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पृ+भमी 
.दशे तथा 5थानीय शासन सहयोग काय;<म नेपाल सरकारको नेत?ृवयमा .दशे तथा 5थानीय सरकारहA िबच 
िBषCीय र दातिृनकायहAसंग सहभागी भइ दशेFयापी Aपमा संचfिलत एउटा मह?वप"ण; काय;<मको Aपमा 
संचािलत छ । यस काय;<मले .दशे तथा 5थानीय सरकारको सं5थागत Cमता अिभबिृN गिर कुशल, पारदशQ, 
.भावकारी र जवाफदहेी सासन संयTBको पिरकUपाना गरेको छ । हाल यो काय;<म सात वटै .दशेको मWुय मTBी 
तथा मिTBपिरषदको काया;लय मातहत रहकेो शासकीय सधुार तथा समTवय महाशाखा अTतग;त 5थापना गिरएको 
.दशे काय;<म काय;Tवयन इकाई माफ; त संचालन भईरहकेो छ । .दशे तथा 5थानीय शासन सहयोग काय;<मको 
काय;<म समTवय इकाई माफ; त संचालन भइ रहकेो छ । 
 
ग\डकी .दशेमा पिन यो काय;<म िविधवत Aपमा ५ नोवे_भर, २०१९ दिेख संचालन हुद ैआइरहकेो छ । 
काय;<मलाई गितिशल बनाउन शासकीय सधुार तथा समTवय महाशाखा अTतग;त .दशे काय;<म काय;Tवयन 
इकाईNारा संचािलत छ भने .दशे काय;<म डाईरेfटर तथा मWुय मिTB तथा मिTBपिरषदको काया;लयका सिचव gी 
इTद ु िघमीरेiय ुतथा .दशे काय;<म .बTधक gी मिुjनाथ भ\डारीiयलेु िवशेष योगदान पयुा;उँद ैआइरहकेो छ 
।अकlतफ;  पिरयोजनाले ग\डकी .दशे सरकारलाई सहयोग तथा सहजीकरण गन;को लािग आवmयक दC मानव 
जनशिjहAलाई िवषय िवnको Aपमा oयव5था गरेको छ । काय;<मलाई िदशािनदpश गन;को लािग ग\डकी .दशेले 
.दशे वािष;क रणनैितक योजना बनाई काय;<म काय;Tवयन गिररहकेो छ भने 5थािपत लqय .ािrका .गतीहAको 
स_बिTधत िनकायबाट िनरTतर Aपमा अनगुमन, िनयमन तथा सपुिरवेCण गदs प+ृपोषण तथा सझुावहA िदद ै
आइरहकेो छ । यस काय;<म काय;Tवयन गदा; अTतर सरकारसंगको समTवय, सहकाय; तथा सहजीकरणले 
काय;<मलाई मतु; Aप िदने िवuासका साथ .दशे सरकारले संिघय सरकार तथा 5थािनय सरकारसंगको भिट;कल 
तथा िCितजीय स_बTध मजबतु पानp ज5ता रणिनितहA अवल_बन गदs आइरहकेो छ । संिघय सरकार अTतग;त 
5थािपत काय;<म समTवय इकाईसंगको िनरTतर छलफल, प+ृपोषण र सहकाय;ले तथा 5थािनय सरकारहAसंगको 
स_बTध िव5तार तथा सहजीकरणले गदा; ग\डकी .दशेमा 5थािपत गिरएका काय;<मका लqयहA .गती पथितर 
ल_कद ैगइरहकेो अव5था रहकेो छ । यसै स_बTधमा अTतर सरकारहAिवचको स_बTधलाई िनरTतरता तथा मजबतु 
बनाउनको लािग संिघय मािमला तथा सामाTय .शासन मTBालय मातहत रिह यस काय;<मको समTवय इकाई, 
िसहदरबारNारा माघ ४ गने ग\डकी .दशेमा .दशे 5तरीय अTतरि<या काय;<म स_पTन गरेको छ । यस .ितवेदनमा 
काय;<मका मह?वपणु; एजे\डामा गिरएका छलफलहA, .दशे तथा 5थािनय सरकारका राwxसेवकNारा सेयर गिरएका 
अनभुवहA र आगामी पहल कदमीहAलाई सारांशमा समेट्ने .यास गिरएको छ । 
  



