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प्रस्तुतत खाका र ससमा
• स्थानीय सरकारबारे जनताले बुझकेो कुरा, तथ्य तथ्याङ्कले 
देखाएका कुरा ।

• ससाना तर ठूलो प्रभाव ददने पक्षहरु उल्लेख ।
• सामाजजक अनुसन्धान तथा अवलोकनमा देखखएका प्रमुख 
बबसङ्गत सूचक र चुनौती । 

• प्रस्तुतत अपरम्परागत छ तर प्राथसमक सूचना र जानकारीमा 
आधारीत छ ।

• सरकार द्वारा प्रस्तुत उपलब्धी पक्षसँग धेरै सहमत हुने 
अवस्था छैन ।

• प्रस्तुतत कुनै स्थानीयतह/ हरुलाई लक्षक्षत गररएर तयार 
गररएको होईन । प्रवतृ्ति त्तवश्लेषणका लागग उपलब्ध सूचना 
प्रयोग गररएको हो । स्थानीय तहहरुको नाम त्तवश्लेषणका 
सन्दभभमा मात्र उल्लेख गररएका हुन ।
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स्थानीय सरकारबारे जनताले जे बझु े!
• ससिंहदरवार - गाउँगाउँमा । (अगधकार)

• सबैभन्दा बसलयो जबाफदेह सरकार । (आफ्नो
कानून आफै तनमाभण)

• घर आङ्गनमा भेदिने सरकार । (सेवामा पहँुच)

• कम खचीलो सरकार । (समतव्ययी)

• सबै प्रकारका परीक्षणबाि गजु्रन तयार सरकार । 
(पारदशी र जवाफदेही)



स्थानीय सरकारको सकारात्मक सुरुआत 
• स्थानीय तहको पदहलो तीन चरणको तनवाभचनबाि ७४.१६ 
प्रततशत मतदाताले मतदान गरी लैंगगक तथा समावेशी 
दृजटिकोणले उदाहरणीय रुपमा ३५ हजार ४१ जना
स्थानीय प्रतततनगधहरूको छनौि ।

• त्तवकास-तनमाभणसदहत हरेक क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरुबीच 
सकारात्मक प्रततस्पधाभको सुरुआत र आफ्नो क्षेत्रको 
त्तवकास आफैं  गनुभपछभ भन्ने भावनाको त्तवकास ।

• स्थानीय सरकार सञ्चालनको पदहलो कायभकालको पाँचौ 
तथा अजन्तम वषभ सम्म आइपुग्दा स्थानीय तहहरुबाि 
जनताका प्राथसमकताका समस्या सम्बोधन र सावभजतनक 
सेवा प्रवाह सम्बन्धी थुप्रै उत्साहप्रद, नौला र पाठयोग्य 
कामहरु सम्पन्न ।



केही प्रतततनगध उदाहरण
• बडीमासलका नगरपासलका बाजरुा, हीमा गाउँपासलका जमु्ला -

सशक्षाको गणुस्तर र सशक्षक व्यवस्थापन  
• जोरायल गाउँपासलका डोिी- असभलेख व्यवस्थापन
• महासशला गाउँपासलका पवभत-'एक घर एक रोजगार कायभ् म'

• ततलाठी कोइलाडी गाउँपासलका सप्तरी- 'बालत्तववाहमुक्त 
गाउँपासलका' बनाउने प्रयास 

• सूयोदय नगरपासलका इलाम -पयभिनलाई आगथभक पक्षसँग 
जोड्न 'कन्यामक्षेत्र केजन्ित पयभिकीय उप्महरु‘

• कन्काइ नगरपासलका झापा- 'मजदरु दहतकोष तथा वीमा 
कायभ् म'



केही प्रतततनगध उदाहरण
• राप्ती नगरपासलका गचतवन - 'त्तवसभन्न चरणमा १२ जना 
पदागधकारीको हस्ताक्षरयुक्त प्रततवेदन पश्चात मात्र 
भुक्तानी' हुने प्रणाली 

• कणाभली प्रदेशको रास्कोि नगरपासलका- 'श्रम बैङ्क ‘



होडबाजी
• उत्पादकमूलक क्षेत्र त्तवस्तार, रोजगारी ससजभना, आन्तररक 
राजस्व वदृ्गध, चुस्त बजेि तनमाभण र खचभलाई प्रभावकारी 
बनाउने तफभ  केही स्थानीय तहहरुबाि प्रशिंसनीय काम 
सम्पन्न ।

