
वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्ि पररचालन र प्राकृवतक स्रोतको 

बााँडफााँटमा अन्तर-वनर्भरता र समन्िय  
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हेटौंडा

प्रदेश नं. ३ को प्रदेश समन्िय पररषदको बैठकमा 

छलफलका लावि तयार िररएको  



यस वर्त्र 

• संघीयताका सम्बन्धमा संवैधानिक र काििुी व्यवस्था

• तीि तहको नवत्तीय स्रोत

• नवत्तीय हस्तान्तरण

• हालसम्म भएका काययहरू

• समसामनयक सवाल तथा चिुौनतहरू
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संघियताका आयामहरु
• राजनैतीक
• प्रशासघनक 
• वित्तीय



वित्तीय संिीयताका ४ िटा स्तम्भ 
• खर्चको बााँडफााँट 
• राजाश्िको बााँडफााँट 
• अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरण 
• ऋण 



खर्चको ब ाँडफ ाँट 



खर्चको बााँडफााँट 
• कामको बााँडफााँट 

• अनुसरु्ी ५, ६, ७, ८, ९ 
▪ प्रशासानीक खर्च
▪ विकास खर्च

• इकाइ लागत 
• मापदण्ड 
• लक्ष



र जश्वको ब ाँडफ ाँट 



;+3Lo tx k|b]z tx :yfgLo tx ;femf clwsf/

eG;f/ ;jf/L s/ ;jf/L ;fwg s/

cGtz'Ns dgf]/~hg s/ dgf]/~hg s/

d"No clea[l4 s/ lj1fkg s/ lj1fkg s/

;+:yfut cfos/ ;DklQ s/

JolQmut cfo s/ s[ifL cfodf s/ dfnkf]t

Joj;fo s/ k|fs[lts ;|f]taf6 k|fKt cfo

le;f z'Ns 3/hUuf s/ 

ko{6g z'Ns ko{6g cfodf s/ ko{6g z'Ns ko{6g z'Ns

kf;kf]6{ 3/hUuf /lhi6\]zg z'Ns 3/hUuf /lhi6\]zg z'Ns /li6\]zg z'Ns

;]jfz'Ns ;]jf z'Ns ;]jf z'Ns ;]jf z'Ns

b08 hl/jfgf b08 hl/jfgf b08 hl/jfgf b08 hl/jfgf

ljleGg txsf ;/sf/x?sf] ;+j}wflgs ljQLo clwsf/



अन्तरसरक र ववत्तीय 
हस्त न्तरण 



अन्तरसरकार वित्तीय हस्तानतरण 
• वित्तीय समानीकरण अनुदान 
• सशतच अनुदान 
• समपुरक अनुदान 
• विषेश अनुदान



ऋण



आन्तररक ऋण
• नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोगले ससफाररस गरेको 
ससमा सभत्र रही आन्तररक ऋण सलन सक्ने छ। 

• प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण सलनु पूिच नेपाल सरकारको सहमती 
सलनु पने छ। 



सहमती माग गदच पेश गनुच पने विषयहरु:
• आन्तरीक ऋण सलन खोजजएको योजना 
• योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रघतफल र उपलब्धी
• ऋण भुक्तानी योजना 
• ऋण ददने संस्थाको वििरण 



नेपाल सरकारले ऋण ददन सक्ने 
• नेपाल सरकारले प्रदेश िा स्थानीय तहलाई ऋण ददन सक्ने छ। 
• यसरी ऋण सलाँदा सम्झौता गरेर ऋण सलने छ। 
• स्थानीय तहले समयमा ऋण नघतरेमा उसलाई उपलब्ध गराउने
अनुदान बाट कट्टा गरी असुल गनच सक्ने छ। 



आन्तररक ऋण

• स्थािीय र प्रदशे तहले आन्तररक ऋण उठाउि प्रयोग गिे मौनिक औजार तयार भइिसकेको र काििु िभएको

• स्थािीय र प्रदशे तहको समन िगत ्आनथयक नस्थनत सम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध िभएको

र्एतापवन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवथभक िषभ २०७५/७६ मा उठाउन सक् ने कुल आन्तररक ऋणको सीमा वनर्ाभरण िररएको

• संघको हकमा आनथयक वर्य २०७५/७६ को प्रक्षनेपत कुल गाहयस्थ्य उत्पादिको ५ प्रनतशतमा िबढ्िे गरी 

• प्रदशे र स्थािीय तहको हकमा राजस्व बााँडफााँि र आफ्िो आन्तररक राजस्वको योगफलको १० प्रनतशतमा िबढ्िे गरी

• सीमा वनर्ाभरण िदाभ ऋणको उपलब्र्ता, ऋण वतने क्षमता, ऋण वलने मौविक औजारको अिस्थालाई विश् लेषण िररएको

• प ाँजी वनमाभण हुने कायभक्रमका लावि मात्र आन्तररक ऋण उटाउन वसफाररस िररएको

• यो सीमा आयोजनाको कुल लाित होइन, चालु िषभ पररचालन हुनसक् ने अवर्कतम रकम मात्र हो



सिैंर्ावनक व्यिस्था  

र्ारा ५७: राज्यशविको बााँडफााँट 

• अिसुचूी ५ – संघको अनधकार

• अिसुचूी ६ – प्रदशेको अनधकार

• अिसुचूी ७ – संघ र प्रदशेको साझा अनधकार

• अिसुचूी ८ – स्थािीयको अनधकार

• अिसुचूी ९ – संघ, प्रदशे र स्थािीयको साझा अनधकार
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सिैंर्ावनक व्यिस्था  

र्ारा ५९: आवथभक अवर्कारको प्रयोि

• तीिै तहका सरकारले बजेि बिाउिे (आनथयक काििुनबिा राजस्व उठाउि र नवनियोजि काििुनबिा खचय गिय िपाइिे)

• तीिै तहका सरकारले घािा बजेि प्रस्ततु गियसक् िे (तर, संघीय काििुद्वारा निदनेशत हुिे)

• वैदनेशक सहायता पररचालि संघले गिे (तर, संघको स्वीकृनतमा प्रदशेले वैदनेशक अिदुाि पररचालि गियसक्िे)स

• सबै तहले प्राकृनतक स्रोतको उपयोगका लानग लगािी गियसक्िे

• संघले प्रदशेलाई समेत लाग ुहुिे गरी साझा अनधकार र आनथयक अनधकार सम्बन्धी िीनत, मापदण्ड र काििु बिाउिसक्िे
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सिैंर्ावनक व्यिस्था  

र्ारा ६०: राजस्ि स्रोतको बााँडफााँट 

• तीिै तहका सरकारले आ-आफ्िो अनधकार क्षेत्रनभत्रको नवर्यमा कर लगाउिे र राजस्व उठाउि सक्िे (कुिै पनि तहको सचूीमा िपरेका र साझा 

सचूीमा परेका नवर्यमा कर लगाउिे र राजस्व उठाउिे व्यवस्था िेपाल सरकारले निधायरण गरेबमोनजम हुिे)

• िेपाल सरकारले संकलि गरेको राजस्व संघ, प्रदशे र स्थािीय तहमा न्यायोनचत नवतरण गिुयपिे (राजस्व बााँडफााँि सन्तनुलत र पारदशी हुिपुिे, 

राजस्व बााँडफााँि सम्बन्धी संघीय ऐि बिाउाँदा धारा ६०(८) का नवर्यहरूलाई ध्याि नदिपुिे)

• प्रदशे र स्थािीय तहले प्राप् त गिे नवत्तीय हस्तान्तरणको पररमाण रान िय प्राकृनतक स्रोत तथा नवत्त आयोगको नसफाररस बमोनजम हुिे

