञासाहरुको सन्र्दभमा आि मलाई मैले 

मिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालयका बारेमा केही कुरा राख्ने अवसर पाएकोमा हृदयदेमख नै आभार प्रकट िनष चाहन्त्छु । 

२. नेपालको संमबधानको भावना अनुरुप संघीयता कायाषन्त्वयनको मुख्य खुमककलोको रुपमा रहकेो स्थानीय तहको पमहलो 

र दोश्रो चरर् िरी ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको मनवाषचन सम्पन्न भई मनवाषमचत पदामधकारीहरुले पद बहाली िरी 

कायष समेत सुभारम्भ िररसकेको मबर्य सम्मामनत सभाका माननीय सदस्यज्यूहरुमा अवित नै छ । लामो समयदेमखको 

स्थानीय सरकारको ररक्ततालाई पुरा िदै िनअपेक्षाको सम्बोधन िनष र संमवधानको ममष र भावना अनुरुप स्थानीय 

तहहरु सञ्चालन हुनु पदषछ भन्ने हाम्रो धारर्ा हो । यस्तो अबस्थामा स्थानीय तहलाई थप व्यवमस्थत, प्रभावकारी र 

िनमुखी बनाउनु पने यस घडीमा माननीय सांसदज्यूहरुबाट प्राप्त सुझाव, मिज्ञासा र प्रश्नले मलाई थप उत्साह ममलेको 

छ । संमवधानमा उल्लेमखत स्थानीय तहको एकल र साझा अमधकार सूमचको प्रयोि िने सम्बन्त्धमा संघ, प्रदेश, स्थानीय 

तहबाट बन्नु पने कानूनहरु नबमनसकेको र श्रोत साधनको पयाषप्त व्यवस्थापन भई नसकेको वतषमान पररपे्रक्ष्यमा स्थानीय 

तहहरुको सञ्चालनमा केही अन्त्योलको अवस्थाका बीच माननीय सदस्यज्यूहरुले यस िररमामय सदनमा व्यक्त िनुष भएको 

मचन्त्ता र चासो स्वभामवकै हो ।  

३.प्रस्तुत बिेट तथा कायषक्रमको सम्बन्त्धमा मानमनय सदस्यज्यूहरुले मूलतः स्थानीय शासन सञ्चालन मवधेयक पाररत 

नहुुँदा भएको अन्त्यौलता, असहिता, नेपाल सरकारले मवमभन्न मममतमा िारी िरेको आदेश, कायषमवमध तथा ददग्दशषनबाट 

स्थानीय तहको सञ्चालन िनष खोिेको मबर्य, स्थानीय तहमा कमषचारी अपयाषप्त भएको मबर्य, ब्यमक्तित घटना दताषको 

मबर्यमा देमखएको अस्पष्टता िस्ता मबर्यलाई उठान िनुष भएको छ । यसका साथै मनबाषचन के्षर मवकास कायषक्रमको 

प्रभावकारीताको सन्त्दभष, स्थानीय तहको आम्दानीका स्रोत न्त्यून भएको मबर्य, स्थानीय तहमा उपलब्ध िराईएको बिेट 

न्त्यून भएको, क्रमाित योिनाको मनरन्त्तरताको मबर्य, मिल्लामस्थत मबर्यित कायाषलय, कायषक्रम र िनशमक्त स्थानीय 

तहमा हस्तान्त्तरर्को मबर्य, मिल्ला समन्त्वय समममतबाट बिेट बाुँडफाुँडको मबर्य, स्थानीय तहलाई प्रस्ताव िररएको 

बिेटलाई चालु र पूुँमिित नछुट्याईएको, पदामधकारीको पाररश्रममक र सेवा सुमवधा तथा क्षमता मवकासका मबर्यमा 

समेत मिज्ञासा राख्नु भएको छ । वास्तवमा यी र यस्तै समस्या र चुनौमतहरुको सेरोफेरोमा स्थानीय तह सञ्चालन हुुँदै 

आईरहकेो अवस्था मवद्यमान छ । माननीय सदस्यज्यूहरुले उठान िनुष भएका सवालहरुमा केन्त्रीत भै मयनै मबर्यहरुका 

बारेमा सरकारले चालेका कदमको सन्त्दभषमा केमह सरकारको धारर्ा राख्न ेिमको िरेको छु ।  



