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१. ऩष्ृ ठभमू म
नेऩारभा सॊघीम शासन ऩद्धततको सॊस्थाित ववकास ियी सावयजतनक सेवा प्रवाहको अवस्थाभा सध
ज ाय
ल्माउन सकेभा भात्र याज्म सॊमन्त्र प्रतत नािरयक ववश्वास वढ्न सक्नेछ । मसको राधि स्थानीम तहको

सॊस्थाित ऺभता ववकास हजनज आवश्मक छ । याजष्िमस्तयभा स्थाऩना बै िैय–सयकायी, िैय–नापाभर
ज क य
िैय–याजनैततक सॊस्थाको रुऩभा यहे को स्वशासन अध्ममन प्रततष्ठान स्थानीम तहराई जवापदे ही ढॊ िवाट
सेवा प्रदान िनय सहमोिी बमू भकाभा यही कामय िरययहे कोछ । नेऩारको सवायङ्िीण ववकास ववकेजन्ित

शासन ऩद्धततफाट भात्र सम्बव छ बन्ने मसद्धान्तफाट अमबऩे े्यरयत बई स्थानीम स्वामि शासन
ऩद्धततको भर
ू बत
ू आधायहरुको प्रवद्र्धन िदै स्थानीम ववकास प्रक्रक्रमाभा सघाउ ऩग्ज ने ियी ववित सोह्र

वषयदेखि मस प्रततष्ठानरे काभ िदै आएको छ । ववश्वव्माऩी भहाभायीको अवस्थाभा यहे को कोमबड–१९ का

कायण प्रततष्ठानको िततववधधहरु सॊचारनभा प्रततकूर असय ऩये को प्रततष्ठानरे आफ्ना िततववधधहरु
तनयन्तय सॊचारन िरययहे को छ । प्राप्त अवसयको उऩमोि िदै आफ्नो रक्ष्म प्राजप्तभा राधियहे को मस

प्रततष्ठान ववकेन्िीकयण य स्थानीम स्वामि शासनको ऺेत्रभा काभ िने नेऩारको एक ववमशष्टीकृत

सॊस्थाको रुऩभा स्थावऩत बैसकेको छ । मस प्रततवेदनभा प्रततष्ठानरे आ.व. २०७७÷७८ भा सम्ऩन्न
िये का कामयहरुको सॊक्षऺप्त झरक प्रस्तत
ज िरयएको छ ।
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२. कायिक्रमहरु
२.१. ऩररवििन ऩररयोजना कायािन्वयन
स्थानीम शासन प्रक्रक्रमाभा नािरयक सहबाधिता सतज नजश्चत िनय सकेभा भात्र सावयजतनक सेवा प्रवाहको
अवस्था य िण
ज स्तयभा सध
ज ाय बै अऩेक्षऺत उऩरजव्ध हामसर िनय सक्रकन्छ बन्ने अवधायणाका साथ डोटी

य अछाभ जजल्राका ६ वटा स्थानीम तहभा ऩरयवतयन ऩरयमोजना सॊचारन िरयएको छ । मयज ोवऩमन
मतज नमनको

आधथयक

सहमोि तथा डडमसए
नेऩार,

स्वशासन

ववकास

सॊस्था

अध्ममन प्रततष्ठान
(INLOGOS)
काठभाडौं,
भामरका
अछाभ

(MDO)

य

सभता ववकास केन्ि
डोटी

(EDC)

साझेदायीभा
ऩरयमोजना

बैयहे को छ
२०१९
सम्भ

को

मो

सॊचारन

दे खि

। सन े्

हजने
मस ऩरयमोजनारे दे हाम वभोजजभका भख्
ज म नततजा हामसर िने अऩेऺा िये को छ्




सॊचारन

२०२२

रक्षऺत विय, नािरयक साभाज सॊस्था य स्थानीम तहको ऺभता ववकास बै जवापदे ही शासन

ऩद्धतत स्थाऩना हजने
स्थानीम तहको नीतत, मोजना य कामयक्रभभा रक्षऺत वियको भाि य आवश्मकता सम्वोधन बएको

दे खिने प्रबावकायी अनि
ज भन, भल्
ू माॊकन ऩद्धततको ववकास बै सेवा प्रवाह सयर हजने
प्रदे श सयकाय य स्थानीम तह ववचको सभन्वम ववकास ियी साझा नीतत तथा कामयक्रभ तजभ
जय ा
हजने ।