• खचयको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा नवत्तीय समािीकरण अिदुाि उपलब्ध हुिे (प्रदशेले पनि स्थािीय तहलाई नवत्तीय 

समािीकरण अिदुाि उपलब्ध गराउिे

• सशतय अिदुाि, समपरूक अिदुाि र नवशेर् अिदुाि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काििुबमोनजम हुिे
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सिैंर्ावनक व्यिस्था  

र्ारा २५१: राव् िय प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त आयोिको काम, कतभव्य र अवर्कार 

• नवत्तीय समािीकरण अिदुाि र सशतय अिदुािको आधार नसफाररस गिे

• राजस्व बााँडफााँिको ढााँचा तथा आधार तयार गिे

• तीिै तहका सरकारले राजस्व असलुीमा गिुयपिे सधुारका बारेमा नसफाररस गिे

• तीिै तहका सरकारका लानग आन्तररक ऋणको सीमा निधायरण गिे

• प्राकृनतक स्रोतमा गररिे लगािी र सोबाि प्राप् त प्रनतफलको नहस्सा निधायरण गिे 

• प्राकृनतक स्रोतको पररचालिमा उठ्िसक् िे नववादको आाँकलि गरी समाधािको उपाय खोज्िे
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कानुनी व्यिस्था  अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४

• दफा ३

• तीिै तहका सरकारले आ-आफ्िो काििुबमोनजम आ-आफ्िा अनधकार क्षेत्रनभत्रका नवर्यमा कर र गैर कर लगाउि र 

उठाउि सक् िे एवम ्दण्ड जररवािा उठाउिे

• प्रदशे र स्थािीय तहले कर लगाउाँदा रान िय आनथयक िीनत, वस्त ुतथा सेवाको ओसारप्रसार, पूाँजी तथा श्रम बजार, निमेकी

प्रदशे र स्थािीय तहलाई प्रनतकूल िहुिे गरी लगाउिपुिे

• िेपाल सरकारले संघीय काििुबमोनजम रोयल्िी लगाउि र उठाउिसक्िे

• दफा ४: तीिै तहका सरकारले गैर करको दर निधायरण गदाय वस्त ुवा सेवाको लागत, सञ् चालि र सम्भार खचयलाई आधार 

मान् िपुिे

• दफा २५: प्रदशे र स्थािीय तहले आनथयक र नवत्तीय िीनत तजुयमा गदाय िेपाल सरकारको आनथयक र नवत्तीय िीनतको अिसुरण 

गिुयपिे 
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कानुनी व्यिस्था  अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४

• दफा ५: ए कल कर प्रशासन: कुिै दईु तहले उठाउिे कर तथा गैर करको प्रशासि सम्बन्धी व्यवस्था
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सिारी सार्न कर

• िीनत बिाउिे र दर तोक् िे प्रदशे

• उठाउिे प्रदशे

घर जग्िा रवज् िेशन शुल्क

• िीनत बिाउिे र दर तोक् िे प्रदशे

• उठाउिे स्थािीय

मनोरञ् जन कर

• िीनत बिाउिे र दर तोक् िे प्रदशे

• उठाउिे स्थािीय

विज्ञापन कर

• िीनत बिाउिे र दर तोक् िे स्थािीय

• उठाउिे स्थािीय

ररक्सा, िााँगा, अिो ररक्सा, नवद्यतुीय ररक्सामा स्थािीय तहले 

सवारी साधि कर लगाउिे र उठाउिे

दईु तहको अनधकार क्षेत्रमा परेको कर तथा शलु्क उठाउिे 

तहले ६० प्रनतशत राखी ४० प्रनतशत बााँडफााँि गिुयपिे  



कानुनी व्यिस्था  अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४

• दफा ६ : मलू्य अनभवनृि कर र आन्तररक उत्पादिबाि उठेको अन्त:शलु्क रकमको ७० प्रनतशत िेपाल सरकारलाई, १५ प्रनतशत प्रदशेलाई र १५ प्रनतशत 

स्थािीय तहलाई बााँडफााँि हुिे

• दफा ७ : प्राकृनतक स्रोतबाि प्राप् त हुिे रोयल्िी अिसुचूी ४ बमोनजम बााँडफााँि हुिे, जस अिसुार िेपाल सरकारलाई ५० प्रनतशत, सम्बनन्धत प्रदशेलाई २५ 

प्रनतशत र सम्बनन्धत स्थािीय तहलाई २५ प्रनतशत बााँडफााँि हुिे

• दफा ८ र ९ : िेपाल सरकारले आयोगको नसफाररसमा नवत्तीय समािीकरण अिदुाि र सशतय अिदुाि उपलब्ध गराउिे

• दफा १० र ११ : िेपाल सरकारले प्रदशे र स्थािीय तहलाई समपरूक अिदुाि र नवशरे् अिदुाि उपलब्ध गराउि सक् िे

• दफा १२ र १३ : िेपाल सरकारको पवूय स्वीकृनत नलई वैदनेशक अिदुाि प्राप् त गिय सक् िे 

• दफा १४ : आयोगले नसफाररस गरेको सीमानभत्र रही संघ, प्रदशे र स्थािीय तहले आन्तररक ऋण नलि सक् िे

• दफा १५ : िेपाल सरकारले प्रदशे र स्थािीय तहलाई ऋण नदि सक् िे 
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कानुनी व्यिस्था  स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४

• दफा ५५: स्थािीय तहले घर र घरले चचकेो जग्गामा सम्पनत्त कर लगाउिे, अन्य जग्गामा भनूमकर लगाउिे

• दफा ५७: स्थािीय तहले भवि, पसल, ग्यारेज, गोदाम, िहरा, िप्पर, कारखािा, जग्गा वा पोखरी बहाल रकममा 

कर लगाउिे 

• दफा ५८: पूाँजीगत लगािी र आनथयक कारोवारका आधारमा कर लाग्िे 

• दफा ५९: स्थािीय तहले बहाल नबिौरी कर लगाउि सक्िे

• दफा ६०: स्थािीय तहले पानकय ङ शलु्क लगाउि

• दफा ६१: जनडबिूी, कवाडी र जीवजन्त ुसकंलि हुिे स्थािको स्थािीय तहले यी वस्तमुा कर लगाउि सक्िे
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वित्तीय हस्तान्तरणका प्रकार

अनुदान

• वित्तीय समानीकरण अनुदान: प्रदशे र स्थािीय तहको खचयको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा 

उपलब्ध हुिे 

• संनवधािको अिसुचूीहरूमा भएको काययका लानग खचय गिुयपिे (प्रदशेले अिसुचूी ६ र स्थािीयले अिसुचूी ८ मा नतएका

काययहरूका लानग नवनियोजि गिुयपिे) 

• सशतभ अनुदान: रान िय िीनत तथा काययक्रम, मािक, पवूायधारको अवस्था एव ंरान िय तथा अन्तरायन िय प्रनतबिता 

परूा गिे काययहरूका लानग उपलब्ध हुिे

• यसका साथै संनवधािको अिसुचूी ७ र ९ मा भएका साझा अनधकार सचूीमा रहकेा काययका लानग उपलब्ध हुिे 

वित्तीय संघीयता २०७६ जेठ ३०



वित्तीय हस्तान्तरणका प्रकार

• समप रक अनुदान: प्रदशे र स्थािीय तहले सञ् चालि गिय खोजेका भौनतक पवूायधार सम्बन्धी आयोजिाहरूका लानग अपगु 