 

 

अTतरि<या काय;<मको .मुख उNेmय 
यस काय;<मको मWुय उNेmय ग\डकी .दशेमा .दशे तथा 5थािनय शासन सहयोग काय;<मको अव5था र काय;<म 
काय;Tवनका <ममा 5थािनय सरकारहAका अनभुव आदान .दान गिर काय;<मलाई आगामी िदनहAमा .भावकारी 
ढंगले अिघ बढाउनका लािग आवmय समTवय, सहकाय; तथा सहजीकरणका संभावनामा छलफल गदs काय;<मलाई 
सफल बनाउने रहकेो छ । 
 
काय;<म संचालन भएको 5थान, िमित र समय 
.दशे 5तरीय अTति<या?मक काय;<म िमित २०७७/१०/०४ गते पोखरा |ा\ड होटल, िवरौटा, पोखरामा स~चालन 
भएको िथयो । काय;<म िवहान ९ बजेदिेख बेलकुा ४ बजेस_म स~चालन भएको िथयो । पिहलो सBमा उ�ाटन 
काय;<म रहकेो िथयो भने दोÄो सBमा काय;पBहA पBहÅ .5ततुी पÇात ् सहभागीहANारा प+ृपोषण िलने र 
स_बिTधत िज_मेवार .5ततुकता;हANारा सोिधएका .ÉहAमािथ .Ñयाउने काय; भएको िथयो । 

काय;<ममा सहभागीहAको िववरण 
काय;<ममा मलुत .दशे तथा 5थािनय िनकायमा काय;रत राwxसेवक कम;चारीहAलाई आमTBण गिरएको िथयो । 
5थािनय सरकारमा काय;रत नगरपािलकाका .मखु .शासिकय अिधकृतहA तथा .दशे अTतरगतका सहसिचवहA र 
स_बिTधत कम;चारीहA काय;<ममा उपि5थत हुन ुभएको िथयो भने ग\डकी .दशे अTतग;त .दशे तथा 5थािनय शासन 
सहयोग काय;<ममा काय;रत सबै .ािविधक कम;चारीहA पिन सहभागी भएका िथए । काय;<मा ज_मा गिर ११५ 
(मिहला–९, पAुष–१०६, ज_मा–११५, दिलत–१ जनजाित–२९ अTय–८५) जना सहभागीहA रहकेा िथए । 
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काय;<मका मुWय उपलिFधहA 
यस काय;<मका मWुय उपलिFधहA यस .कारका छन ्। 
१) .दशे तथा 5थािनय शासन काय;<मको àेमवक;  तथा यसका गितिवधीहAको जानकारीका साथै ग\डकी .दशेमा 
यस काय;<मका अव5थाबारे सहभागीहAलाई जानकारी गराइएको । 
२) काय;<मले िलएका िनधा;िरत उदmेयहA .ािr गन;का लािग संघ, .दशे तथा 5थानीय सरकारका काम तथा 
िज_मेवारी र ?यसमा राwxसेवक कम;चारीहÅको थप दािय?वबारे बोध गराइएको । 
३) काय;<मलाई पारदशQ, .भावकारी र पारदशQ Aपमा काय;Tवयन गन;का लािग भिवwयमा िनयमीत छलफल तथा 
भइरहकेा .गती िववरणका साथै अनभुवहA आदान .दान गनp वातावरण सजृना भएको । 