सम्माननीय सभामुख महोदय  

४. देश संक्रमर्कालीन अवस्थाबाट िुमिरहकेो मवद्यमान अवस्थमा स्थानीय तह सञ्चालनको सन्र्दभमा थुपै्र सवालहरु 

उठेका छन् । स्थानीय तह सञ्चालनको मुख्य आधारको रुपमा रहकेो स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्त्धी मबधेयक 

यस सम्मामनत सदनमा आिै प्रस्तुत भएको छ । भरखरै स्थानीय तहहरुको चुनाव पमछ िन मनवाषमचत पदामधकारीबाट 

स्थानीय तह सञ्चालन भई सकु्न पने अवस्था सृिना भएकोले अन्त्य कानूनी व्यवस्था नभएसम्मका लामि स्थानीय तहहरु 

सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहिता र एकरुपता कायम िनषको लामि संमवधानको धारा ३०२ को व्यवस्था बमोमिम 

नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्धी आदेश २०७४ िारी िररएको छ । साथै 

संमवधानको धारा २२६ बमोमिम स्थानीय तहहरुले अनुसूमच ८ बमोमिमका अमधकारका सन्त्दभषमा आफ्नो कानून आफैले 

बनाउन सके्न व्यवस्था अनुरुप स्थानीय तहलाई आफ्नो कानुन आफै मनमाषर् िनष सहि र सरल होस् भन्ने हतेुका साथ 

स्थानीय आर्थषक ऐनको नमूना, मबमनयोिन ऐनको नमूना, िाउुँ पामलका तथा निरपामलकाको कायषमवभािन मनयमावली, 

िाउुँ पामलका तथा निरपामलकाको कायष सम्पादन मनयमावली, स्थानीय तहका पदामधकारीहरुको आचारसंमहता, वैठक 

सञ्चालन सम्बन्त्धी कायषमवमध, स्थानीय तहको मनर्षय प्रमार्ीकरर् कायषमवमध िस्ता नमूना कानुन तथा कायषमवमधहरुका 

साथै स्थानीय तहको बिेट तथा योिना तिुषमा ददग्र्दशन, २०७४ समेत िारी िररएको अवस्था छ । संघ र प्रदेश 

तहको मनवाषचन भई कानून मनमाषर् भए पश्चात स्थानीय तहहरु सोही कानून बमोमिम सञ्चालन हुने नै छन् । त्यसैले 

स्थानीय तहहरु सञ्चालनमा सहिता आओस् भन्ने असल मनसायका साथ त्यस्ता प्रकृमतका आदेश कायषमवमध तथा 

ददग्र्दशन िारी िनुष परेको अवस्था माननीय सदस्यज्यूहरुलाई अवित िराउन चहान्त्छु । सम्मामनत सदनमा मबचारामधन 

स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्त्धी मवधेयक पाररत भए पमछ सोही अनुसार हुने व्यहोरा समेत माननीय 

सदस्यज्यूहरुमा अनुरोध िदषछु ।  

५. स्थानीय तहको िठन भए पश्चात स्थानीय तह सञ्चालनको लामि सबै तहहरुमा कायषकारी अमधकृत लिायत 

कमषचारीहरुको व्यवस्थापन िररएको छ । स्थानीय तह िठन भए पमछ िनताले नमिकबाट सरकारको अनुभूमत िने िरी 

वडा कायाषलय सञ्चालनको लामि वडा तहमा कमषचारीको स्थानीय तहमै व्यवस्थापन िनष सम्बमन्त्धत मिल्लाका प्रमुख 

मिल्ला अमधकारीको संयोिकत्वमा मिल्ला मभर कायषरत कमषचारीहरुको खटन पटन िरर न्त्यूनतम सेवा प्रवाहमा 

सहिीकरर् िररएको छ । साथै  मिल्ला समन्त्वय समममतमा कायषरत िनशमक्तलाई स्थानीय तहमा कािमा खटाउनको 

लामि आवश्यक मनदेशन िईसकेको छ । िनशमक्त ब्यवस्थान लामि स्थानीय तहमा प्रशासमनक संिठन तथा कमषचारी 

ब्यबस्थापन सम्बमन्त्ध आदेश, २०७४ िारी भएको छ । केन्त्रमा कायषरत कमषचारीहरुलाई समायोिन िरी अन्त्य तहमा 

व्यवस्थापन िने कायष तदारुकताका साथ भई रहकेो छ । स्थानीय तहमा तत्कामलन िनशमक्त ब्यवस्थापनको लामि 