रकम समपरूण गिय उपलब्ध हुिे 

• मागमा आधाररत हुिे

• समपरूक अिदुाि काययनवनध, २०७५ अिसुारको प्रनक्रया परूा गरेको हुिपुिे 

• विशेष अनुदान: प्रदशे तथा स्थािीय तहको नवनश ि आवश्यकता परूा गिय उपलब्ध हुिे

• नवशेर्गरी सामानजक पवूायधारसम्बन्धी आयोजिा तथा कायायक्रमहरूका लानग उपलब्ध हुिे

• नवशेर् अिदुाि काययनवनध, २०७५ अिसुारको प्रनक्रया परूा गरेको हुिपुिे  

राजस्ि बााँडफााँट

• प्रशासनिक र सञ् चालि खचय एवं नवकास खचयका लानग अपगु रकम पररपरूण गियका लानग उपयोग हुिे
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तीन तहका सरकारको वित्तीय स्रोत

वित्तीय संघीयता २०७६ जेठ ३०

स्थानीय तहको स्रोत

• संघीय सनञ् चत कोर् र प्रदशे सनञ् चत कोर्बाि हुिे 

नवत्तीय हस्तान्तरण (राजस्व बााँडफााँि समेत)

• स्थािीय तहको एकल र प्रदशे तहसाँगको अनधकारमा 

रहकेो कर राजस्व 

• आन्तररक ऋण

• िेपाल सरकारबाि प्राप् त हुिसक् िे ऋण

• चाल ुवर्यको िगद मौज्दात

प्रदेश तहको स्रोत

• संघीय सनञ् चत कोर्बाि हुिे नवत्तीय हस्तान्तरण 

(राजस्व बााँडफााँि समेत)

• प्रदशेको एकल  र स्थािीय तहसाँगको अनधकारमा 

रहकेो कर राजस्व 

• िेपाल सरकारको स्वीकृनतमा पररचालि गियसनकिे 

वैदनेशक अिदुाि

• आन्तररक ऋण

• िेपाल सरकारबाि प्राप् त हुिसक् िे ऋण

• चाल ुवर्यको िगद मौज्दात

संघको स्रोत

• राजस्व

• वैदनेशक सहायता

• आन्तररक ऋण

• चाल ुवर्यको िगद मौज्दात 

(सधैं च ाँहि िोइन)



हालसम्म र्एका कायभहरू

• आनथयक वर्य २०७५/७६ दनेख नवत्तीय समािीकरण अिदुाि र राजस्व बााँडफााँिका लानग िुट्टाािुटै्टा ढााँचा तयार गररएको

• दहेायका सचूकाङ् कहरू निमायण गररएको

• प िाभर्ार स चकाङ् क – सडक घित्वलाई ८०%, नवद्यतुको उपलब्धतालाई १०% र सचूिा प्रनवनधमा पहुाँचलाई १०% भार

• असमानता स चकाङ् क – सामानजक आनथयक तथा अन्य क्षते्रका ६ आयामनभत्रका २९ सचूकहरू

• लाित स चकाङ् क – स्थािीय तहका लानग गत आनथयक वर्यमा गररएको अध्ययिको आधार, प्रदशे तहका लानग नवकास कायय एवं सेवा 

प्रवाहसाँग सम्बनन्धत वस्त ुर सेवाको मलू्य

• न्य न विकास स चकाङ् क – पवूायधार सचूकाङ् कलाई ७०%, लागत सचूकाङ् कलाई २०% र असमािता सचूकाङ् कलाई १०% भार

• मानि विकास स चकाङ् क – सि ्२०१४ को िेपाल मािव नवकास प्रनतवेदिले अपिाएको नवनधमा हाल उपलब्ध तथ्याङ् कहरू 

अद्यावनधक गरी सबै स्थािीय तह र प्रदशे तहका लानग तयार गररएको

• बहुआयावमक िररबी स चकाङ् क – सि ्२०१८ को प्रदशेस्तरीय बहुआयानमक गररबी सचूकाङ् क

वित्तीय संघीयता २०७६ जेठ ३०



राजस्ि बााँडफााँटको आर्ारको सम्बोर्न

कानुनी आर्ार (रान िय प्राकृनतक स्रोत तथा नवत्त आयोग ऐि) सम्बोर्न िररएको स चकाङ्क

जिसंख्या र जिसांनख्यक नववरण कुल जिसंख्या र आनश्रत जिसंख्या

क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल

मािव नवकास सचूकाङ्क मािव नवकास सचूकाङ्क

खचयको आवश्यकता

न्यिू नवकास सचूकाङ्क
पवूायधार नवकास

राजस्व संकलिमा गररएको प्रयास

प्रयोग िगररएको
नवशेर् अवस्था

वित्तीय संघीयता २०७६ जेठ ३०



राजस्ि बााँडफााँटको ढााँचा

आर्ारहरू प्रदेश स्थानीय

जनसंख्या

कुल जिसंख्या                         ८०

आनश्रत जिसंख्या अिपुात         २०

७० ७०

के्षत्रफल १५ १५

मानि विकास स चकाङ्क ५ ५

न्य न विकास स चकाङ्क १० १०

न्यिूतम - रु. ३ करोड (आ.ि. २०७५/७६)

रु. ३ करोड ५० लाख (आ.ि. २०७६/७७)

वित्तीय संघीयता २०७६ जेठ ३०



राजस्ि बााँडफााँटबाट प्रदेशहरूले आवथभक िषभ २०७६/७७ मा प्राप् त िने अनुमावनत रकम (रू. लाख)

वित्तीय संघीयता २०७६ जेठ ३०

प्रदेश नं. १, १०२७९७

प्रदेश नं. २, १०४३९३

प्रदेश नं. ३, १०६०१९

िण्डकी प्रदेश, ७७०५१

प्रदेश नं. ५, ९९१२३

कणाभली प्रदशे, ७४४४३

सुद रपवश् चम प्रदेश, ७९८७२



राजस्ि बााँडफााँटको तररका

वित्तीय संघीयता २०७६ जेठ ३०
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वित्तीय समानीकरण अनुदान

• तीनिटा बहृत आर्ारमा वसफाररस िररएको

• न्यिूतम अिदुाि (रानिय प्राकृनतक स्रोत तथा नवत्त आयोग ऐि, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ३ बमोनजम)

• थप नवत्तीय समािीकरण अिदुाि (रानिय प्राकृनतक स्रोत तथा नवत्त आयोग ऐि, २०७४ को दफा १६ को उपदफा 

१ बमोनजम)

• काययसम्पादि मलू्याङ्किका आधारमा अिदुाि (रानिय प्राकृनतक स्रोत तथा नवत्त आयोग ऐि, २०७४ को दफा ३ 

को उपदफा २ बमोनजम)

वित्तीय संघीयता २०७६ जेठ ३०



न्य नतम वित्तीय समानीकरण अनुदान

रान िय प्राकृनतक स्रोत तथा नवत्त आयोग ऐि, २०७४ को दफा १६ (३) बमोनजम प्रदशेहरूले प्राप् त गिे न्यिूतम 

अिदुािका लानग

• प्रदशे तहका लानग उपलब्ध हुिे कुल नवत्तीय समािीकरण अिदुािको २५ प्रनतशत रकम न्यिूतम अिदुािका लानग िुि् याइएको

• प्रदशेको जिसंख्या र के्षत्रफललाई समाि ५० प्रनतशत भार नदई प्राप् त सचूकाङ् कका आधारमा प्रत्येक प्रदशेले पाउिे न्यिूतम अिदुाि 

निधायरण गररएको

• यस अनुसार प्रत्येक प्रदेशले प्राप् त िने न्य नतम अनुदान देहायबमोवजम रहेको (रु. लाखमा)