काय;<म शुभार_भ तथा स~चालन िविध 

पिहलो सB (काय;<मको औपचािरक उदघाटन) 
यो काय;<म ग\डकी .दकेा मWुय सिचव gी िवwण.ुसाद नेपालiयकुो .दशे अãयCतामा िमित २०७७/१०/०४ मा 
राwxगानका साथ काय;<मका .मखु अितथीको Åपमा माननीय मWुय मिTB gी पåृवी सFुबा गAुङ्घiयलेु पानसमा 
िदप .iवलनका साथ शभुार_भ गिरएको िथयो।य5तै काय;<ममा अितथीको Aपमा .धानमिTB तथा मिTBपिरषदको 
काया;लय िसहदरबारका सिचव gीमान धनराज nवाली, संिघय मािमलातथा सामाTय .शासान मTBालय 
काठमाडौका सिचव gीमान एक नारायण अया;ल र यसै मTBालयका सहसिचव gी गोपीनाथ खनालiयलेु आसन 
|हण गनु; भएको िथयो ।यसै गिर सहभागीहAका तफ; बाट, यस काय;<मका िनदpशक तथा मWुय मिTB तथा 
मिTBपिरषदक्ो काया;लयका सिचव, काय;<मका .बTधक, ग\डकी .दशे तािलम केTèका काय;कारी िनदpशक, .दशे 
अTतग;तका सिचवiयहुA, मTBालयका राwxसेवक कम;चारीहA, िजUला समTवय सिमितका समTवय 
अिधकारीiयहुA, 5थािनय सरकारका .मखु .शासिकय अिधकृतiयहुA, िमिडयाकमQ लगायत यस .दशे तथा 
5थािनय सासन सहयोग काय;<मका .ािविधक कम;चारीहA रहकेा िथए ।  
काय;<मको शभुार_भ लगतै संिघय मािमला तथा सामाTय .शासनका सह सिचव gी राजीव पोखरेलiयलेु 
काय;<मको उदmेयमािथ .कास पादs स_पणु; सहभागीहAलाई 5वागत मTतवय िदन ुभएको िथयो । यसै गिर काय;<ममा 
उपि5थत स_पणु; सहभागीहAले आêनो काय;CेB तथा पिरचय िदने काय;<म भएको िथयो । यस पÇात ्काय;<मका 
.मखु अिथती र ड्यासमा आसन |हण गनु; भएका अTय अितिथ वग;Nारा आêना सारगिभ;त मTतवय oयj गनु; 
भएको िथयो । मTतoय राWने <ममा मानिनय मWुय मिTBiयलेु काय;<म एकदमै राëो रहकेो र यसको सफलताको 
लािग स_पणु; ग\डकी .दशेवासीहAको अथ;पणु; सहभागीको आवmयता टड्कारो रहकेो बताउन ुभएको िथयो भने 
अTतमा काय;<मक अãयCता |हण गनु; भएका .दसे सिचव gीमान िवwण ु.साद नेपालiयलेु स_पणु; राwxसेवक 
कम;चारीहAलाई िन+ापवु;क आफना िज_मेवारी तथा दािय?व िनवा;ह गन; र आउद ैगरेको चनुावी माहोलमा संलíन 
नभई सदवै राwxको भलो हुने काय;मा लाíन अनरुोध गदs पिहलो सBको समापन भएको घोषणाका साथै दोÄो सB 
थालनीबारे बताउन ुभएको िथयो । 

दोÄो सB (काय;पBहA .5तुितकरण) 
यस काय;<ममा मलुत ३ वटा काय;पBहA .5ततु गिरएको िथयो । पिहलो काय;पB .धानमिTB तथा मिTBपिरषद 
काया;लयका सिचव gीमान धनराज nवालीiयलेु .5ततु गनु; भएको िथयो ज5मा ितन तहको सरकार र अTतर 
स_बTधको बारेमा .काश पािरएको िथयो । काय;पBमा नेपालको संिघयताको िविशÑ अव5था, राiयको संरचना र 
शिjको वाँडफाड, तीन तहको सरकारको अTतरस_बTधका आधारहA, अिधकारका .योग, परामश; र समTवय, 



 

 

