
 (अनजसूची -२) 

मिमि २०७५ असोज ९ र १० िा सम्पन्न भएको प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सिन्वय पररषद्को बैठकबाट 
जनाइएका प्रमिवद्धिाहरू:- 

१.  सिदृ्ध नेपाल सजखी नेपालीको राविय सोच र प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सरकारको सिदृ्ध प्रदेश सजखी जनिा 
भने्न लक्ष्य हामसल गनण योगदान पजयाणउने गरी आ.ब. २०७५।७६ मभतै्र प्रदेश र स्थानीय िहहरुले 
आगािी ५ बषणको आबमिक योजना िजजणिा गने ।  

२. प्रदेश र स्थानीय िहका आबमिक योजना नेपालको संवविान, ठदगो ववकास लक्ष्य जस्िा रािले अन्िराणविय 
रुपिा प्रमिवद्धिा जनाएका  मबषय र केन्रिा बने्न आबमिक योजनालाई िनन गदै स्थानीय आबश्यकिा, 
संभावना, िििा र जनिाको िनोभावनालाई सिेट्ने गरी िजजणिा गने । जनिािा आिाररि ववकासको 
िोडल अपनाई ववकास योजना, नीमि िथा कायणक्रिहरु िजजणिा िथा कायाणन्वयनिा जोड ठदने ।   

३.  पूवाणिार सिवृद्धको िूल आिार हो । यािायाि पूवाणिारिा लगानी गदाण मनमिणि संरचनाको ठदगो प्रयोग, 

ििणि संभारिा  लाग्ने खचण, वािावरर्ीय पि, अन्य ववकासका सम्भावना आठदलाई ध्यानठदने । साथै, 

हालसम्ि  मनिाणर् भएका सडक पूवाणिारहरुिा सजरशिि रुपिा सवारी सािन  चल्नसक्ने गरी स्िरोन्नमि  

गने, सडकहरुको िापदण्ड मनिाणरर् गने र अिूरा आयोजनाहरु सम्पन्न  गनण ववशेष ध्यानठदने । त्यसैगरी 
मनशिि प्रमिशि आयोजनाहरु हरेक वषण सम्पन्न गने गरी व्यवस्था मिलाउन।े 

४.  िथ्यपरक योजना  मनिाणर् गनण र लगानी  भएको सािनबाट हामसल  भएको पररर्ाि वा नमिजा िापन गनण 
सिेि  िथ्यांकको िहत्वपूर्ण भमूिका रहने भएकाले  प्रदेश िहको एवककृि िथ्यांक प्रर्ालीको ववकास गने 
। साथै,िथ्यांकलाई अध्यावमिक  गनण स्थानीयिहले आबमिक रुपिा  प्रदेशिा  िथ्यांक पठाउन ेब्यवस्था  
मिलाउने ।  

५.  योजना  बनाउुँदा कृवषलाई ववकासको प्राथमिकिािा रा् े। कृवषको आिजमनकीकरर्, ब्यावसायीकरर् र 
वजाररकीकरर्लाई केन्रववन्दजिा राखी  यसको ववकासिा  जोड ठदने । जमिन  बाुँझो रा् े प्रवृशिलाई 
अन्त्य  गने र संगठठि रुपिा  आिजमनक  िररकाबाट खेिीपामि   गनण चाहनेहरुलाई प्रोत्सावहि  गने नीमि   

मलने ।  

६.  यस प्रदेशका  प्राचीन सभ्यिा, ऐमिहामसक स्थल, िामिणक स्थल र राविय मनकज न्जहरुलाई केन्रिा राखी  
पयणटनलाई प्रदेशको सिवृद्धको  आिारका रुपिा  ववकास गने । यसलाई िनन गरी आफ्नो पामलकाका 
संभाव्य  पयणटन िते्रको ववकास िथा सम्बद्धणनिा ध्यान ठदनजका साथै सम्भाव्य पयणटकीय स्थलको 
ववकासिा प्रदेश िथा स्थानीय िहवीच सहकायण गने ।  



७.  चालू आ.ब.िा केन्रबाट सशिण अनजदान सवहि प्राप्त भएका कमिपय आयोजना िेरै सानो वजेट आकार 
िथा िेत्र भएका वा पररर्ाि देखाउन सवकन े वकमसिका सिेि नदेशखएकाले आगािी बषणदेशख यसिा 
सजिार गनणका लामग ववशेष ध्यान ठदन नेपाल सरकारलाई अनजरोि गने । यसैगरी प्रदेश िहबाट पमन 
िेरै साना आयोजना सशिण अनजदानिा सिावेश नगने व्यवस्था मिलाउन।े   

८.  नेपालको संवविान विोशजि किणचारी सिायोजनको प्रवक्रया यथाशीघ्र सम्पन्न गरी प्रदेश र स्थानीय 
िहिा आबश्यक पने जनशशिको ब्यवस्था गररठदन नेपाल सरकारलाई अनजरोि गने ।  

९.  नेपालको संवविान विोशजि प्रदेश लोक सेवाआयोगको गठन, काि, किणब्य र अमिकारसम्बन्िी आिार 
िथा िापदण्ड मनिाणरर्सम्बन्िी कानूनबनाई प्रदेश िहबाट प्रदेश लोक सेवाआयोग सम्बन्िी कानून 
मनिाणर् िथा आयोग स्थापनाको प्रवक्रया अशघ बढाउन सवकने वािावरर् मसजणना गनण नेपाल सरकारलाई 
अनजरोि गने । 