मस ऩरयमोजना अन्तियत आधथयक वषय २०७७/७८ भा भख्
ज म रूऩभा दे हामका कामयक्रभहरु सम्ऩन्न बएका
छन े््
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२.१.१ स्थानीय िहको नीति, कायिर्वधध ियारी
ववद्मभान कानन
ू ी व्मवस्था अनस
ज ाय स्थानीम तहको कामय सॊचारन प्रक्रक्रमभा सहमोि ऩग्ज ने ियी
प्रततष्ठानको प्राववधधक सहमोिभा ऩरयमोजना

रािज बएका स्थानीम तहहरुरे दे हामका नीतत
तथा कामयववधधहरु तजभ
जय ा िये का छन े््
(१)

रैधिॊक

सभानता

सभावेशीकयण नीतत
(२)

िैय

सयकायी

ऩरयचारन) तनदे मशका

सॊस्था

तथा

साभाजजक

(सभन्वम

तथा

(३) ववषमित समभतत (िठन तथा सञ्चारन)
कामयववधध

(४) अनि
ज भन तथा सऩ
ज रयवेऺण समभततको कामय
सञ्चारन कामयववधध

(५) साफयजतनक सन
ज व
ज ाई कामयववधध
(६) साभाजजक ऩयीऺण कामयववधध

(७) िन
ज ासो व्मवस्थाऩन कामयववधध

२.१.२ समावेशी योजना िजम
जि ा प्रक्रक्रया वारे जनप्रतितनधधहरुको ऱाधग िामऱम
ववद्मभान कानन
ू ी व्मवस्थाको अधधनभा यही स्थानीम तहको मोजनाराई कसयी नततजाभखू ि वनाउन
सक्रकन्छ बन्ने ववषमभा ध्मान केन्िीत िदै

स्थानीम तहका तनवायधचत ऩदाधधकायीहरुको

राधि सभावेशी मोजना तथा फजेट तजभ
जय ा
सम्फन्धी तामरभ सॊचारन िरयएको छ ।
मस तामरभभा स्थानीम तहको मोजना
तजभ
जय ा

प्रक्रक्रमा,

नािरयक

सहबाधिता,

मोजनाको प्राथमभकता तनधाययण, स्थानीम
तहको फजेट, कय तथा िैय कय सम्फन्धी
नीततित

व्मवस्था,

फजेट

जानकायी

ियाईएको

धथमो

अनि
ज भन,

ववषमहरु सहबाधिको भख्
ज म चासोका रुऩभा यहे का धथए ।
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प्रततवेदन

जस्ता

ववतनमोजन,
।

ववषमभा
मोजना

तजभ
जय ा प्रक्रक्रमा य फजेट ववतनमोजन जस्ता

२.१.३ स्थानीय शासन प्रकृयामा नागररक सहभाधगिा अमभवद्
ृ धधका ऱाधग ऩैरवी रणनीति ियारी
स्थानीम सयकाय नािरयकहरुको नजजकभा यहे य कामय िने बएको हजदा सॊववधानत् स्थानीम सयकायहरुरे
नािरयकको आवश्मकताराई सम्वोधन िनय सक्ने ियी कानन
ज फनाउने, नीतत तथा मोजना तजभ
जय ा िने,
मसको कामायन्वमन य अनि
ज भन िने कामय सभेत िदै आइयहे को छ । सावयजतनक सेवा प्रवाह िदाय

भहहरा, दमरत, फारफामरका, ववऩन्न रिामतका रक्षऺत वियराई प्राथमभकता हदनज ऩदय छ । मसै ववषमराई

ध्मानभा याख्दै नािरयक सशजक्तकयण य जवापदे ही स्थानीम शासन प्रवद्र्धन िनय सघाउ ऩग्ज नेियी ऩैयवी

यणनीतत तमाय िरयएको छ । मस यणनीततरे स्थानीम शासन प्रक्रक्रमाभा फजञ्चतीकयणभा ऩये का वा
ऩारयएका विय य आभ नािरयकको सहबाधिता वद्
ृ धध िनय यणनैततक वातावयण सज
ृ ना िनेछ ।

२.१.४ र्वषयगि सममतिहरुको ऱाधग ऺमिा र्वकास कायिक्रम सहजीकरण
नेऩारको सॊववधान, स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन य प्रचमरत कानन
ू अनस
ज ाय स्थानीम तहको बमू भकाराई
प्रबावकायी