एकल तथा साझा अिधकारहAको काय;Tवयन र उUलेख नभएका अिधकारहAको काय;Tवनबारे .Ñ्याउन ुभएको 
िथयो । यसै गिर संिघय मािमला तथा सामाTय .शासन मTBालयका सह सिचव तथा .दशे तथा 5थािनय सासन 
सहयोग काय;<म (पी एल िज एस पी)का रािwxय काय;<म िनदpशक gी गोपीकृwण खनालiयलेु पी एल िज एस पी 
काय;<मको काया;Tवयन अव5था, .दशे शसुासन केTèका सवालहA, 5थािनय िवकास .ित+ानहAको पनुसंरचना, 
तािलम मोड्यलुहAको अव5था, Cमता िवकास स_बिTधम पाठ्य<महA, मTBालयबाट हालस_म भएका नयाँ 
काय;हAको जानकारी, रणनैितक योजना, 5थािनय तहको सं5थागत 5वमUुयाँकन, कम;चारीको िवमा, अनगुमन 
.णाली बारे जानकारी िदन ुभएको िथयो भने अTतमा उहाँले िप एल िज एस पी काय;<म िनताTत सरकारलाई सहयोग 
गनp काय;<म रहकेो र .दशे तथा 5थािनय सरकारलाई यसको उिचत काय;Tवयनमा अपन?व िलद ैसफलतापवु;क 
अगाडी बढाउन अनरुोध गनु; भएको िथयो  तेÄो काय;पB .5ततु गनp <ममा यस काय;<मका .दशे काय;<म िनदpशक 
तथा मWुय मिTB तथा मिTBपिरषदको काया;लयका सिचव gीमान इTद ुिघिमरेiयलेु काय;<मको हालको अव5थाबारे 
बताउन ु भएको िथयो । काय;<म काय;Tवयनको <ममा आएका सम5या, चनुौतीहA तथा काय;<मले िलएका 
रणनैितक योजनाबारे .काश पानु; भएको िथयो । अTतमा यस काय;<मलाई सफल बनाउनको लािग आवmयक पनp 
सझुावहA तथा आगामी पहल कदमीबारे बताउन ुभएको िथयो । 

छलफलमा उठेका िवषयव5तुहÅ, समाधानका उपायहÅ तथा पृÑपोषण/सुझावहÅ संकलन सB  
काय;<ममा उपि5थत सबै सहभागीहAले छलफलमा सहभागीतामलुक ढंगले सवालहÅ मािथ छलफल गरेका िथए 
।मलुत सं5थागत oयव5थापन, कम;चारी oयव5थापन तथा िनयjुी, शैिCक िनयमावली,  उìोग oयवसाय ऐन, 
5थािनय सरकारको िड िप अर बनाउनमा Cमता िवकास गनp  ज5ता िवषयव5तहुÅमा अफना िवचारहÅ तथा 
अनभुवहÅमा oयापक छलफल गिरएके िथयो । छलफलमा Fयास नगरपािलका , कावासोती नगरपािलका, ग\डकी 
गाउँपािलका, सिचव–वन िनदÉेा;लय, िभरकोट नगरपािलकाका  िज_मेवार कम;चारी तथा .मखु .शासिनक 
अिधकृतहAले आêना िजnासाहAको साथमा भए गरेका अïयासहA बताउन ुभएको िथयो । 5थानीय5तरमा काय;रत 
.ािविधक जनशिjहAको माग र अTय कम;चारीको संWयाहAमा समायोजन गनु; पनp आवmयकता बारे जानकारी िदन ु
भएको िथयो भने िसिमत दC जनशिjलाई काय;बहनको भारले गदा; काय;कुशलतामा .भाव परेको कुरा आएको 
िथयो ।कम;चारी समायोजन गदा; 5थािनय िनकायमा क5ता कम;चारीको आवmयकता रहकेो छ ?यही अनसुार 
कम;चारी राWने .णालीको िवकास गन; अपिरहाय; रहकेो छ, यस काय;का लािग स_बिTधत िनकायको ãयान पíुनपुनp 
र यसको लािग अनगुमन तथा सपेुिरवेCणको आवmयकता रहकेो कुरा छलफलमा भएको िथयो । 