वित्तीय संघीयता २०७६ जेठ ३०

प्रदेश न्य नतम अनुदान प्रदेश न्य नतम अनुदान

प्रदशे िं. १ २४४०६ प्रदशे िं. ५ २०३५०

प्रदशे िं. २ १८३९६ कणायली प्रदशे १८९३२

प्रदशे िं. ३ २३६५५ सदुरूपनश् चम प्रदशे १५९१३

गण्डकी प्रदशे १६५९५ जम्मा १३८२४६



न्य नतम वित्तीय समानीकरण अनुदान

• सोही ऐिबमोनजम स्थािीय तहहरूले प्राप् त गिे न्यिूतम अिदुािका लानग स्थािीय तहको जिसंख्यालाई आधार मािी 

दहेायबमोनजम न्यिूतम अिदुाि निधायरण गररएको (रु. लाखमा)

• यस अिसुार,

• गाउाँपानलकाहरूले जम्मा रु. ११०५५० लाख

• िगरपानलकाहरूले जम्मा रु. ९०२५० लाख

• उप महािगरपानलकाहरूले जम्मा रु.  ८९०० लाख र

• महािगरपानलकाहरूले जम्मा रु. ५९०० लाख

गरी जम्मा रु. २१५६०० लाख प्राप् त गिे

• प्रदशेबाि स्थािीय तहमा हस्तान्तरण हुिे न्यिूतम नवत्तीय समािीकरण अिदुाि जिसंख्याका आधारमा नसफाररस गररएको
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वित्तीय समानीकरण अनुदानका आर्ारको सम्बोर्न

कानुनी आर्ार (रान िय प्राकृनतक स्रोत तथा नवत्त आयोग ऐि) सम्बोर्न िररएको स चकाङ्क

प्रदशे तथा स्थािीय तहमा रहकेो नशक्षा, स्वास्थ्य, खािेपािी जस्ता मािव नवकास सचूकाङ् क स्थािीय तहका लानग मािव गररबी सचूकाङ्क, प्रदशे 

तहका लानग बहुआयानमक गररबी सचूकाङ्क

अन्य प्रदशे वा स्थािीय तहको सन्तनुलत नवकासको अवस्था पवूायधार सचूकाङ्क

प्रदशे तथा स्थािीय तहमा रहकेो आनथयक सामानजक वा अन्य कुिै प्रकारको नवभदेको अवस्था असमािता सचूकाङ्क

प्रदशे तथा स्थािीय तहको पवूायधार नवकासको अवस्था र आवश्यकता

स्थािीय तहको खचयको आवश्यकता र राजस्व 

क्षमताको अन्तर, प्रदशे तहको नवकास काययक्रम र 

सेवा प्रवाहको लागत

प्रदशे तथा स्थािीय तहले जितालाई परु् याउिपुिे सेवा

प्रदशे तथा स्थािीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउि सक्िे क्षमता

प्रदशे तथा स्थािीय तहको खचयको आवश्यकता

वित्तीय संघीयता २०७६ जेठ ३०



स चकाङ् क अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान

नवत्तीय समािीकरण अिदुािका लानग सचूकाङ्कहरूलाई दहेाय अिसुार प्रयोग गररएको (सघं र प्रदशे दवुकैा लानग)

वित्तीय संघीयता २०७६ जेठ ३०

आर्ारहरु प्रदेश स्थानीय

राजस्व क्षमता र खचयको आवश्यकता - ७०

खचयको आवश्यकता सचूकाङ्क ६० -

मािव गररवी सचूकाङ्क - १०

वहुआयानमक गररवी सचूकाङ्क १५ -

सामानजक तथा आनथयक असमािता सचूकाङ्क १५ ५

पवूायधार सचूकाङ्क १० १५

जम्मा १०० १००



प्रदेशहरूले प्राप् त िने वित्तीय समानीकरण अनुदान

• आनथयक वर्य २०७६/७७ मा िपेाल सरकारबाि प्रदशे तहमा उपलब्ध हुिे नवत्तीय समािीकरण अिदुाि दहेायबमोनजम

नसफाररस गररएको (रु. लाखमा)

वित्तीय संघीयता २०७६ जेठ ३०

प्रदशे न्यिूतम सचूकाङ् क अिसुार जम्मा

प्रदशे िं. १ २४४०६ ५७२२७ ८१६३३

प्रदशे िं. २ १८३९६ ५२४६३ ७०८५९

प्रदशे िं. ३ २३६५५ ५२३०८ ७५९६४

गण्डकी प्रदशे १६५९५ ५४५२७ ७११२२

प्रदशे िं. ५ ३०३५० ५५०५१ ७५४०१

कणायली प्रदशे १८९३२ ७९५५१ ९८४८३

सदुरुपनश् चम प्रदशे १५९१३ ६३६११ ७९५२४

जम्मा १३८२४७ ४१४७३८ ५५२९८६



स्थानीय तहका लावि कायभसम्पादन अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान

• रान िय प्राकृनतक स्रोत तथा नवत्त आयोग ऐि, २०७४ को दफा ३ (२) बमोनजम काययसम्पादिलाई समेत आधार

बिाउिपुिे भएकाले दहेायका आधारमा काययसम्पादि मापि गररएको (िेपाल सरकारबाि स्थािीय तहका हस्तान्तरण

हुिे अिदुािका हकमा मात्र प्रयोग गररएको)

• आनथयक वर्य २०७४/७५ को नवत्तीय प्रगनत ४०%

• असार १० नभत्रै गाउाँसभा वा िगरसभामा बजेि पेश गरे िगरेको  ४०%

• पसु मसान्तनभत्र आय व्ययको नववरण अथय मन् त्रालयमा पेश गरे िगरेको २०%
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स्थानीय तहहरूले प्राप् त िने वित्तीय समानीकरण अनुदान

• कुल नवत्तीय समािीकरण अिदुाि: ८९ अवय ९४ करोड

• न्यिूतम अिदुाि र सचूकाङ्कहरूमा आधाररत अिदुाि जोड्दा प्राप् त हुिे अिदुाि कनतपय स्थािीय तहका लानग 

िेपालको सनंवधािको अिसुचूी ८ बमोनजमका कायय गिय अपयायप् त हुिे भएकाले सबै स्थािीय तहले कम्तीमा रु. ६ 

करोड ५० लाख प्राप् त गिे गरी सतू्र तयार गररएको 

• यो रकममा काययसम्पादिमा आधाररत अिदुाि समते जोड्दा प्राप् त हुिे रकमलाई प्रत्येक स्थािीय तहको कुल नवत्तीय 

समािीकरण अिदुािको रूपमा नसफाररस गररएको

• यस अिसुार,

• सबैभन्दा कम प्राप् त गिे स्थािीय तहले रु. ६ करोड ६० लाख प्राप् त गिे

• सबैभन्दा बढी प्राप् त गिे स्थािीय तहले रु. ७५ करोड २१ लाख प्राप् त गिे
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सशतभ अनुदानका आर्ारहरू

• सानवकमा नवर्यगत मन् त्रालय र अन्तरगत कायायन्वयिमा रहकेा काययक्रम र आयोजिा स्थािीय र प्रदशे तहमा 

हस्तान्तरण गिे आधार तयार गररएको 

• यी आधारमा काययक्रम, आयोजिा र नक्रयाकलाप िुि् याई स्रोत सनहत हस्तान्तरण हुिे

• िेपाल सरकारका िीनत कायायन्वयि गिे, सामानजक र आनथयक असमािता कायम गिे र क्षेत्रगत सन्तलुि कायम गिे 

गरी सशतय अिदुािको नसफाररस गररएको

• रान िय योजिा आयोग र नवर्यगत मन् त्रालयहरूले नवनभन् ि क्षेत्रका मािक निमायण गिुयपिे, सो अिसुार सशतय अिदुािको 

आधारलाई थप वस्तपुरक बिाउि सनकिे
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सिारी सार्न करको बााँडफााँट