स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनमा सहिता होस् भन्ने उदेश्यले तत्कालको लामि सामवकका स्थानीय मनकायहरुले प्रयोि िदै 

आएको भवनबाटै सेवा प्रवाहको व्यवस्था िररएको छ ।  

६. व्यमक्तित घटना दताष वडा तहबाट हुुँदा हुने दमुवधाको सन्र्दभमा माननीय सदस्यले व्यक्त िनुषभएको मबर्यहरुको 

सन्त्दभषमा व्यमक्तित घटना दताष सम्बमन्त्ध ऐन, २०३३ तथा मनयमावली, २०३४ बमोमिम ब्यमक्तित घटना दताष स्थानीय 

पंमिकामधकारीबाट हुनुपने र सो मिम्मेवारी मनवाषमचत पदामधकारीलाई ददन नममल्ने ब्यहोरा अवित िराउन चाहन्त्छु । 

मनवाषमचत पदामधकारीहरुसुँिको समन्त्वयमा ब्यमक्तित घटना दताषलाई थप ब्यवमस्थत बनाईनेछ ।   

७. मनवाषचन के्षर मवकास कायषक्रम उदे्दश्य भन्त्दा बामहरको के्षरमा कायाषन्त्वयन भएको मबर्यका सन्र्दभमा माननीय 

सदस्यज्यूहरुले उठाउनु भएको मबर्यमा सो कायषक्रम यसै िररमामय सदनबाट पाररत भई नेपाल सरकारले व्यवस्था 

िरेको मनवाषचन के्षर पूवाषधार मबशेर् कायषक्रम (सञ्चालन कायषमवमध) २०७१ बमोमिम कायाषन्त्वयन भईरहकेो छ । उक्त 

कायषक्रम सञ्चालनका सन्त्दभषमा योिना छनौट, योिनाको अनुिमन र लाभको मवतरर्को सन्त्दभषमा माननीय सदस्यज्यूहरु 

कै नेतृत्वमा िठन भएको समममतबाट हुने व्यहोरा समेत अनुरोध िदषछु । माननीय सदस्यज्यूहरुको योिना छनौटदेमख 

प्रमतफल मवतरर् सम्मको अवस्थामा प्रत्यक्ष मनिरानी र संलग्नताले कायषक्रमको औमचत्यता र प्रभावकाररताको प्रबषिन 



िनेछ । संघीय ब्यवस्था बमोमिम शासकीय स्वरुपमा आएको पररवतषनसुँिै मनवाषचन के्षर मवकास कायषक्रमको 

कायाषन्त्वयनको सन्त्दभषमा पुनरावलोकनको आवश्यकता महशुस िरेको छु । 

८. स्थानीय तहको रािश्वको श्रोतहरु मवस्तार िरी मवमिय सक्षमता अमभबृमि िनषको लामि नव िरठत स्थानीय 

तहहरुले संमवधानको अनुसूमच ८ को एकल अमधकार सूमचमा उल्लेमखत मबर्यमा संमवधानको २२८ को उपधारा २ 

बमोमिमको कानून बनाई रािश्व पररचालन िने छन् । त्यसको लामि मन्त्रालयले नमूना कानून बनाई सहमिकरर् 

िरररहकेो छ । साझा अमधकार सूमचका सन्त्दभषमा रामिय प्राकृमतक श्रोत मवि आयोि िठन भई आयोिले तयार िने 

मापदण्ड बमोमिम थप बिेट व्यवस्थापन हुनेछ । प्रस्तामवत मवमनयोमित बिेटमा आ.व. २०७४।७५ को लामि मवमिय 

समामनकरर् अनुदान र मवमभन्न मवर्यित कायाषलय÷कायषक्रममा मन्त्रालयले सामवकमा सञ्चालन िदै आएका र संमवधान 

बमोमिम स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनुपने कायषक्रमको लामि सःशषत अनुदानको कायषक्रम र बिेट स्थानीय तहमा पठाउने 

प्रस्ताव िररएको छ । हाल केन्त्रीय तहमा सञ्चालनमा रहकेा र संमवधान बमोमिम स्थानीय तहका अमधकार के्षर 

मभरका कायषक्रमहरु आिामी ददनमा स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरर् हुुँदै िाने नै छन् । यसरी हस्तान्त्तरर् भई िाने 

कायषक्रम सुँिै कायषक्रम सञ्चालनको श्रोत र िनशमक्त समेत सुँिै िानेछ । मबकास साझेदारहरुको सहयोिमा सञ्चामलत 