१०. प्रदेश र स्थानीय िहबाट प्रवाह गररन ेसेवालाई पारदशी, जवाफदेही र जनिजखी  बनाउनजका साथै ववकास 
मनिाणर् कायणिा वविीय अनजशासन िथा जवाफदेवहिा कायि गनण ववशषे ध्यानठदन े। िीिव्यवयिालाई 
िानकका रुपिाववकास गने अमभप्रायले ियार गरी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृि सावणजमनक खचणको 
िापदण्ड िथा कायणववमिको सबैले पालनागने । 

११. प्रदेश र स्थानीय िहलाई संवविान िथा ऐन कानूनबाट करका दर मनिाणरर् र संकलन गने अमिकार 
रहेको छ । यस अमिकारको प्रयोग गरी करको वकमसि िथा दरहरु मनिाणरर् गदाण संमबिान र कानून 
अनजरुप एक अकाणको अमिकार हस्ििेप नहजने एवि ्कर भार दोहोरो नपने गरी गने ।  

१२. कर मिने दावयत्व भएका जनिासुँग अन्िरवक्रया गरी करिाफण ि उठेको रकि स्थानीय ववकास एवि ्
त्यहीकंा जनिाको भलाईिा सदजपयोग हजने कज राको सजमनशिििा गराउुँदैं कर मनिाणरर् गने । करको िेत्र 
र दर मनिाणरर् गदाण करदािा जनिाको िििा, करको प्रकृमि िथा उठ्ने रकिको आकार र कर 
उठाउुँदा सम्बशन्िि िेत्रको ववकास िथा ववस्िारिा पनणजाने असर िथा प्रभाव सिेि आुँकलन गने 
।यस अनजरुप हाल लगाइएको करको सिीिा र आबश्यक परे पजनरावलोकन गने । करदािािा कर 
मिने बानीको ववकास गराउन करदािा शशिाका कायणक्रि रा् े र करका सम्बन्ििा भइरहेको 
अमिरशन्जि नकारात्िक प्रचारलाई स्पष्ट सूचना सम्प्रषेर्िाफण ि स्पष्ट गदैजान े।  

१३. स्थानीय िहबाट भए गरेका ववकास मनिाणर् कायणहरुको गमिववमि, भएको खचण र प्राप्त भएको पररर्ाि 
खजलाई चौिामसक र बावषणक रुपिा िजख्यिन्त्री िथा िशन्त्रपररषद्को कायाणलयिा प्रमिवेदन गने । यसका 
लामग प्रमिवेदनको रुपरेखा, िररका र सिय मनिाणरर् गरी स्थानीयिहलाई उपलब्ि गराउने ।  



१४. स्थानीय िहलाई कज नै ववषय वस्िजिा िििा ववकासको आबश्यकिा भएिा प्रदेश सरकारलाई अनजरोि 
गनणसक्ने र त्यसको सहजीकरर् प्रदेश िहबाट गने । 

१५. साझा अमिकार सूचीिा रहेका कमिपय ववषयहरुिा संघीय िहबाट कानून नबनसेम्ि प्रदेश र स्थानीय 
िहबाट कानून बन्न नसक्न ेभएकाले यस्िा कानूनहरु प्राथमिकिाका साथ िजजणिा गनण नेपाल सरकारलाई 
अनजरोि गने । यसै अनजसार प्रदेश िहबाट पमन कानून िजजणिा गरी स्थानीय िहलाई कानून मनिाणर्िा 
सहजीकरर् गररठदने।  

१६. स्थानीयिहले िजजणिा गने कानूनहरुको एवककृि अमभलेख रा् र प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट मनमिणि 
कानूनहरुवीच अन्िरसम्बन्ि ववश्लषर् गनणकालामग सिेि स्थानीयिहले बनाएका कानूनहरु िजख्यिन्त्री 
िथा िशन्त्रपररषद्को कायाणलयिा पठाउने ।  

१७. शजल्ला सभा िथा शजल्ला सिन्वय समिमिसम्बन्िी नेपालको संवविानको िारा २२० उपिारा ८ 
विोशजि बनाउनजपने प्रदेश कानून प्राथमिकिाका साथिजजणिागने । 

१८. प्रदेश र स्थानीयिह अन्िगणिका सावणजमनक सम्पशिको अमभलेखीकरर् िथा संरिर् गने । साथै, प्रदेश 
र स्थानीयिह अन्िगणिका कायाणलयका लामग ित्काल भवन मनिाणर् गनण सािन अभावका कारर्ले 
सम्भव नहजने भएपमन भवन बनाउन आबश्यक जग्गाको अनजिान गरी ब्यवस्था मिलाउने ।   

१९. शजल्ला सिन्वय समिमिको कोषिा रहेको रकि स्थानीय िहको कायाणलय भवन िथा संरचना मनिाणर्का 
लामग बाुँडफाुँड गरी ित्काल उपलब्ि गराउन नेपाल सरकारलाई अनजरोि गने।  

२०. प्रदेश र स्थानीय िहबाट बजेट िजजणिा गदाण पूवाणिार ववकासका आयोजनाका अमिररि लैवङ्गक 
सशशिकरर् िथा िििा ववकास र सािाशजक, आमथणक र भौमिक िेत्रिा पछामड परेका / पाररएका 
सिजदायहरु िथा बालबामलका, अपाङ्गिा भएका व्यशिहरुको सािाशजक संरिर्का कायणक्रिहरुलाई पमन 
प्राथमिकिा ठदई ववमनयोजन गने। 

२१. प्रदेश सिन्वय पररषद्को बैठक संचालनसम्बन्िी स्वीकृि कायणववमि २०७५ कायाणन्वयनिा 
ल्याउने । 

 

 