• राज्यले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइ आएको राजस्व 
बाँडफाँि, समानीकरण, सशतभ लगायतका अनुदान अनुत्पादक 
के्षत्रमा लगानी गनेमा होडबाजी ।

• जनप्रतततनगधहरुमा 'हामीले जे गदाभ पतन हुन्छ' भन्ने 
मानससकताको त्तवकास । कम खचीलो हुनुपने स्थानीय 
सरकार जवाफदेही बबनाको भडकीलो सरकारी सुत्तवधाको 
होडबाजीमा ।



होडबाजी
• बजेि तथा कायभ् म कायाभन्वयनको दृजटिकोणले यो आगथभक 
वषभको (०७८।७९) अन्त्यततर त्तवकासको कृबत्रम रफ्तार बढ्ने । 
चालु खचभको ससमा सधैं नाघी आएको र पूँजीगत खचभ ७० 
प्रततशतको हाराहारीमा रहेको भएपतन यो आगथभक वषभमा 
पूँजीगत खचभले पतन राजनैततक असभटठ पूरागनभ छलाङ् 
लगाउने । 

• आगथभक तथा आन्तररक तनयन्त्रण झन कमजोर हँुदै जाने र
ठूलो पररमाणको रकम बेरुजकुो रुपमा पछी आउने तनवाभगचत 
पदागधकारीको फर्छभयौि दातयत्वको रुपमा सने ।



१. स्थानीय कानून तनर्ायण
• सिंत्तवधानको अनुसूची- ८ को अगधकारको क्षेत्रमा सबैजसो स्थानीय 
तहहरुले सबैप्रकारका गरी १५ देखख ४० विासम्म स्थानीय कानूनहरु 
तनमाभण गरी कानूनी शासनको प्रत्याभूतत ददलाउन सफल । 

• तर कानून बनाउँदा त्तवधातयकी प्रकृया पूरा गरी र नबाखझने गरी 
बनाउन नसककएका कारण कततपय कानूनहरु कायाभन्वयनमा लैजान 
कदठनाइ ।

• नमूना कानूनलाई अक्षरश: उतादाभ स्थानीय आवश्यकता र स्रोतबीच 
ठूलो बेमेल ।

• साझा अगधकारका क्षेत्रमा र दोहोरो जजम्मेवारीमा परेका के्षत्रमा सिंघ 
तथा प्रदेशबाि बन्नुपने कानून नबनेकोले समस्या ।

• साझा अगधकारका अनुसूची -९ मा उजल्लखखत त्तवषयमा अन्ततनभदहत 
अगधकारको प्रयोगका लागग कानून बनाउन सङ्घ उदाससन । प्रदेश 
सरकार अन्यौलमा ।



२. त्तविीय स्रोत व्यवस्थापन 
• तत्कासलन स्थानीय तनकायहरु स्थानीय तहमा पुनसरंचना 
पश्चात त्तविीय स्रोतका हकमा सबल बन्दै गएका । 

• आ. व. ७६।७७ मा सिंघ र प्रदेशबाि हस्तान्तरण भएको
अनुदान रू २ खबभ  ६६ अबभ, सिंघ र प्रदेशसरकार राजस्व 
बाँडफाँिबाि रू ५४ अबभ १५ करोड, आन्तररक राजस्व आय रू 
३० अबभ ५३ करोड र पतछल्लो वषभको मौज्दात रू ५० अबभ ७९ 
करोड समेत रू ४ खबभ १ अबभ आय प्राप्त । स्रोत पररचालन 
गनभसक्ने क्षमताका दृजटिकोणले यो रकम उल्लेख्य ।

• तर सोही आ. व. मा ७५३ स्थानीय तहहरूमा खचभहुन नसकी  
रू ८१ अबभ ३५ करोड मौज्दात रहेको । वषेनीरहने मौज्दात 
घिाउने चुनौती एकाततर छ भने भएका खचभको उपादेयतामा 
प्रशस्त प्रश्नहरु उठेका ।



अनुत्पादक लगानीमा होडबाजी

• बािोभरी तछदै नतछनुभपने गेि तनमाभण । व्यजक्तगानका 
स्मारक । डाँडा थाप्लोमा भ्यू िावर 