प्रदशे र स्थािीय दवु ैतहको अनधकारमा रहकेो सवारी साधि कर बााँडफााँिका लानग दहेायका आधारहरू नलइएको

• सडकको लम्बाइ ५० प्रनतशत (सडक ममयत गिुयपिे कारण)

• जिसखं्या ४५ प्रनतशत (प्रदरू्ण, जोनखम, वातावरण लगायतका समस्या जिसंख्याले भोग्िपुिे कारण)

• वि तथा हररयाली ५ प्रनतशत (हररयाली प्रवियि तथा वातावरण जोनखम कम गिय प्रोत्सानहत गिुयपिे कारण)
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आन्तररक ऋण

• स्थािीय र प्रदशे तहले आन्तररक ऋण उठाउि प्रयोग गिे मौनिक औजार तयार भइिसकेको र काििु िभएको

• स्थािीय र प्रदशे तहको समन िगत ्आनथयक नस्थनत सम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध िभएको

र्एतापवन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवथभक िषभ २०७५/७६ मा उठाउन सक् ने कुल आन्तररक ऋणको सीमा वनर्ाभरण िररएको

• संघको हकमा आनथयक वर्य २०७५/७६ को प्रक्षनेपत कुल गाहयस्थ्य उत्पादिको ५ प्रनतशतमा िबढ्िे गरी 

• प्रदशे र स्थािीय तहको हकमा राजस्व बााँडफााँि र आफ्िो आन्तररक राजस्वको योगफलको १० प्रनतशतमा िबढ्िे गरी

• सीमा वनर्ाभरण िदाभ ऋणको उपलब्र्ता, ऋण वतने क्षमता, ऋण वलने मौविक औजारको अिस्थालाई विश् लेषण िररएको

• प ाँजी वनमाभण हुने कायभक्रमका लावि मात्र आन्तररक ऋण उटाउन वसफाररस िररएको

• यो सीमा आयोजनाको कुल लाित होइन, चालु िषभ पररचालन हुनसक् ने अवर्कतम रकम मात्र हो
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प्राकृवतक स्रोतको बााँडफााँट



सिैंर्ावनक व्यिस्था

• धारा ५९

• संघ, प्रदशे र स्थािीय तहले प्राकृनतक स्रोतको प्रयोग वा नवकासबाि प्राप् त लाभको समन्यानयक नवतरणको व्यवस्था गिुयपिे

• संघ, प्रदशे र स्थािीय तहले प्राकृनतक स्रोतमा स्थािीय समदुायलाई लगािी गिय प्राथनमकता नदिपुिे

• धारा २५१

• प्राकृनतक स्रोतको पररचालि गदाय िेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र स्थािीय तहको लगािी तथा प्रनतफलको नहस्सा निधायरणको आधार तय गरी नसफाररस गिे

• प्राकृनतक स्रोतको बााँडफााँिसम्बन्धी नवर्यमा संघ र प्रदशे, प्रदशे र प्रदशे, प्रदशे र स्थािीय तह तथा स्थािीय तहहरू बीच उठ्ि सक्िे सम्भानवत नववादको 

नवर्यमा अध्ययि अिसुन्धाि गरी त्यसको निवारण गिय समन्वयात्मक रूपमा काम गिय सझुाव नदिे

• रान िय प्राकृनतक स्रोत तथा नवत्त आयोगले प्राकृनतक स्रोतको बााँडफााँि गदाय सोसाँग सम्बनन्धत वातावरणीय प्रभाव मलू्यांकि सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययि 

र अिसुन्धाि गरी िेपाल सरकारलाई नसफाररस गिे
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कानुनी व्यिस्था

राव् िय प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त आयोि ऐन, २०७४ को

• दफा ३: प्राकृनतक स्रोतको  संरक्षण र उपयोगका नवर्यमा िेपाल सरकार, प्रदशे तथा स्थािीय तहलाई आवश्यक सझुाव नदिे

• दफा १४: लगािी र प्रनतफलको नहस्सा निधायरण गिे आधारहरू

प्राकृवतक स्रोतको पररचालनमा लिानीको 

वहस्सा तय िने आर्ारहरु

• राजस्वको अवस्था र उठाउि सक्िे क्षमता

• लगािी गिय सक्िे क्षमता

• प्राप् त गिे उपलनब्धको नहस्सा

• प्राप् त उपलनब्धको उपभोगको नहस्सा

• पवूायधारको अवस्था र आवश्यकता

• आनथयक अवस्था र भौगोनलक बिोि

प्राकृवतक स्रोतको पररचालनबाट प्राप् त हुने प्रवतफलको वहस्सा तय िने

आर्ारहरु

• पररचानलत प्राकृनतक स्रोतको अवनस्थनत

• प्राकृनतक स्रोतको पररचालिबाि प्रभानवत क्षेत्र

• पररचानलत प्राकृनतक स्रोत उपरको निभयरता

• प्रनतफलबाि लाभानन्वत जिसंख्या

• प्राकृनतक स्रोतमा आनश्रत जिसंख्या

• प्राकृनतक स्रोतको संरक्षण र नदगो व्यवस्थापिमा सहभानगता



कानुनी व्यिस्था

अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४

• दफा ७: प्राकृनतक स्रोतबाि प्राप् त हुिे रोयल्िीको बााँडफााँि 

• प्राकृनतक स्रोतबाि प्राप् त हुिे रोयल्िीको बााँडफााँि गिय िेपाल सरकारले एक संघीय नवभाज्य कोर् खडा गरी त्यस्तो रोयल्िीबाि प्राप् त रकम सो कोर्मा 

जम्मा गिे

• सो कोर्मा रहकेो रोयल्िीको बााँडफााँि िेपाल सरकारले अिसुचूी -४ बमोनजम वानर्यक रूपमा गिे।

• बााँडफााँि भएको रकममध्ये िेपाल सरकारले प्राप् त गिे रकम संघीय सनञ् चत कोर्मा, प्रदशेले प्राप् त गिे रकम सम्बनन्धत प्रदशे सनञ् चत कोर्मा र 

स्थािीय तहले प्राप् त गिे रकम सम्बनन्धत स्थािीय सनञ् चत कोर्मा जम्मा हुिे गरी उपलब्ध गराइिे

• पवयतारोहण, नवद्यतु, वि, खािी तथा खनिज र पािी तथा अन्य प्राकृनतक स्रोतबाि प्राप् त हुिे रोयल्िीमध्ये संघीय सरकारलाई ५० प्रनतशत र सम्बनन्धत 

प्रदशे तथा स्थािीय सरकारलाई २५/२५ प्रनतशत बााँडफााँि गररिे 
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रोयल्टी बााँडफााँटमा हालको अिस्था

राव् िय प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त आयोिले

• प्राकृनतक स्रोत अवनस्थत रहकेो स्थािीय र प्रदशे तहको तथ्याङ्क तथा अन्य नववरण सकंलि गरेको

• प्राकृनतक स्रोतको उपयोगबाि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभानवत स्थािीय र प्रदशे तहको पनहचाि गिय अध्ययि गरेको

• प्राप् त तथ्याङ्कको भौगोनलक सचूिा प्रणाली (GIS) मा नवश् लेर्ण गरेको

• रोयल्िी बााँडफााँिको ढााँचाको मस्यौदा तयार गरेको

• सरोकारवालाहरूसाँग िलफल र अन्तनक्रय या गरेको
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प्राकृवतक स्रोतको व्यिस्थापन र बााँडफााँटमा तहित समन्िय

रोयल्टीको वितरणमा प्रर्ावित प्रदेश र स्थानीय तह पवहचान िने आर्ारहरू

• पररयोजिाको अवनस्थनत – पररयोजिास्थल भएको वा पररयोजिास्थलसाँग जोनडएको वा सरेोफेरोमा रहकेो वा 