यसै गिर टे\डर oयव5थापनबारे मलु ऐन बनाउन ुपनp र यस काय;को मUुयाँकनको लािग स_बिTधत िवषयिवnको 
oयव5था हुन ुपनp िवषय पिन छलफलमा आएको िथयो ।य5तै काय;<ममा समTवयको बारेमा पिन .É उठेको िथयो 
। सहभागीहAले समTवय के का लािग र कसरी गनp भTने कुरामा अलमUल रहकेो र तीन तहको सरकार हाल 
isolation मा रहरे चलेको बताउद ैयस .ित .Ñ हुन पाउने .É आएको िथयो । य5तै िभरकोट नगरपािलका 
5याङ्घजाले हाल ढुड.गा िगटी बालवुा .शोधन मेिसन स_बिTध काय;िवधी बनाई अगाडी बढेको र यस काय;िविध 
.कृया िठक वा बेिठक के हो भTने कुरा .Ñ हुन चाहकेो कुरा राWन ुभएको िथयो । य5तै काय;<मका गितिविधहAलाई 
अनलाइन .णालीमा राWन किठन रहकेो र क_ñयटुर चलाउने कम;चारी पिन नभएको र यस स_बिTध कम;चारी राWन 
के क5ता िनयम रहकेा छन ्भTने कुरा सोिधएको िथयो ।  

अTतमा यस छलफल काय;<ममा उठेका .ÉहAको जवाफ र समाधानको उपायहAमा मTतoय िदने <ममा मWुय 
मिTB तथा मिTBपिरषदको काया;लका सिचव gी धनराज nवालीiयलेु संिघय सरकारले िविभTन नमनुा काय;िविधहA 



 

 

बनाएको र 5थािनय शासन काय;Tवयन ऐन अनसुार नै काय;िविध तयार भएकोले ?यसको उिचत .योग गिर काम 
कावा;ही अिघ बढाउन ु पनp कुरामा जोड िदन ुभएको िथयो । य5तै उहाँले कम;चारी समायोजन ऐन र ?यसको 
काय;Tवयनमा के कसरी गन; सिकTछ भTने छलफलको अव5था बारे जानकारी िदन ुभएको िथयो । य5तै उहाँले 
साव;जिनक ऐनमा रहरे िनिÇत कुराहAमा रहरे काय;िविध बनाई अिघ बढन ुपनp कुरामा जोड िदन ुभएको िथयो । यस 
बाहके संिघय काननुको आधारमा काननु बनाउन ुपनp ज5ता मह?वपणु; कुराहAमा िवशेष जानकारी िदन ुभएको िथयो 
।यस पÇात ्संिघय मािमला तथा सामाTय .सासनको सिचव gी एक नारायण अया;लiयलेु काय;पBहA अ?यTत राëा 
र साTदिभ;क रहकेो बताउन ुहुद ैसमTवयको उदाहरणमा यो अTतरि<या काय;<म रहकेो बताउन ुभयो । समNृ नेपाल 
बनाउन सबै तहका सरकार उितकै िज_मेवार र काम .ित .ितबN हुन ुपनp कुराको िजकीर गनु; भएको िथयो । उहाँले 
हाल िवकासको काम हुन नसकेको र ९० .ितसत समय कम;चारीको सAवा, बढुवामा नै अिUझने कुरा अãययनले 
दखेाएको बताउन ुभएको िथयो । सं5था oयव5थापनबारेको मापद\डहA ि5वकृत हुन लागेको कुरा जनाकारी गराउद ै
उj मापद\डमा रहरे काम गनु; पनp भTन ुभएको िथयो । यसैगिर हाल जनताको सरकार .ितको िवuास घटद ैगइरहकेो 
र सरकार .ितको उóच आशाको अव5था भएकोले ितनै तहको सरकारले यस .ित िवशेष सजक हुन ुपनp कुरा मािथ 
.काश पानु; भएको िथयो । य5तै उहाँले साव;जिनक सेवाको अव5था, 5थािनय5तरमा बेAजकुो अव5था, .ितबNता 
कागजमा ह5ताCर, .ितवेदन .णाली, Cमता िवकास, दशेको राजनैितक अव5था र राwxसेवकले य5तोअव5थामा 
आफना काम.ित बफादार बTन ुपनp अव5था, र संिघय िनजामती ऐन बारे जानकारी िदन ुभएको िथयो  