वनाई

जनअऩेऺा

अनस
ज ाय

सावयजतनक सेवा प्रवाह िनय स्थानीम
तहभा

यहे का

ववषमित

समभततहरुको

बमू भकाराई प्रबावकायी वनाउनज आवश्मक

छ । मसै आवश्मकताराई ध्मानभा याखि
ऩरयवतयन ऩरयमोजनारे स्थानीम तहका

ववषमित समभततहरुको ऺभता ववकासभा
सहमोि िने कामयक्रभ वनाएको छ ।
जस

अनस
ज ाय

कामयऩामरका
चयणभा

ववषमित

सदस्महरु

औऩचारयक

वा

समभतत

सॊि

य

ववमबन्न

अनौऩचारयक

अन्तयकृमा य अमबभखज िकयण िरयएको
छ ।

२.१.५

सजशासन

ऩाठशाऱाको

ऱाधग

स्रोि सामग्री ियारी
स्थानीम तहको िठन, सॊचारन, काभ,

कतयव्म, अधधकाय, सावयजतनक सेवा प्रवाह

य नािरयक सहबाधिता जस्ता ववषमहरु

सभावेश िरयएको सधचत्र स्रोत साभग्री

तमाय िरयएको छ । मो साभग्री छऩाई ियी प्रत्मेक सश
ज ासन ऩाठशारा, साभाजजक ऩरयचारक, स्थानीम
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सहजकताय य नािरयक सभाज सॊस्थाहरुराई उऩरव्ध ियाईएको छ । सश
ज ासन ऩाठशाराभा स्रोत
साभग्रीको रुऩभा प्रमोि बएको मो प्रकाशन नेऩारको सॊघीम सॊयचना य स्थानीम तहको वाये भा चासो
याख्ने हये क नािरयकको राधि उऩमोिी बएको छ ।

२.१.६

स्थानीय

िहको

साविजतनक

र्वर्िय

व्यवस्थाऩन सम्बन्धी अध्ययनः
स्थानीम

तहको

सावयजतनक

वविीम

व्मवस्थाऩन

अन्तियत याजस्व य िचयको अनभ
ज ान सहहतको फजेट
तनभायण

िने, फजेटको

कामायन्वमन

िनय याजस्वको

असर
ू ी य सवय सजञ्चत कोषभा दाखिरा िने, स्वीकृत
ववतनमोजन

अधधकायीफाट

फजेट

कानन
ू को

अनस
ज ाय

अधधकाय

ऩयीधधमबत्र

यहे य

प्राप्त

स्वीकृत

कामयक्रभ कामायन्वमनको राधि िचय िने, कामयमोजना

फभोजजभ वस्तज वा सेवा आऩतू तय वा सावयजतनक तनभायणको कामय िनय सम्झौता िने रिामतका काभहरु
सम्ऩादन िरयन्छ । प्रततष्ठानरे ऩरयमोजना सॊचारन बएका स्थानीम तहहरुको सावयजतनक ववि
व्मवस्थाऩन सम्वन्धी अध्ममन िये को छ । ऩरयमोजनाका साझेदाय स्थानीम तहको आन्तरयक याजस्व

ऩरयचारन तथा सावयजतनक िचय व्मवस्थाऩन ऺभता, स्थानीम तहको ववतनमोजन दऺता य िचय
प्रबावकारयताभा प्रबाव ऩाने आन्तरयक तथा फाह्म कायक तत्वहरुको ववश्रेषण िरयएको मो प्रततवेदन
उऩमोिी दे खिएको छ । भस्मौदा प्रततवेदन स्थानीम तहका ऩदाधधकायी तथा कभयचायीहरु सहबाधि बएको

कामयशारा िोष्ठीभा छरपर ियी मसराई अजन्तभ रुऩ हदईएको धथमो । मो प्रततवेदन सम्फजन्धत

स्थानीम तहहरुराई उऩरव्ध ियाईएको छ । प्रततवेदनरे सझ
ज ाएका कामयहरु सम्ऩादन िनय स्थानीम
तहहरुरे प्रततवद्धता व्मक्त िये का छन े् ।