अन्य नकनसमले प्रभानवत भएको

• पररयोजिाबाि प्रभानवत क्षेत्रफल 

• पररयोजिाबाि प्रभानवत जिसखं्या – आनश्रत र लाभानन्वत हुिे

• प्राकृनतक स्रोतको सरंक्षण र दीगो व्यवस्थापिमा सहभानगता

• पररयोजिामा गररएको लगािीको नहस्सा
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रोयल्टी बााँडफााँटका लावि पवहचान िररएका आर्ारहरू

पिभतारोहण

• प्रभानवत क्षेत्र – िाकुरो रहकेो वा नहमिदी वा अन्य नकनसमले प्रभानवत भएको वा लश्कर मागयमा परेको (लम्बाइ वा पार गिय

लाग्िे समयको आधारमा)

• पररयोजिाबाि प्रभानवत जिसंख्या – प्रभानवत क्षेत्रमा बसोवास गिे जिसंख्या वा जीनवकाको लानग पवयतारोहणमा िै आनश्रत 

जिसंख्या

• संरक्षण र दीगो व्यवस्थापिमा सहभानगता – संरक्षणमा गरेको लगािी वा संरक्षणमा सनक्रय सामदुानयक संस्थाको संख्या
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रोयल्टी बााँडफााँटका लावि पवहचान िररएका आर्ारहरू

जलविदु्यत

• प्रभानवत क्षेत्र – पररयोजिाको संरचिा(महुाि, जलाशय, सरुुङ/कुलो, पावर हाउस, िेल रेस वा अन्य कुिै) रहकेो वा तल्लो 

तिीय र उपल्लो तिीय क्षेत्रमा रही प्रभानवत भएको

• पररयोजिाबाि प्रभानवत जिसंख्या – पररयोजिा क्षेत्रले चचेको वि, पािी जस्ता स्रोतमा निभयर रहकेो वा प्रभानवत जिसंख्या र 

जीनवकाको लानग पररचानलत जलस्रोतमा आनश्रत जिसंख्या (उद िरणक  ल हि प नी हिल, घट्ट सञ् च लक, ि झी, बोटे)

• संरक्षण र दीगो व्यवस्थापिमा सहभानगता – संरक्षणमा गरेको लगािी वा संरक्षणमा सनक्रय सामदुानयक संस्था वा उपभोक्ता

समहुको संख्या
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रोयल्टी बााँडफााँटका लावि पवहचान िररएका आर्ारहरू

िन

• प्रभानवत क्षेत्र  – सम्बनन्धत तहमा पिे विको क्षेत्रफल वा प्रभानवत स्थािको क्षेत्रफल वा वन्यजन्तबुाि प्रभानवत हुिसक् िे

कृनर्को क्षेत्रफल वा पररयोजिाका कारण मानसिे बोिनबरुवा तथा पशपुंक्षी प्रजानतको संख्या

• प्रभानवत जिसंख्या – विस्रोतको उपयोग गरररहकेा उपभोक्ता समहु तथा नतिमा रहकेा घरधरुी संख्या वा जीवियापि र 

जीनवकाका लानग पणूयतया विमा भर पिे जिसंख्या 

• संरक्षण र दीगो व्यवस्थापिमा सहभानगता – संरक्षणमा गरेको लगािी वा संरक्षणमा सनक्रय सामदुानयक संस्था वा उपभोक्ता

समहुको संख्या
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रोयल्टी बााँडफााँटका लावि पवहचान िररएका आर्ारहरू

संरवक्षत के्षत्र र मध्यिती िन

• प्रभानवत क्षेत्र  – सम्बनन्धत तहमा पिे संरनक्षत क्षेत्र वा मध्यवती विको क्षेत्रफल वा प्रभानवत स्थािको क्षेत्रफल वा

वन्यजन्तबुाि प्रभानवत हुिसक् िे कृनर्को क्षेत्रफल

• प्रभानवत जिसंख्या – संरनक्षत क्षेत्र र मध्यवती विमा विस्रोतको उपयोग गरररहकेा उपभोक्ता समहु तथा नतिमा रहकेा घरधरुी

संख्या वा जीवियापि र जीनवकाका लानग पणूयतया विमा भर पिे जिसंख्या 

• संरक्षण र दीगो व्यवस्थापिमा सहभानगता – संरक्षणमा गरेको लगािी वा संरक्षणमा सनक्रय सामदुानयक संस्था वा उपभोक्ता

समहुको संख्या
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रोयल्टी बााँडफााँटका लावि पवहचान िररएका आर्ारहरू

खानी तथा खवनज

• प्रभानवत क्षेत्र  – खािीको उत्खिि क्षेत्रको ५० दनेख ५०० मीिर वरपरको क्षेत्रफल, खािी उत्खििको योजिामा उल्लेख भएका 

खािी क्षेत्र, खािीदनेख िनजकको रान िय राजमागयसम्मको दरूी, खनिज प्रशोधिको प्रदरू्णबाि असर पिे क्षेत्र

• प्रभानवत जिसंख्या – खनिज प्रशोधिको प्रदरू्णबाि असर पिे जिसंख्या 
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रोयल्टी बााँडफााँटका लावि पवहचान िररएका आर्ारहरू

खानी तथा खवनज

• प्रभानवत क्षेत्र  – खािीको उत्खिि क्षेत्रको ५० दनेख ५०० मीिर वरपरको क्षेत्रफल, खािी उत्खििको योजिामा उल्लेख भएका 

खािी क्षेत्र, खािीदनेख िनजकको रान िय राजमागयसम्मको दरूी, खनिज प्रशोधिको प्रदरू्णबाि असर पिे क्षेत्र

• प्रभानवत जिसंख्या – खनिज प्रशोधिको प्रदरू्णबाि असर पिे जिसंख्या 
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प्राकृवतक स्रोतमा िररने लिानीका लावि पवहचान िररएका आर्ारहरू

प्राकृवतक स्रोतमा िररने लिानीको वहस्सा वनर्ाभरण िने आर्ारहरू

• आन्तररक आय, राजस्व बााँडफााँिबाि प्राप् त हुिे आय, बाह् य स्रोतको उपलब्धता

• कुल बजेिमा पूाँजीगत खचयको अिपुात

• प्राकृनतक स्रोतको पररचालिबाि प्राप् त हुिे आय (रोयल्िी लगायत)

• प्राकृनतक स्रोतको पररचालिबाि प्राप् त लाभको उपयोग

• पवूायधारको अवस्था

• भौगोनलक क्षेत्र

• पररयोजिाको अवनस्थनत
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वित्तीय सघंीयता कायाभन्ियनका चुनौवतहरू

• स्रोतको उपलब्र्ता र आिश्यकताबीचको तालमेल वमलाउने

• तीिै तहमा स्रोतको सीनमतता रहकेो

• प्रदशे र स्थािीय तहको राजस्वको आधार सबल िभइसकेको

• कायभक्रम/आयोजना र स्रोतबीच तादाम्यता कायम िनुभपने

• प्रत् येक तहका सरकारले सम्पादि गिे कामहरू निधायरण गरी त्यसै अिरुुपको लागत अिमुाि गिे

• खचयको प्राथनमकीकरण गरी संनवधाि र काििुले तोकेका सबै काययहरूका लानग बजेि नवनियोजि हुिे सनुिनश् चत गिे 

• केन्िीकृत मानवसकता हटाउनुपने – संघमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत

• स्रोतको बााँडफााँिका लानग

• काययक्रम/आयोजिा हस्तान्तरण र कायायन्वयिका लानग

• क्षमता अनभवनृिका लानग
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वित्तीय सघंीयता कायाभन्ियनका चुनौवतहरू