• दगु्ध उत्पादनको सरोकार नै नभएको "सुत्केरी भैंसी अनुदान 
र पाडापाडीको जन्मदताभ"

• कृत्तष उत्पादकत्वको कुनै साइनो नभएको "मेयर सँग कृषक"

• डोजर अपरेिरको आखँागणीत तनदेसशत घरघर पुग्ने धुले 
तथा सवारी चल्नुनपने सडक तनमाभण



अनुत्पादक लगानीमा होडबाजी
• प्राकृततक स्रोतको उपयोगबाि प्राप्त लाभको समन्यातयक 
त्तवतरणको व्यवस्था गदै लाभको तनजश्चत अिंश सेवा वा 
वस्तुको रूपमा पररयोजना प्रभात्तवत के्षत्र र स्थानीय 
समुदायलाई त्तवतरण गनुभ पने भएपतन गररएका प्रयास र 
कायभ् महरुको प्रभाव समीक्षा योग्य हुन सकेन ।

• प्राकृततक स्रोतको लाभको बाँडफाँिमा स्थानीय तहको 
मागलाई वेवास्ता गररएको भनी स्थानीय तह प्रतततनगधत्व 
गने सिंघहरुको गनुासो ।

• त्तविीय हस्तान्तरणलाई तथ्यमा आधाररत कसरी बनाउने र 
राजस्व पररचालनलाई सुदृढ बनाउने काम चुनौतत पूणभ ।



२. नीतत योजना
• २०० विा स्थानीय तहहरुमा दीघभकालीन आवगधक योजना 
तयार तर सिंस्थागत सिंरचना नहँुदा त्तवषयगत योजना तजुभमा 
ओझेलमा ।

• वडागत बाँडफाँि सवभस्वीकार प्रणाली बन्दै गएको ।
• बनेका केही स्थानीय आवगधक योजना र रणनीततक
योजनाहरुको त्तवषयगत योजना र वात्तषभक योजना सँगको 
सम्बन्धका बारेमा स्थानीय तहमा स्पटिता नभएको । 

• तीनबिै तहका योजनाको पररभाषा र अन्तरसम्बन्धका 
त्तवषयमा योजना दस्ताबेज तथा कानूनहरुमा स्पटिता हुन 
नसकेको । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहको कायभ जजम्मेवारीमा 
पने त्तवकास आयोजनाको वगीकरण सम्बन्धी मापदण्डहरुको 
कायाभन्वन कुनै तहका सरकारबाि पतन न भएको । एउिै 
योजनामा तीनबिै तहका सरकारको लगानी भएको ।



२. नीतत योजना
• तीन तहका सरकारहरुबाि बजेि ल्याउने समयान्तर छोिो 
भएकाले होस वा स्थानीय तह र प्रदेशबीच साझदेारी, सहकायभ 
सम्बन्धी कानून तनमाभण नभएकाले होस स्रोत अपव्यय न 
रोककएको ।

• स्थानीय तहहरु योजना दस्ताबेज बनाउन तयार देखखएका तर 
राजटिय लक्ष र सूचकलाई अनुसरण गदाभ देखखएको 
जदिलताको कारणले ततन्को प्रयोग हुनसक्ने अबस्था नभएको 
।



४. बजेि तथा कायभ् म तयारी 
• योजना तथा कायभ् म र आयव्ययको अनुमान समयमै
सभामा पेस गने काममा उल्लेख्य सुधार ।

• ्म पुन: भिंग भइ आगथभक वषभ ०७६।७७ मा ७५३ स्थानीयतह  
मध्ये ६५१ ले मात्र वात्तषभक बजेि तथा कायभ् म समयमै 
सभामा पेश गरेकोमा ०७७ आषाढ १० गतेसभत्र ५५२ स्थानीय 
तहले मात्र बजेि पेस गरेका । 

• समयमै बजेि पेस तथा पाररत नहँुदा भएको आम्दानी र 
खचभले वैधता नपाउने र कर उठाउन अगधकार प्राप्त नहुने 
प्रावधानलाई स्थानीय तहहरुले हल्कारुपमा सलिंदै आएको 
देखखएको । 