२.२. स्थानीय िहको राजश्व सध
ज ार कायियोजना ियारी
स्थानीम सयकायराई सॊववधानद्वाया प्रदान िरयएको कामयजजम्भेवायी ऩयज ा िनय आवश्मक ऩने स्रोत
साधनको ऩरयऩतू तयका राधि आन्तरयक स्रोत ऩरयचारन, अन्तयसयकाय वविीम हस्तान्तयण, याजश्व
वाॉडपाॉड य आन्तरयक ऋण ऩरयचारन िने व्मवस्था िरयएको छ । सॊघ तथा प्रदे श सयकायफाट प्राप्त हजने
अनद
ज ान तथा याजश्व वाॉडपाॉड यकभरे केही अॊश स्थानीम तहको िचय आवश्मकता ऩयज ा हजने बए ताऩनी
ववकास तनभायण तथा सेवा प्रवाहको राधि आवश्मक ऩने साधनको जोहो िनय स्थानीम तहराई याजस्व
अधधकाय प्रदान िरयएको छ l

6

सद
य ास नियऩामरका य कैरारी जजल्राको िैयीिॊिा
ज यू ऩजश्चभ प्रदे श, कञ्चनऩयज जजल्राको ऩन
ज व
नियऩामरका तथा रजज म्वनी प्रदे श, दाङ
जजल्राका
तर
ज मसऩयज
घोयाही
जम्भा

५

दॊ िीशयण

िाउॉ ऩामरका,

उऩभहानियऩामरका

उऩभहानियऩामरका
वटा

स्थानीम

य

ियी

तहहरुको

आन्तरयक स्रोत ऩरयचारनराई सदृ
ज ढ

िनय प्रततष्ठानको सहमोिभा याजस्व
सध
ज ाय कामयमोजना तमाय िरयएको छ ।
सम्फजन्धत स्थानीम तहको आन्तरयक
स्रोतको

अवस्था

ऩऺहरुभा

सम्बाव्मता,

य

त्मसभा

अध्ममन

ऩरयचारनको

सध
ज ाय

ियी

िनऩ
जय ने

प्राप्त

नततजाको आधायभा तीन फषयको कामयमोजना तमाय हो छ ।

२.३ स्थानीय िहको ऺमिा र्वकास योजना ियारी
दे शको सॊववधान तथा कानन
ू को ऩरयधीमबत्र यही आफ्नो अधधकायऺेत्र मबत्रको नीतत, कानन
ू , भाऩदण्ड,
कामयक्रभ य फजेट, श्रोत साधनको ऩरयचारन य कभयचायीको व्मवस्थाऩनको स्वामिता ततनै तहका
सयकायभा

यहे को

सयकायहरुराई
जनताराई
उऩरब्ध

।

मसरे

जवापदे ही

सशजक्तकयण

ियाउनक
ज ा

तनवायधचत

वनाउन

य

हजने
अवसय
साथै
नािरयक

सहबाधिता जजटाइ याज्मभाधथ

नािरयकको

स्वामभत्ववोध िनय अनक
ज ज र वातावयण सज
ृ ना
िये को छ । मसको राधि सॊस्थाित एवॊ
भानवीम ऺभता सदृ
ज ढ हजनज आफश्मक छ ।
मसै सवारराई ध्मानभा याखि स्वशासन

अध्ममन प्रततष्ठानरे रजज म्वनी प्रदे शका ६
वटा

स्थानीम

तहहरुको

३

वषे

ऺभता

ववकास मोजना तजभ
जय ा ियी सम्फजन्धत स्थानीम तहराई उऩरव्ध ियाएको छ । मो कामय नवरऩयासी –
वदय घाट–सस्
ज ता ऩजश्चभ–जजल्राको याभग्राभ नियऩामरका य सयावर िाउॉ ऩामरका, रुऩन्दे ही जजल्राको दे वदह

नियऩामरका य मसमायी िाउॉ ऩामरका तथा कऩमरवस्तज जजल्राको भहायाजिॊज नियऩामरका य मसोधया
िाउॉ ऩामरकाभा सम्ऩन्न बएको छ ।
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२.४ कणािऱी प्रदे श सरकारको ऱैंधगक समानिा िथा सामाजजक समावेसीकरण
ऩरीऺण
नेऩार सयकायरे रैंधिक सभानता तथा साभाजजक

सभावेसीकयण भद्
ज दाहरूभा नीततित तथा कानन
ू ी

सध
ज ाय िदै अग्रता हदइयहे को सन्दबयभा कणायरी प्रदे श
सयकायरे सभेत मस ववषमराई आफ्ना नीतत, मोजना