मानिनय मुWयमTBी gी पृåबी सुFबा गुAङiयु को मTतoय 
यस काय;<मका मWुय अितिथको Aपमा पाUन ुभएको ग\डकी .दशेको मWुय मिTBiयलेु हाëो संिवधानमा oयव5था 
भएको अTतरसरकारी संरचनाको बारेमा बताउन ुहुद ैिवशेष गिर िवò oयव5थापनमा .काश पानु; भएको िथयो । िवò 
.णाली कमजोर रहकेो र 5थािनय र .दशे सरकारले आवmयक िवòमा संिघय सरकारमा िनभ;र रहन ुपनp कुरामा जोड 
िदन ुभएको िथयो । संिघयताको बझुाइनै फरक फरक रहकेोले सबै भTदा पिहले बझुाइमा Cमता िवकास गनु; पनp 
बताउन ुभएको िथयो । अTतर सरकार िवचको समTवय र स_बTध समुधरु हुन ुपनp र कसैले कसैमािथ आêना िवचार 
लाद ्न नहुने बताउन ुभयो । यसैले सहकाय; र समTवयमा आएका सम5याको िनराकरण गन; .दशे तथा 5थािनय 
सासन सहयोग काय;<म सहायकिसN बTन सfने कुरा बताउन ुभयो । ग\डकी .दशेमा पिन बेAज ुबढेको सम5याको 
कारण आिथ;क .णाली कमजोर रहकेो र ?यस .ित सबैको ãयान पíुन ुपनp र काय;<मले साव;जिनक .सासन र सेवा 
लाई पारदिश;, जवाफदिेह,िज_मेवार  र अनसुासन काय;मा ठुलो भिुमका खेUन ुपनp कुरा बताउन ुभएको िथयो । 
5थािनय 5तरमा भएको राजनैितक झगडामा .मखु .शासिनक अिधकृतहAले सहजीकरण गदs पलुको Aपमा काम 
गनु; पनp कुरामा जोड िदन ुभएको िथयो । 5थािनय िनकायमा स~चालन भएका र हुने ि<याकलापहAको संयोजन, 
संगठन र काय;Tवयनमा .मखु .शासिनक अिधकृतहAले िवशेष भिुमका खेUन ुपनp बताउन ुभयो । अTतमा यस .दशे 
तथा 5थािनय शासन सहयोग काय;<मले 5थािनय5तरमा धेरैनै सहजीकरण र सहयोग गनु; पनp दिेखएकोले यस 
काय;<म .ित उहाँको िवषेश आशा रहकेो जानकारी िदन ुभएको िथयो । 

अãयCNारा काय;<मको मTतoय तथा समापन 
काय;<मको अTतमा यस अTति<या काय;<ममा अãयCता |हण गनु; भएका .दशे .मखु gीमान िवwण ु.साद 
नेपालiयलेु .दशे तथा 5थानीय शासन सहयोग काय;<म अ?यTत राëो रहकेो र यसले साव;जिनक .शासनलाई 
जवाफदिेह, पारदशQ,र िज_मेवार बनाउन सहयोग गद;छ र साव;जिनक सेवाहAबाट जनतालाई भरपरु सTतÑुी .दान 
गन; मदत गद;छ भTने कुरालाई िवशेष जोड िदन ुभएको िथयो । संिघय तथा .दशे सरकारले 5थािनय सरकारका 
आविधक योजना, वािष;क योजना, राज5व सधुार काय; योजना ज5ता मह?वपणु; द5तावेजहA बनाउन सहयोग गनु; 



 

 

पनp समय रहकेो र यसको लािग स_बिTधत िनकायहAबाट िवशेप पहल र योगदान परु–याउन अनरुोध गनु; भएको 
िथयो । य5तै उहाँले स_पणु; कम;चारीहAलाई मãयनजर गदs हामी िनजामती कम;चारी हौ । हामीले कत;oयिन+पवु;क 
आफना काम र िज_मेवारीलाई oयवसाियक ढंले गनु; पनp कुरा िजिकर गनु; भएको िथयो । हामीले िदएका .ितबNतामा 
हामी सदवै अगाडी बढ्न ुपद;छ र यस .ित सबै राwxसेवक कम;चारीहA सचते बTन ुपनp कुरामा जोड िदद ैकाय;<मको 
समापन गनु; भएको िथयो । 
 
  



 

 