४. बजेि तथा कायभ् म तयारी 
प्रमुख कारण –

त्तवषयगत योजना तजुभमा पद्धततबारे स्थानीय तह जानकार 
नहुनु,
स्थानीय तनकायले गररआएको पद्धतत नै अबलम्बन गररनु । 
त्तवषयससमततगत बजेि त्तवतनयोजन नभइ वडागत बाँडफाँि 
अबलम्बन हुनु,
एकमुटठ रकम अबण्डामा राखख (आव ०७७।७८ मा १९३ 
स्थानीय तहमा रू ८ अबभ ९ करोड) कायभपासलकाको
हासलमुहाली कायम राख्न ेप्रवतृ्ति उन्मुख हुनु,

सहभागगतात्मक पद्धततबाि योजना छनौि नभइ 
कायभपासलका कै दबदबामा स्रोत त्तवतनयोजन हुनु । 



थोरै प्रयोजनका त्तवषयक्षेत्र ससमतत
• त्तवषयगत ससमततहरुले वात्तषभकरुपमा योजना तजुभमाका बखत मात्र 
न्यूनतम रुपमा काम गरेको । 

• सिंयोजकहरु वडाध्यक्ष नै स्थात्तपत गररने प्रवतृ्तिले गदाभ योजनाहरुमा 
सिंबेदनशील त्तवषयहरु (अपाङ्ता, मदहला उत्थान, दसलत समुदाय 
उत्थान, बालमैत्री त्तवकास, सामाजजक सुरक्षा आदद) समेदिन 
सकेनन ।

• कायभपासलकामा भएको मदहला तथा दसलत प्रतततनगधत्व कानूनी 
औपाररकतामा ससमीत हुन पुग्यो ।

• स्थानीय तहका पदागधकारीहरुले प्रदेशस्तरमा राजनैततक 
सासमप्यताका आधारमा कायभ् महरु सभत्र्याउने गरेकाले 
कायभपासलकामा अन्तरत्तवरोधका त्तवषय बन्ने गरेको ।

• राजनीततक अनुग्रहमा कायभकताभलाई भाग पुयाभउन एउिै योजनामा 
अलग अलग नाम राखेर बजेि हासलनुमा स्थानीयतहमा 
आयोजनाहरूको सूची नभएकोले र योजना सम्भाब्यता, योजना 
कायाभन्वयन तासलका तयारी जस्ता पक्षमा ध्यान नददएकै कारण । 



५. मध्यमकालीन खचभ सिंरचना र बजेि प्रक्षेपण
• बजेि अगावै स्थानीय तहहरुले मध्यमकालीन खचभ सिंरचनाको 
तयारी तथा कायाभन्वयनमा स्थानीय तह मात्र हैन सङ्घमा 
समेत कडाइ न भएको ।

• खचभ सिंरचनाले तीन वषभको बजेिलाई प्रक्षेपण गदाभ उपलब्ध 
साधनस्रोतको आकँलन गने र त्यसलाई योजनाको
प्राथसमकताको के्षत्रमा बाँडफाँि गने हुनाले स्थानीय तहहरु 
स्रोतको पूवभ त्तवतनयोजन भइ आफु बाँगधने भयका कारण र 
स्रोतको प्रक्षेपण सम्बन्धी क्षमताले न भ्याउने कारण यो 
सिंरचना बनाउन उत्सादहत न देखखएका । 

• राजश्व परामशभ ससमततहरुबाि आगामी आगथभक वषभको लागग 
स्रोत साधन र राजस्वको अनुमान र राजश्व सम्बन्धी परामशभ 
तथा स्रोत अनुमान तथा बजेि सीमा तनधाभरण ससमततबाि 
राजनैततक खखचातानी र क्षमताकै कारण बजेि सीमा तनधाभरण 
गरी त्तवषयगतरुपमा उपलब्ध गराउने काम हुन नसकेको ।



६. कमभचारी व्यवस्थापन
• स्थानीय तहमा करीब ६७ हजार दरबन्दी स्वीकृत भइ 
७७।०३ सम्म तनजामती सेवाबाि ३२ हजार २५० र अन्य 
सेवाबाि १३ समेत ४४ हजार ५०० जनाको समायोजन ।

• स्थानीय तहले आफ्नो अगधकार क्षेत्र र कायभबोझको 
त्तवश्लेषण गरी सिंगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षणको 
आधारमा स्थायी प्रकृततको कामको लागग सेवा करारबाि 
१७ हजार भन्दा बढी तनयुक्त गरेर काम सुचारु गरेको ।