• कानुनको पररपालना िनुभपने

• काििुले तोकेको समयमै बजेि प्रस्ततु र पाररत गिे

• प्रदशे र स्थािीय तहले समयमै प्रनतवेदि गिुयपिे

• वििाद वनरुपण िने

• कर लगाउिे अनधकार र कर लगाइिे क्षेत्र

• प्राकृनतक स्रोतको बााँडफााँि

• आवश्यक िीनत, काििु, नियम र काययनवनध/मापदण्ड निमायण 

• तथ्याङ्कको उपलब्र्ता सुवनवश् चत िने

• स्थािीय तहसम्मको खण्डीकृत तथ्याङ् क

• तथ्याङ् कको स्वानमत्व, नवश् वसिीयता र वैधता
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वित्तीय सघंीयता कायाभन्ियनका चुनौवतहरू

• प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आन्तररक ऋण व्यिवस्थत िने

• बजारमा पयायप् त तरलता हुिपुिे 

• बजारलाई आश् वस्त गिुयपिे

• ऋणको पासोमा िपियका लानग सतकय  हुिपुिे

• ऋणको उपयोग नववेकपणूय ढङ् गले गिे

• तीन तहका सरकारबीच समन्िय कायम िने

• संनवधािको धारा ५९ को उपधारा (४) बमोनजमको काििु निमायण िभइसकेको 

• सम्बनन्धत प्रदशे र स्थािीय तहमा रोयल्िी बााँडफााँि गिुयपिे नवर्य जनिल दनेखएको (प्रत्येक पररयोजिा, वि, नहमाल, खािीको 

िुट्टाािुटै्टा लेखा राखेर व्यवस्थापि गिे नबर्य लागत प्रभावी िहुिे दनेखएको)
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वित्तीय सघंीयता कायाभन्ियनका चुनौवतहरू

• क्षमता अवर्िृवि िने

• तीिै तहमा गररिपुिे

• संस्थागत, प्रनक्रयागत, मािवीय र नवत्तीय क्षमता

• कायभित स्प् टता ल्याउने

• संनवधािको अिसुचूी ५, ६, ७, ८ र ९ को बारेमा एकरूपको बझुाइ आवश्यक पिे

• काययक्रम/आयोजिा एवं नक्रयाकलापहरू संघबाि प्रदशे तथा स्थािीय तहमा हस्तान्तरण गिे

• विकास वनमाभण र सेिा प्रिाहको लाित आाँकलन िने

• प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्ि क्षमताको आाँकलन िने

• तीन तहका सरकारबीच समन्िय कायम िने 

• नवर्यगत मन् त्रालयले सीध ैनिकासा नदिे पररपािी बन्द गिुयपिे
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अन्तरसरकार वित्त व्यिस्थापनको सम्बन्धमा 
घनम्न सात िटा प्रश्नको उत्तर खोज्न ुपने 
भएको छ:

१) कामको बााँडफााँट प्रष्ट भयो? कामको आधारमा खर्चको बााँडफााँट प्रष्ट भयो? 
२) राजश्िको बााँडफााँट र त्यसको सम्भाव्यताको प्रष्टता भयो? 
३) लजम्बय असमानता (Vertical Imbalance) को बारेमा जानकारी छ? 
४) समतसलय असमानताको बारेमा प्रष्ट जानकारी छ? 
५) मुद्रा बजार र पुाँजी बजारमा कस्तो खालको पहुाँर् ददन सककन्छ? 
६) प्राकृघतक स्रोतको संरक्षण, उपयोग र बााँडफााँटको ढााँर्ा कस्तो हुने हो? 

• प्रयास vs भाग्य (Effort vs Luck)

७) माथथका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने विधी , प्रकृया र संरर्ना कस्तो छ?



Ps k|rlnt nf]s syf

v/fof] / s5'jf



Psfb]zdf Pp6f v/fof] / Pp6f s5'jf 

lyof] . Ps k6s pgLx? 

aLrdf ;+;f/df ;aeGbf l56f] bu'g{ ;Sg] 

k|f0fL sf] /x]5 eGg] af/]df egfeg eP5 .

;+;f/df ;aeGbf

l56f] bu'g{ ;Sg] 

k|f0fL t d} x'F

xf]Og, Tof] t 

d x'F



n t bf}8f} g t

Pp6f bf}8 k|ltof]lutf cfof]hgf u/]/ ;aeGbf 

l56f] bu'g{ ;Sg] k|f0fLsf] af/]df lg0f{o 

ug]{ lgwf] u/] . bf}8df sxfF b]lv sxfF;Dd 

bf}8g] eGg] lgwf{/0f ul/of] / b'a}n] bf}8g z'? 

u/] . 

x'G5



z'?df v/fof] s]xL l5g a]tf]8n] bf}8\of] / k5f8L 

kms]{/ x]¥of] . s5'jfnfO{ lgSs} k5f8L b]v]/ p;n] 

s]xL a]/ cf/fd ug]{ ljrf/ u¥of] .

ljr/f s5'jf, d 

Psl5g ;':tfPF klg dnfO

p;n] e]66fpg ;Sb}g .



v/fof] Pp6f ?vsf] 5xf/Ldf uP/ cf/fd

ug{ yfNof] / Psl5g kl5 t d:t;+u lgbfof] .



t/ s5'jf ;':t/L slxF g/f]lssg lxl8F/x\of] / 

bf}8sf] clGtd laGb'df v/fof] eGbf cufl8 g} 

k'Uof] .



Hfa v/fof] Ao'Femof] ta p;n] rfn kfof] ls p;n] 

bf}8 xfl/;s]sf] /x]5 .



o; syfsf] clt{

;':t/L t/ lg/Gt/ ?kdf nflukg]{n] cfkm\gf] 

nIo xfl;n u5{ .



t/ of] xfd|f] syfsf] cGTo xf]Og =======



bf}8 xf/]/ nfhn] e't'Ss ePsf] 

v/fof]n] cfkm'n] bf}8 lsg xf/]5' eg]/ 

ljrf/ ug{ yfNof] . p;n] rfn kfof] 

ls cfkm\gf] clt cfTdljZjf; / 

3d08 g} d'Vo sf/0f x'g\ . olb

bf}8sf] aLrd} cf/fd gu/]sf] eP

p;n] bf}8 xf/b}gYof] .

d}n] bf}8 lsg

/ s;l/ xf/]F ?



v/fof]n] s5'jfnfO{ km]l/ 

Psk6s bf}8 k|ltof]lutfdf

cfpg cfu|x u¥of] . o;df

s5'jf ;xdt klg eof] .

km]l/ xfdL bf}8 

nufpg] ?

Ps k6s xf/]/ k'u]g 

ltdLnfO{, bf}8g] eP+ bf}8f} .



o; k6s, v/fof] slxF g/f]lssg

z'?cft b]lv clGtd ;Dd bf}8of] / 

s5'jfnfO{ lgSs} k5fl8 

kf/]/ ;lhn};+u bf}8 lhTof] . 



o; syfsf] clt{

l56f] / lg/Gt/ ?kdf nflukg]{n] ;':t/L / 

lg/Gt/ ?kdf nflukg]{nfO{ x/fFp5 .

;':t/L / lg/Gt/ ?kdf nflukg'{ /fd|f] xf] t/ l56f] 

/ lg/Gt/ ?kdf nflukg'{ emg /fd|f] xf] .



t/ of] klg xfd|f] syfsf] cGTo xf]Og =======



o;k6s ;f]rljrf/ ug]{ kfnf] 

s5'jfsf] lyof] / p;n] Plsg uof] 

ls o:tf] vfnsf] bf}8df p;n] 

s'g}klg xfntdf

v/fof]nfO{ lhTg ;Sb}g . 