आयोिनाहरुमा संघीय संरचना अनुसार मिपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौता अनुसार क्रमशः स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरर् हुेँ ुदै 

िानेछन् । संमवधानका एकल र साझा अमधकार सूमच बमोमिम नेपाल सरकारले तयार िरेको कायषमबस्तृतीकरर् 

बमोमिम स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरर् हुनु पने सम्बमन्त्धत मबर्यित मन्त्रालयको श्रोत, साधनहरु क्रमशः स्थानीय तहमा 

हस्तान्त्तरर् हुुँदै िाने नै छ । मिल्ला मस्थत मबर्यित कायाषलयहरु स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरर्को रर्नीमत बमोमिम ६ 

ममहना मभर हस्तान्त्तरर् भै सके्न छन् ।    

९. स्थानीय तहको पमहलो चरर्मा मनवाषमचत पदामधकारीहरुलाई अमभमुमखकरर् कायषक्रम सम्पन्न भै सकेको छ भने 

योिना तथा बिेट तिुषमा सम्बन्त्धमा बिेट समममतका संयोिक, कायषकारी अमधकृत र अन्त्य सम्बि कमषचारीलाई समेत 

तामलम कायषक्रम सम्पन्न भै सकेको छ । साथै दोस्रो चरर्मा मनवाषचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहका मनवाषमचत 

पदामधकारीहरुलाई समेत मबितको अनुभव समेतलाई मलई पररमार्िषत ढंिबाट अमभमुमखकरर् कायषक्रम र स्थानीय 

योिना तिुषमा र बिेट मनमाषर् सम्बन्त्धी तामलम कायषक्रम सञ्चालन िररनेछ । यस्ता कायषक्रमले स्थानीय तहको क्षमता 

मबकासमा सहयोि पुग्ने अपेक्षा मलएको छु । स्थानीय तहमा िाने मविीय समामनकरर् अनुदानबाट स्थानीय आवश्यकता 

अनुसार बिेटको बाुँडफाुँड िने, प्राथममकता मनधाषरर् िने र खचष व्यवस्थापन िनष स्थानीय तहहरु स्वायि छन् । यसथष 

मविीय समानीकरर् अनुदानतफष चालू र पूुँिीित शीर्षकमा नछुट्याई एकमुष्ठ अनुदान सम्बमन्त्धत स्थानीय तहमा मविीय 

हस्तान्त्तरर् हुने प्रस्ताव िररएको छ । िनप्रमतमनमधहरुको पाररश्रममकको सन्त्दभषमा संमवधानको धारा २२७ अनुरुप प्रदेश 

कानून अनुसार हुने भए बमोमिम प्रदेश कानून नबनेसम्मको लामि केन्त्रीय अनुदानबाट मवमनयोिन निनष भमनएको हो । 

स्थानीय रािश्व पररचालनबाट प्राप्त श्रोतबाट कानून बमोमिम मनर्षय िनष स्थानीय तहहरु स्वायि रहकेो व्यहोरा यस 

िररमामय सदनमा अवित िराउन चहान्त्छु ।  

सम्माननीय सभामुख महोदय, 

१०.राज्यको पुनःसंरचना पश्चात संघीय संरचनामा स्थानीय तहहरु सञ्चालनको लामि कानूनी तथा संस्थाित 

अन्त्ल्योलताहरु क्रमशः हट्दै िएको छ । माननीय सदस्यहरुले उठाउनु भएको मबर्यको अलावा स्थानीय तह सञ्चालनको 

लामि केही सवालको सन्त्दभषमा िररमामय यस सभाको ध्यानाकर्षर् िनष चाहन्त्छु ।  

१) केन्त्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अभ्यासबाट मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश िरेकोले संमवधान बमोमिम 

राज्यका संरचनाहरुको व्यवस्था िरी संमवधान प्रदि अमधकार प्रयोि िनष सदकने िरी कानूनी, संरचनाित र मवमिय 

सवमलकरर् िदै क्षमता अमभबृमि िनुष आिको अह ंमबर्य हो ।   

२) स्थानीय तह सञ्चालनको आधार स्थानीय शासन ऐन, र संमवधानमा व्यवस्था भएका रामिय ममहला आयोि, रामिय 

दमलत आयोि, रामिय समावेशी आयोि, आददवासी िनिामत आयोि, मधेशी आयोि, थारु आयोि तथा मुमस्लम आयोि 