• कमभचारी अभावमा स्थानीय तहको काम नराम्ररी प्रभात्तवत 
• प्रदेश लोकसेवा आयोगहरु कृयाशील भइनसकेको कारणबाि 
२५ हजारभन्दा कम जनसिंख्या भएको ३३४ गाउँपासलका
सबैभन्दा बढी प्रभात्तवत । 



६. कमभचारी व्यवस्थापन
• स्थानीय तहहरु आफ्नो अनुकल र स्थानीय मोह त्तवशषेका 
कारण कमभचारी राख्न नै ' पाँच लाखे ' ( सावभजतनक खरीद 
ऐन बमोजजम सोझै खरीद) सङ्गठन सवेक्षण प्रततवेदन 
तयार गनभ गराउन उद्दत । 

• प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुबाि स्थानीय तहमा गररएका 
तनयुजक्त पदपूतत भहरुबारे कुनै ठोस तनदेशन जान नसकेको 
। प्रमुख प्रशासकीय अगधकृत हरुको सरुवा छोिो समयमा 
नै हुने गरेको कारणले अजस्थरता बढेको ।

• ३० विा गाउँ तथा नगरपासलकाबाि* सङ्कलन गररएको 
तथ्याङ्कले कमभचारीको आवश्यकता पूतत भगनभ स्थानीय 
तहहरुले ररक्त दरबन्दीको ७० प्रततशत जतत कमभचारी 
करारमा राखेको देखाएको । 



७. आगथभक सामाजजक उपलब्धी तथा सावभजतनक तनमाभण

• आफ्नो अगधकारक्षेधका त्तवषयहरुमा सावभजतनक तनमाभण 
तथा सामाजजक पूवाभधार तनमाभणमा उल्लेख्य कामहरु
सम्पन्न ।

• कृत्तष, पयभिन, वन तथा वातावरण, तनमाभण नसभरी/बबउ 
उत्पादन, इजन्जतनयररङ, पशुपालन (कुखरुा, माछा, पश,ु 

बाख्रापालन), घरेलु उत्पादन,  बालीत्तवज्ञान, फतनभचर उद्यम, 

तनमाभण व्यवसाय, अिोमोबाइल, मौरीपालन, च्याउ 
खेतीलगायतका कायभ् महरुबाि स्थानीय अथभतन्त्रमा 
सकारात्मक योगदान ।

• आधारभूत  स्वास्थ्य तथा सशक्षाका लागग पूवाभधारहरु 
तनमाभण । 



७. आगथभक सामाजजक उपलब्धी तथा सावभजतनक तनमाभण
• ससमान्तकृत समुदायहरुको पदहचानसदहत सिंरक्षणको कायभ् म 
सञ्चालन । सानो रकम र पररमाणमा सामाजजक सुरक्षाका 
नौला स्कीमहरु प्रततपादन 

• सडक कालोपत्र ेगने, सडक स्तरोन्नतत तथा स्तरीकरण गने,

सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल तनमाभण, स्मािभ ससिीको, भूकम्प 
प्रभात्तवत के्षत्रमा पून-तनमाभण, केन्िीय बस िसमभनल तनमाभण र 
पयभिन पूवाभधार आदद प्रमुख उपलब्धी ।

• आपतकालीन कायभ सञ्चालन केन्ि त्तवपद् व्यवस्थापन कोष 
स्थापना र सञ्चालन, सामुदातयक वन, तनजी वन र 
बकृ्षारोपणलाई प्रोत्साहन, फोहोर मैला सिंकलन, व्यवस्थापनमा 
सुधार, नयाँ प्रत्तवगधको प्रयोग आददबाि स्थानीय सरकारको 
अनुभूतत ददलाउन सफल । 



फरक तस्बीर पतन
• करीब ४०० स्थानीय तहले ८८ हजार २२१ योजना सञ्चालन 
गदाभ रू ५ लाखभन्दा माथीका योजनाको सिंख्या ३० प्रततशत 
मात्र ( आव ०७६।७७)। 

• स्थानीय तहले साना िु्े योजनाको सिंख्या घिाउन ठूलो 
चुनौतीको समाना गरररहेको । 

• सबै वगभलाई प्रत्यक्ष लाभपुग्ने योजनाहरू तजुभमा गने काम 
चुनौतीपूणभ । योजना कायभ सम्पन्न हनु नसकी आगामी 
वषभलाई जजम्मेवारी सरेका योजनाहरुलाई आवश्यक बजेि 
व्यवस्था गरी अधुरा योजना सम्पन्न गनुभ राजनैततक 
दृजटिकोणले समेत कठीन । 