Df}n] 

v/fof]nfO{  s;

l/ x/fpg] xf]nf ?



s5'jfn] lgSs} ;f]rljrf/ u¥of] 

/ csf]{ bf}8sf] nflu

v/fof]nfO{ r'gf}lt lbof] . t/ 

clxn]sf] bf}8 klxn] bf}8]sf] ?6 

eGbf a]Un} ?6df ug]{ lglZrt

eof] . o;df v/fof] klg /fhL

eof] .

xfdL km]l/ bf}8 nufpg] < t/ 

o;k6s klxn]sf] eGbf a]Un} ?6df 

bf}8g] lg

cf]s] cf]s]



bf}8sf] z'?cft eof] . ljZj lslt{dfg sfod ug{ kfpg] 

hf]zdf v/fof] s5'jfnfO{ lgSs} k5fl8 kf/]/ klxnf]sf] eGbf

l56f] ultdf bf}8\b} uof] / crfgs Ps 7fpFdf k'u]/ 6Ss 

cl8g' k¥of] . lsgeg] cufl8 Pp6f rf}8f vf]nf lyof] / 

bf}8sf] clGtd laGb' vf]nf kf/L lyof] . 

Goal



v/fof] ToxL vf]nf lsgf/df a;]/ vf]nf s;l/ 

tg]{ xf]nf eGb} ljrf/ ub}{ a:of] . ToltGh]n 

s5'jf klg x:ofË km:ofË ub}{ Tolx cfOk'Uof] . 

s5'jf vf]nfdf k:of] / kf}8]/ ;lhn} 

csf]{ lsgf/df lgSNof] . o;k6ssf] bf}8 km]l/ 

s5'jfn] lhTof] .

d}n] s] 

ug]{ xf]nf < 



o; syfsf] clt{

cfkmgf] pQ/f]Q/ k|ult rfxg'x'G5 eg] ;aeGbf

klxnf cfkmgf] Ifdtfsf] klxrfg ug'{xf];\, clg

cfkmgf] IfdtfnfO{ ;'xfpFbf] u/L sfo{If]q -v]nsf] 

d}bfg_ 5gf]6 ug'{xf];\ . 



t/ xfd|f] syf cem} ;lsPsf] 5}g=============



oltGh]n ;Dddf v/fof] / s5'jf 

Psbd ldNg] ;fyL alg;s]sf lyP / 

b'a} ;+u} a;]/ bf}8df s;l/ 

lhTg ;lsG5 eg]/ ljrf/ ug]{ yfn] . 

casf] bf}8df s;}n] xfg{ gk/f];\

eGg]df b'a} /fhL eP .



km]l/ pgLx?n] bf}8 nufpg] 

lg0f{o u/] t/ o;k6s PSnf

PSn} bf}8g'sf] ;f6f] Pp6} 

6f]nLsf] ?kdf bf}8g] lgZro

pgLx?n] u/] .

km]l/ bf}8gdf ltd|f] s] 

ljrf/ 5,  of/ <

l7s} t 5 lg, Ps 

cfk;df ;xof]u u¥of} eg] 

xfdL b'a}n] lg/fz x'g' kg}{ 5}g 



bf}8sf] z'?cft eof], o;k6s vf]nfsf] lsgf/ ;Dd v/fof]n] 

s5'jfnfO{ af]]Sof] .



To;kl5, vf]nf tg]{ a]nfdf s5'jfn] v/fof]nfO{ af]Sof] 

/ b'a}n] ;lhn};+u kf}8]/ vf]nf t/] .



vf]nfsf] csf]{ lsgf/df k'u] kl5 v/fof]n] 

km]l/ s5'jfnfO{ af]s] / bf}8sf] clGtd

laGb'df b'a} ;lhn} ;+u Ps;fy k'u] . 

o;k6s b'a} clt v'zL eP .



प्रदेश र स्थ नीयले भ ग ललने प्रततस्पर् चको 
स्वरुप यस्तै हो?

होइन



प्रदेश र स्थ नीयले भ ग ललने प्रततस्पर् चको 
स्वरुप यस्तै हो?

होइन



d}n] s] 

ug]{ xf]nf < 

प्रदेश र स्थ नीयले भ ग ललने प्रततस्पर् चको 
स्वरुप यस्तै हो?

होइन



प्रदेश र स्थ नीयले भ ग ललने प्रततस्पर् चको 
स्वरुप यस्तै हो?

हो



o; syfsf] clt{

AolQmut ?kdf k|ltefzfnL / Ifdtfjfg aGg' clt

/fd|f] xf] t/ ha;Dd ;d"xdf sfd ug]{ / Ps csf{sf] 

k|ltef / Ifdtfsf] pkof]u x'b}g ta;Dd nlIft

pknlAw xfl;n ug{ sl7g x'G5 lsgeg] hLjgdf

To:tf k|lts"n kl/l:yltx? klg cfpF5g\

h;sf] ;fdgf cfkm";+udfq ePsf] Ifdtf / k|ltefaf6 

dfq ug{ ;lsGg . 



o; syfsf] ;f/M

olb lhGbuLdf ;kmn x'g' 5 eg] 

hltk6s xf/] klg slxNo} x/]; gvfpm .

s'g}klg sfddf ;':t/L / lg/Gt/ ?kdf nflukg'{sf] ;f6f]

l56f] / lg/Gt/ ?kdf nfluk/ . 

cfkmgf] bIftf, lj1tf / Ifdtf ;'xfpFbf] sfo{If]q 5fg .

kl/l:ylt lj?4 ;+3if{ u/, cfkmgf lj/f]wLx? lj?4 xf]Og .

Psf+sL ?kdf sfd ug'{ eGbf ;d"xsf] ?kdf sfd u/ .



मुलुकको सलिद्दीको डुङ्ग 
स्थ नीय प्रदेश



स्थ नीय 
प्रदेश



स्थ नीय प्रदेश संघ आवधर्क लक्ष्य 
दरुद्रिष्टी



मुलुकको सलिद्दीको डुङ्ग 

योजन :
स्थ नीय प्रदेश संघ

आवधर्क लक्ष्य 
दरुद्रिष्टी



स्थ नीय प्रदेश



स्थ नीय तहको सलिद्दीको डुङ्ग 

व डच सदस्य व डच अध्यक्ष उपमेयर
आवधर्क लक्ष्य 

दरुद्रिष्टी

मेयर जजल्ल  समन्वय 
सलमती



Perspective

दृजष्टकोण



प्रदेश
स्थ नीय



प्रदेश स्थ नीय



प्रदेश स्थ नीय



स्थ नीय

प्रदेश



संघ प्रदेश

स र्न, श्रोत, 
हस्त न्तरण 

खै?

सरक र 
संर् लन 

गनच सक्ने
क्षमत  
ख?ै



प्रदेश स्थ नीय

सेव  
सवुवर् को

क नुन 
बन इद्रदएको

खै?

ह मीले क म 
सुरु गनच 

प एको ख?ै



संघ स्थ नीय

स र्न, श्रोत, 
हस्त न्तरण 

खै?

सरक र 
संर् लन 

गनच सक्ने
क्षमत  
ख?ै



संिीयता एउटा तहले अको तहलाई दोष 
देखाएर पंछीने व्यिस्था हैन

संविधानले ददएको भूसमका पुरा गनचको लाथग घतनै 
तहको बबर्मा सहकायच र समन्िय गने व्यिस्था 
हो।



यो त पंखा
हो!

यो त भाला
हो!

यो त 
डोरी हो!!

यो त रुख 
हो!!

यो त सभत्ता
हो!!

यो त सपच 
हो!!