तथा कामयक्रभ य फजेटभा भर
ज प्रफाहीकयण िनऩ
जय ने
दे खिएको

छ

l

मसको

शतज नजश्चतताक

राधि

प्रततष्ठानको ववऻ ऩयाभशय सेवाभा कणायरी प्रदे श
सयकायको

रैंधिक

सभानता

तथा

साभाजजक

सभावेसीकयण ऩयीऺण सम्ऩन्न बएको छ ।

२.५. िीन िहको सरकारको संरचनामा करारोऩणमा भएको दोहोरोऩना सम्वन्धी
अध्ययन
ववद्मभान सॊवध
ै ातनक व्मवस्था अनस
ज ाय नेऩारभा याज्मको शजक्त सॊघ, प्रदे श य स्थानीम तह ियी

तीनतहभा वाडडएको छ । ततनवटै तहहरुरे कजनैन कजनै रुऩभा याजनीततक, न्मातमक, आधथयक य याजस्व

सम्फन्धी अधधकायको प्रमोि िरययहे का छन े् । आधथयक तथा याजस्व सम्फन्धी अधधकायभा भर
ू त् कय,

शल्
ज क, दस्तयज सभेतका याजस्व सॊकरन, याजश्व वाडपाड य ववतनमोजन िने ववषमहरु यहे का छन े् ।

मस्ता अधधकायहरु प्रचमरत ऐन, कानन
ू भातहत यहह प्रमोि िनय सक्रकन्छ । फजेट ववतनमोजन तथा िचय
सम्वन्धी कामयहरु याजश्व सॊकरन य मसवाट प्राप्त आधथयक स्रोतभा बय ऩने हजदा याजश्व प्राजप्त य
ववतनमोजन ववच सन्तर
ज न कामभ िनय सक्नज ऩदय छ । मस ववषमराई सम्वोधन िनय नेऩारको सॊववधानरे
ततनवटै तहका सयकायहरुराई कय तथा िैय कय याजश्व सॊकरन िने अधधकाय हदएको छ । मस

सम्वन्धी कततऩम ववषमहरु एकर अधधकायको सच
ू ीभा यहे का छन े् बने कततऩमराई ववमबन्न तहववच
साझा अधधकायको सच
ू ीभा याखिएको छ । साझा अधधकायको प्रमोि िदाय ततनवटै तहॊ रे आऩसी

सभन्वमभा आवश्मक नीतत, भाऩदण्ड य कानन
ू फनाउनज ऩदय छ । अतन तीनवटै तहरे आफ्नो आधथयक
अधधकायऺेत्र मबत्रको ववषमभा कय रिाउन य ती स्रोतहरूफाट याजस्व उठाउन सक्छन े् ।

तथावऩ कततऩम कानन
ू ी, नीततित, सॊस्थाित, प्रक्रक्रमाित य व्मवहारयक असहजाताका कायण कय

प्रणारीभा अप््मायाहरु दे खिएका छन े् । मसवाट कयायोऩणभा दोहोयोऩना दे खिनक
ज ा साथै कय सॊकरन य

ववतयण प्रक्रक्रमाभा सभेत सभस्माहरु दे खिएका छन े् । मसै ववषमराई ध्मानभा याखि याजश्व ऩयाभशय
समभततरे तीन तहको सयकायको सॊयचनाभा कयायोऩणभा बएको दोहोयोऩना सम्वन्धभा अध्ममन िये को
8

हो । मस कामयभा प्रततष्ठानरे याजश्व ऩयाभशय समभततराई ववऻ ऩयाभशय सेवा उऩरव्ध ियाई अध्ममन
प्रततवेदन तमाय िये को छ ।

२.६ टे वऱ क्याऱेण्डर प्रकाशन
सदाझै मस वषय ऩतन स्वशासन अध्ममन प्रततष्ठानरे टे वर क्मारेण्डय प्रकाशन िये को छ । वव.सॊ. २०७८
सारको मो क्मारेण्डय प्रततष्ठानका सदस्महरुका साथै सयकायी, िैय सयकायी य अन्म सावयजतनक
सॊस्थाहरुराई सभेत उऩरव्ध ियाईएको छ ।

३ प्रतिष्ठानका ऩदाधधकारीहरु
श्री ऩरु
ज षोिभ नेऩार

कामयकायी अध्मऺ

श्री वसन्त याज िौतभ

उऩाध्मऺ

श्री ऩद्भा भाथेभा

श्री सम
य यण ये ग्भी
ू श

श्री यववन्ि नाथ अधधकायी
श्री िोभ दि फयार

श्री ववनोद प्रसाद ढकार

तनवतयभान अध्मऺ
कोषाध्मऺ
सदस्म
सदस्म
सधचव
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