फरक तस्बीर पतन
• डोजर सँस्कृततको त्तवकासका लागग बनाइएका "सामाजजक 
ग्रामीण" र सेिलाइि तस्बीरमा दबुै छेउ कतै नजोडडने 
भँुइफुट्िा धको देखखने तस्बीरका यी सडकहरु आगामी 
कायभकालका लागग नतनल्नु न ओक्लनु ।

• भवन तनमाभण इजाजतलाई पुराना नगरपासलकाहरुले
तनरन्तरता ददए पतन नयाँ गठीतहरुले यस ददशामा प्रारजम्भक 
कायभ समेत गरेको नदेखखएको । 

• राजटिय भवन सिंदहता, सडक सीमा, भू- वगीकरण, व्यवजस्थत 
आवास, उत्थानशील त्तवकास जस्ता प्रात्तवगधक त्तवयषयहरु 
"भोि डर" का कारण कायाभन्वयनमा गएको देखखएन । 
गाउँपासलकाहरु यी जिील प्रात्तवगधक त्तवषयहरुमा प्रवेश नै गनभ 
चाहेनन। तनवाभगचत जनप्रतततनगधहरुको आफ्नै सिंलग्नताका 
कारण जथाभावी जग्गा प्लदिङ स्वीकृतत भइ जग्गा व्यवसाय 
सिंस्थागत भएको ।



८. क्षमता त्तवकास
• स्थानीय सरकारको स्वरुप र व्यवस्थापन सम्बन्धमा सबै 
प्रकारका र प्रात्तवगधक पक्षहरु समेत समेदिएका कम्तीमा २० 
प्रकारका क्षमता त्तवकास सम्बन्धी तासलम असभमुखीकरणहरु 
त्तवसभन्न मन्त्रालय र त्तवकास साझदेारहरुबाि सम्पन्न ।

• असभमुखीकरणहरु स्थानीय तहको योजना छनौि,
सहभागगतात्मक प्रक्या, वात्तषभक वजेि कायाभन्वयन, त्तवि 
व्यवस्थापन, अनुगमन प्रणाली, वडा ससमततका काम, कतभव्य र 
अगधकार, सामाजजक पररचालन जस्ता त्तवषयहरुमा ब्यवहाररक 
ज्ञान ददन चुकेको ।

• क्षमता त्तवकासलाई तासलम र गोटठीको त्तवषय बनाइ तासलम 
पुजस्तका, स्रोत पुजस्तका, हाते म्यानुअलहरुको पुनआभत्तवटकार 
मात्र गररएको देखखएको ।



८. क्षमता त्तवकास
• ' पाँच लाखे ' क्षमता त्तवकास कायभ् महरुले स्थानीय तहको 
सिंस्थागत सदृृढीकरण गनुभको सट्िा जनप्रतततनगध उपर त्तवज्ञ 
तथा सल्लाहकारहरु हावी हँुदै जाँदा सूचना सम्बद्ध सिंस्थागत 
प्रणाली नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको । ।(आव ७६।७७ 
मा ४४७ स्थानीय तहले रू १ अबभ ३९ करोड १४ लाखको कायभ 
बाह्य परामशभदाताबाि गराएको)

• क्षमता त्तवकासका लागग खडा भएका प्रदेशस्तरका प्रततटठानहरु 
कमभकाण्डी दस्ताबेज तयारी र तासलम सञ्चालमा व्यस्त 
रहेको । 



९. आन्तररक तनयन्त्रण र सावभजतनक खरीद तथा 
पारदसशभता

• खररदको गरुु योजना र वात्तषभक खररद योजना तयार गनुभ पने 
कानूनी प्रावधान त्तवपरीत मालसामान, तनमाभण कायभ वा सेवा 
खररद  स्पेससकफकेशन, योजना, नक्शा, डडजाइन, त्तवशषे 
आवश्यकता वा त्तवस्ततृ पररयोजना प्रततवेदन तयार नगरी 
सावभजतनक खररद गरेका थुप्रै बेथीतत महालेखा परीक्षकको 
प्रततवेदनहरुले औिंल्याएको ।