िनwकष;  
यो अTतरि<या काय;<म तीन तहको सरकारमा रहरे काम गनp राwxसेवक कम;चारीहAको .दशे तथा 5थािनय सासन 
सहयोग काय;<मको बारेमा घिनभतु Aपमा छलफल गिर आगामी पहल कदमीको आवmयकताहA पिहUयाउने एउटा 
मह?वपणु; कदम रहकेो छ ।   यो काय;<म माफ; त अTतर सरकारी स_बTधलाई समुधरु र समTवयको राëो शAुवाती 
उदाहरण पिन माTन सिकTछ । 5थािनय5तरमा काय;रत िज_मेवार राwxसेवकहANारा .दान गिरएका िसकाईहA, 
अनभुव र सम5यालाई गाँठो फुकाउने र रणिनितहA तयार गिर तीनै तहमा काय;Tवयनको आवmयकता औUयाउन 
मदत पगेुको दिेखTछ । अका; तफ;  तीनै तहका सरकार तथा काय;रत कम;चारीहAले .दशे तथा 5थािनय सासन सहयोग 
काय;<मलाई अपन?व |हण गिर यसका लqय .ािrमा भरपरु सहयोग गनु; पद;छ । यस .कारको काय;<म आगामी 
िदनहAमा पिन आयोजना गिर काय;<मको अव5था, लqय .ाrीको थप रणिनतीहA र पहलकदमी बारे तीनै तहका 
सरकारलाई सहयोगिसN हुने हुदँा यो िनताTत जAरी दिेखTछ र यसले जवाफदिेह, पारदशQ र कुशलपवु;क काम गन; 
थप उजा; .दान गद;छ । 
  



 

 

काय$%म तािलका 
 

काय$%म संचालनः /ी मिु2 नारायण भ6डारी 
समय काय$%म सहजीकरण 

१०:00-
10:१५ 

अ>य?ता @हणः Aमखु सिचव /ी िवDणAुसाद नेपाल Hय ू  
Aमखु अितिथः माननीय मKुयमLMी /ी पOृवी सPुबा गSुङ्ग Hय ू  
अितिथको आसन @हण 
१) सिचव /ी एक नारायण अया$ल, संघीय मािमला तथा सामाLय Aशासन मLMालय 
(२) सिचव /ी धनराज ]वाली, AधानमLMी तथा मिLMपिरषदक्ो काया$लय 
 

अितिथHयहू` 

अितिथहSको आशन@हणः 
Aदशे सिचवHयहूS, 
संघीय मािमला तथा सामाLय Aशासन मLMालयका सहसिचव HयहूS, 
Aमखु िजaला अिधकारी Hय,ू काbकी 
Aमखु Aशासकीय अिधकृत Hय ूपोखरा म.न.पा, 
काय$कारी िनदdशक Hय,ू ग6डकी Aदशे Aशी?ण Aितeान 
िजaला समLवय अिधकारी HयहूS, 
Aदशे लेखा िनयLMक Hय,ू 
Aमखु Aशासकीय अिधकृत HयहूS, 
उपिbथत सgपणू$ सहभागीHयहूS, 

 

 रािDhय गानः   
 पानसमा दीप AHवलन गरी काय$%मको समदुघाटन  माननीय मKुयमLMी 

Hयबूाट 



 

 

१०:१५-
10:३० 

bवागत एवं उklेयमािथ Aकाशः  /ी राजीव पोखरेल, सहसिचव, संघीय मािमला तथा सामाLय Aशासन मLMालय   

१०:३०-
10:४५ 

पिरचय सवै सहभागी 

१०:४५-
1१:१५ 

(१) अLतर सरकारी समLवयका सgबLधमा Abतिुत  AधानमLMी तथा 
मिLMपिरषदक्ो 
काया$लय 

  



 

 

११:१५-
1१:४५ 

(२) संघीय मािमला तथा सामाLय Aशासन मLMालय एवं Aदशे तथा 
bथानीय शासन सहयोग काय$%मको सम@ Abतिुतः  

 

सहसिचव एवं रािDhय काय$%म िनदdशक डा. गोपीकृDण खनाल Hय ूसंघीय मािमला तथा 
सामाLय Aशासन मLMालय 
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