सम्बन्त्धी मवधेयकहरु यसै सदनका मवमभन्न समममतहरुमा मवचाराधीन रहकेोले उक्त मवधेयकहरु यस िररमामय सदनबाट 

अमवलम्ब स्वीकृत हुनु पने देमखन्त्छ ।   

३) हाल मवद्यमान प्रशासमनक संरचनालाई संमवधान बमोमिमको प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा समायोिन िरी कमषचारी 

व्यवस्थापन िनुष आिको अह ंमबर्य रहकेो छ । 

४) हालसम्म केन्त्रीय कायषक्रमका रुपमा रहकेा मबर्यित मन्त्रालयका कायषक्रमलाई स्थानीय तहको क्षमता अमभबृमि िदै 

हस्तान्त्तरर् िनुष उमिकै चुनौमतपूर्ष रहकेो छ । मवकास साझेदारहरुको सहयोिमा संचामलत आयोिनाहरुमा संघीय 

संरचना अनुसार मिपमक्षय र बहुपक्षीय संझौतामा पररमािषन िरी क्रमशः स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरर् िनषको लामि 

सम्बमन्त्धत पक्षसुँि सघन सम्बाद हुनुपने देमखन्त्छ । 

५) संमवधानको ममष तथा भावना बमोमिम समावेशी राज्य मनमाषर् िनष सुसाशन प्रबद्र्धन तथा मविीय अनुशासन 

कायम िनुष अको चुनौमतको रुपमा रहकेो छ ।  

६) स्थानीय तहको मबिीय सम्भाब्यता समेतलाई मध्यनिर िदाष स्थानीय तहहरुको आन्त्तररक रािश्व पररचालन क्षमता 

बढाई सन्त्तुमलत मवकासको अभ्यास कसरी िनष सदकन्त्छ भन्ने तफष पमन ध्यानाकर्षर् हुनु पने देखेको छु ।   

७) अन्त्तर स्थानीय तह मबचको मबमिय हस्तान्त्तरर् र प्राकृमतक श्रोत तथा साधनको उपभोि सम्बन्त्धमा उत्पन्न हुन 

सके्न मिमवधा तथा मवबादको सन्त्दभषमा समेत उमचत ध्यानाकर्षर् हुनुपने ठान्त्दछु ।  

८) स्थानीय तहमा हाल मवद्यमान रहकेो भौिोमलक, श्रोत साधनित र मवमिय मबर्मतालाई अन्त्त्य िनष सबै स्थानीय 

तहको क्षमता बढाई कसरी ती तहहरु बीच प्रमतस्पधी बनाउने भन्ने सवाल पमन टककारो रहकेो छ ।  

झ) राज्यको पुनःसंरचना पश्चात उर्लषएको िनअपेक्षालाई सम्बोधन िदै राज्यलाई समावेशी, सबैको पहुुँचयोग्य र सबै 

देशबासीले अपनत्वबोध िने िरी स्थानीय तह सञ्चालन िनुष पने आिको आवश्यकता ठानेको छु ।  

सम्माननीय सभामुख महोदय, 

११. स्थानीय तह संचालनको लामि मवमनयोमित बिेट मामथको छलफलमा माननीय सदस्यहरुले िुन उिाष र उत्साहका 

साथ सहभािी भईददनु भयो सोही उत्साहका साथ बिेट कायाषन्त्वयन र स्थानीय तहको सुददृढकरर्मा पमन लाग्नु हुनेछ 

भन्ने मबश्वास मलएको छु । संघीयता हाम्रो लामि नयाुँ अभ्यास भएकोले संघीयता कायाषन्त्वयनका मसलमसलामा हामीले 

मसक्दै र खाररदै िानु पनेछ । मबितको स्थानीय मनकाय भन्त्दा पृथक कायषशैलीको अवलम्बन िदै िनअपेक्षा तथा 

िनभावनाको संवोधन िनुष र िनताको घरदैलोबाटै रामियताको भावना अमभवृमि िनषका साथै िाउुँ टोलबाटै मवकास 

प्रमतको िािरुकता ल्याउने तफष यो बिेट केन्त्रीत रहकेो छ । प्रस्तामवत बिेट कायाषन्त्वयका हरेक चरर्मा माननीय 

सदस्यहरुको अमूल्य सुझाव एवं रचनात्मक भुममकाको अपेक्षा मैले िरेको छु । 

 

धन्त्यबाद । 

२०७४ असार २६ िते 