• ऐनको प्रावधानको उगचत कायाभन्वयन नहँुदा डोजर सँस्कृतत 
बढेको, नक्कली उपभोक्ता ससमतत खडा भएको र ससमततहरु 
ठेकेदारबाि सञ्चासलत भएको त्तवषय पुरानै । 

• प्रततस्पधाभ ससमीत हुनेगरी सोझै खररद गने अपारदशी आगथभक 
व्यवहारका कारण त्तवकास 'राजनैततक असभटि' पूरा गने 
खगचभलो साधन भएको र सोही कारणबाि आन्तररक तनयन्त्रण 
गमु्दै गएको ।



९. आन्तररक तनयन्त्रण र सावभजतनक खरीद तथा 
पारदसशभता

• पासलकाका वडासदस्य देखख अध्यक्ष/ प्रमुख सम्म भ्रटिाचारमा 
मुतछएका र अजख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान आगको
कारवाहीमा पने गरेका उदाहरण सामान्य ।

• सावभजतनक सेवा प्रवाहलाई पारदशी र जवाफदेही बनाउन 
आयव्ययको त्तववरण, त्तविीय प्रततवेदन, चौमाससक प्रगतत, बजेि 
सावभजतनक, सामाजजक परीक्षण तथा सावभजतनक सुनुवाई 
जस्ता औजारहरुको प्रयोग बबगतमा झैं औपचाररकता पूरागने 
खालका भएका । 

• आव ०७५।७६मा लेखापरीक्षण सम्पन्न ७४३ स्थानीय तहको 
कुल बेरुज ूरू ६९ अबभ ८१ करोड रहेकोमा आव ०७६।७७ मा 
समायोजन तथा सम्परीक्षणबाि रू ८ अबभ २१ करोड फस्यौि 
भई बाँकी रहेको रू ६१ अबभ ६० करोड र आव ०७६।७७ मा
६९४ स्थानीय तहको रू ४० अबभ ४३करोड गरी रु १ खबभ २ 
अबभ बेरुज ूफस्यौि गतन बाँकी ।



१०. न्यातयक ससमतत 
• उपाध्यक्ष/ उपप्रमुखले सिंयोजन गरेका दइु प्रमुख ससमततहरु 
मध्ये न्यातयक ससमतले जनस्तरमा न्याय सम्पादनमा 
स्थानीय प्रतततनगधहरुको अब्बल क्षमता प्रदशभन गनभ सफल ।

• न्यातयक ससमततहरुले आफ्नो अगधकारक्षेत्र सभत्रका त्तववाद 
तनरुपण सम्बन्धी कायभहरु आशातततरुपमा गनभ नसक्नुमा 
ससमततमातथापी न्यातयक ससमततहरुले आफ्नो अगधकारक्षेत्र 
सभत्रका त्तववाद तनरुपण सम्बन्धी कायभहरु आशातततरुपमा गनभ 
ससमततमा सभाबाि तनवाभगचत हुने दईु कायभपासलमा 
सदस्यहरुमा वडाअध्यक्ष नै तनवाभगचत गने प्रवतृ्तिका बाधक 
रहयो । 

• न्यातयक तनरुपण पतन बहुमतकै आधारमा हुने हँुदा प्रमुख/
अध्यक्षबाि प्रभात्तवत भएका सदस्यहरुको प्रत्यक्ष भूसमका 
देखखयो । 

• ससमततका सदस्यहरु त्तववाद तनरुपण भन्दा पतन न्याय 
सम्पादनका अदालतत प्रकृया र कायभत्तवगध प्रतत बढी झुकाव 
रहने जस्ता कारणहरु देखखए ।



११. स्थानीय सरकारको स्वमूल्याङ्कन र ददगो 
त्तवकास लक्ष्य स्थानीयकरण
• स्थानीय तहहरुमा स्थानीयस्तरको समग्र कायभसम्पादनको 
लेखाजोखा सदहतको स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धी औजार स्थात्तपत 
।

• स्वमूल्याङ्कनका प्रमुख त्तवषयके्षत्र र सूचक
स्वमूल्याङ्ङ्कनबाि जनप्रतततनगधहरु स्वयिं अनुशाससत र 
जवाफदेह हँुदै गएको ।

• तर यस्तो मूल्याङ्कनमा पतन कागजी प्रकृयाले कततपय 
त्तवषयहरुमा प्रवेश पाउँदा त्तवगतको "न्यूनतम शतभ तथा कायभ 
सम्पादन" भन्दा फरक देखखने कठीन भएको ।

• स्थानीय तहका सरकारले आफ्नो पररवेश अनुसार ददगो 
त्तवकास लक्ष्यलाई अिंगीकार गरी कायाभन्वयन गनभ पुँजीगत 
लगानी गनभसक्ने अबस्थामा देखखएन ।



११. स्थानीय सरकारको स्वमूल्याङ्कन र ददगो 
त्तवकास लक्ष्य स्थानीयकरण

• स्थानीय तहको सबैभन्दा कमजोर पक्ष प्रगतत असभलेखीकरण,
तथ्याङ्क अद्यावगधक, अनुगमन व्यवस्थापन । कुल बजेिको 
०.२ प्रततशत भन्दा तल बजेि त्तवतनयोजन ।

• तनयसमत, वात्तषभकरुपमा र कायभपासलकाको तनणभय अनुसार 
स्थानीय तहका त्तवभन्न ससमतत तथा पदागधकारीहरुले 
कायभपासलका, सभा, प्रदेश सरकार र सिंघीय मन्त्रालयहरुमा 
गनुभपने प्रततवेदनहरु समयमा नहुने



प्रस्तुततको आशय
• स्थानीय तहहरुबाि भए गरेका काम कारवाहीको कमजोरी 
प्रदशभन गनुभभन्दा पतन प्रत्यक्ष मत ददएर स्थानीय शासनको 
जजम्मेवारी सुजम्पएका नागररकले आफ्ना प्रतततनगधलाई 
जवाफदेह बनाउन गनुभपने प्रश्न र आगामी तनवाभचनमा ददने 
असभमत छनौि लक्षक्षत ।

• त्तवश्लेषणबाि मतदातालाई दलगत प्रततबद्धता तथा आआफ्ना 
स्थानीय तहको वात्तषभक नीततमा उल्लेखखत प्रततबद्धताहरुको 
कायाभन्वयनको गचरफार गरी आगासम प्रतततनगधत्वको लागग 
बािो प्रशस्त गनभ सहयोग पुग्ने त्तवश्वास ।

• स्थानीय तहहरुले पतन आफ्नो कायभकालमा सम्पन्न गरेका 
काम र उपलब्धीहरुको असभलेखीकरण गरी मतदाताको
प्रश्नको गचिबुझ्दो जवाफ ददइ आफ्नो राजनैततक वतृत 
सुतनजश्चत गनभ र आफुलाई आगामी तनवाभचनका लागग दावी 
गनभसक्ने आधार तनमाभण ।



प्रस्तुततको आशय

• आगामी कायभकालका लागग आउने जनप्रतततनगधका लागग 
आँखा खोल्न सहायक ।

• स्थानीय सरकारलाई बसलयो बनाउन र देख्न चाहने त्तवकास 
साझदेार र सिंघसिंस्थाका लागग आफ्नो सहयोगको क्षेत्र 
पदहल्याउने अवसर । 



कसरी 
बित्यो त
स्थानीय
सरकारको
५ वर्य ?

तेस्रो
वर्य

चौथो
वर्य

दोस्रो
वर्य

पिी
लो 
वर्य

“ नयााँ छौं, ससक्दै छौं ।” –
(कार्, कतयब्य र अधधकार
िुझ्ने ) 

“क्यै पद्धतत नै
रिेनछ ।” – (नीतत,
कानून, काययववधध,
संरचना तयारी)

“सियोग नै भएन “-
(ववना योजनाका
पूवायधार,
अतनयन्त्न्ित खचय, 
अतनयसर्तता)

पााँचौं
वर्य

“यो वर्य त चुनाव नै
भै गो तन” –
(राजनैततक आग्रि,
पूवायग्रि )

“िार्ी लाधग परेका छौं 
।” – (पूवायधार ववकास 
तथा सेवा प्रवािर्ा
गतत ल्याउने प्रयास ) 



अबको बािो

“गलत साबबत हँुदा बुद्गधमानले सच्याउँछन, अज्ञानी तकभ  
जारी राख्छन ।” (When proven wrong, the wise ma(e)n 

will correct her(im)self and the ignorant will keep 

arguing- Ali Bin Abu Talib) 
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