सबै प्रदेशका प्रदेश मन्त्िपरिषद्, प्रमुख सन्तिव तथा प्रदेश म्िालयका सन्तिवहरूसँग गरिएको अ्तिन्तिया
काययिममा प्रस्तुत

िान्त्िय प्राकृन्ततक स्रोत तथा न्तवत्त आयोगको सामा्य ााककाि
तथा न्तवत्त य सघं यता कायाय्वयक सम्ब्ध न्तवन्तवध पक्षहरू

छलफलको उद्देश्य
• राष्ट्रिय प्राकृष्टिक स्रोि िथा ष्टित्त आयोगको कामकका बारे मका जानकारी गने गराउने
• प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध हुने स्रोिका बारे मका जानकारी गने गराउने
• चालु आष्टथिक िर्िको बजेट ष्टनमकािण िथा आगामकी आष्टथक
ि िर्िको बजेटको
ियारीका सम्बन्धमका छलफल गने
• आगामकी आष्टथिक िर्िमका हाल सघं ीय सरकारले गररआएका कायिहरूमकध्ये प्रदेश
सरकारलाई हस्िान्िरण हुन सक्ने सम्भाष्टिि कायिक्रमकहरूको बारे मका छलफल गने

प्रदेशको मुख्य मुख्य अन्तधकाि क्षेिहरु
• प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शाष्टन्ि सरु क्षा, प्रदेश ष्टनजामकिी सेिा र अन्य सरकारी सेिा, स्िास््य सेिा, प्रदेश लोक
सेिा आयोग, प्रदेश अनसु न्धान व्यरु ो
• रे ष्टियो, एफ एमक, टेष्टलष्टभजन सञ्चालन
• ने.रा.बैंकको नीष्टि अनरुु प ष्टित्तीय सस्ं थाहरुको सञ्चालन, सहकारी सस्ं था, के न्रको सहमकष्टिमका िैदष्टे शक अनदु ान
पररचालन
• प्रदेशस्िरको ष्टिद्यिु , ष्टसच
ं ाइ र खानेपानी सेिा, पररिहन, प्रदेश लोकमकागि, प्रदेशष्टभत्रको राष्ट्रिय िन, जल
उपयोग िथा िािािरण व्यिस्थापन, कृष्टर् िथा पशु ष्टिकास, कलकारखाना, रऔद्योष्टगकीकरण, व्यापार
व्यिसाय, यािायाि र प्रदेशष्टभत्रको व्यापार
• प्रदेश ष्टिश्वष्टिद्यालय, उच्च ष्टशक्षा, पस्ु िकालय, संग्रहालय
• भष्टू मक व्यिस्थापन, जग्गाको अष्टभलेख, गठु ी व्यिस्थापन
• खानी अन्िेर्ण र व्यिस्थापन
• भार्ा, ष्टलष्टप, सस्ं कृष्टि, लष्टलिकला र धमकिको सरं क्षण र प्रयोग

संघ, प्रदेश ि स्थाक य तहको आन्तथयक अन्तधकाि (संन्तवधाकको दफा ५९)
• िीनै िहले आफ्नो अष्टधकार ष्टभत्रको आष्टथिक अष्टधकार सम्बन्धी ष्टिर्यमका कानुन बनाउने, िाष्टर्िक िजेट
बनाउने, ष्टनणिय गने, नीष्टि िथा योजना ियार गने र त्यसको कायािन्ियन गने
• कर सम्बन्धी ऐन, आष्टथिक ऐन, ष्टिष्टनयोजन ऐन, ऋण उठाउने ऐन आष्टद

• सघं ले साझा सचू ीका ष्टिर्यमका र आष्टथक
ि अष्टधकारका अन्य क्षेत्रमका प्रदेशलाई समकेि लागू हुने गरी आिश्यक
नीष्टि, मकापदण्ि र कानुन बनाउन सक्ने
• िीनै िहले आ-आफ्नो िहको बजेट बनाउने, प्रदेशले असार मकष्टहनाको १ गिे प्रदेश सभामका र स्थानीय िहले
असार १० गिे ष्टभत्र सम्बष्टन्धि सभामका पेश गनिु पने

• िीनै िहले प्राकृष्टिक स्रोिको प्रयोग िा ष्टिकासबाट प्राप्रि लाभको समकन्याष्टयक ष्टििरणको व्यिस्था गनिपु ने
• िीनै िहको बजेट घाटा व्यिस्थापन िथा अन्य ष्टित्तीय अनश
ु ासन सम्बन्धी व्यिस्था सघं ीय काननु बमकोष्टजमक
हुने

प्रदेश सिकािको स्रोत

• सघं ीय सष्टञ्रचि कोर्बाट ष्टित्तीय हस्िान्िरण हुने अनदु ान
• ष्टित्तीय समकानीकरण अनदु ान, सशिि अनदु ान, समकपरू क अनदु ान, ष्टिशेर् अनदु ान

• राजस्ि बााँिफााँटबाट प्राप्रि हुने रकमक
• मकल्ू य अष्टभिष्टृ ि कर िथा आन्िररक अन्ि:शल्ु क बााँिफााँट हुने

• प्राकृष्टिक स्रोिबाट प्राप्रि हुने रोयल्टीको बााँिफााँटबाट प्राप्रि हुने रकमक
• आफ्नो राजस्ि पररचालन
• नेपाल सरकारबाट ष्टलनसक्रने ऋण
• आन्िररक ऋण

स्थाक य सिकािको स्रोत
• सघं ीय सष्टञ्रचि कोर्बाट ष्टित्तीय हस्िान्िरण हुने अनदु ान
• ष्टित्तीय समकानीकरण अनदु ान, सशिि अनदु ान, समकपरू क अनदु ान, ष्टिशेर् अनदु ान

• राजस्ि बााँिफााँटबाट प्राप्रि हुने रकमक
• मकल्ू य अष्टभिष्टृ ि कर िथा आन्िररक अन्ि:शल्ु क बााँिफााँट हुने

• प्राकृष्टिक स्रोिबाट प्राप्रि हुने रोयल्टीको बााँिफााँटबाट प्राप्रि हुने रकमक

• आफ्नो राजस्ि पररचालन
• प्रदेश सष्टञ्रचि कोर्बाट ष्टित्तीय हस्िान्िरण हुने अनुदान
• नेपाल सरकारबाट ष्टलनसक्रने ऋण
• आन्िररक ऋण

न्तवत्त य हस्ता्तिण
िाि प्रकािका अकुदाक (केपालको सन्तं वधाकको धािा ६०)
• न्तवत्त य समाक किण अकदु ाक
• प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचिको आिश्यकिा र राजस्ि क्षमकिाको आधारमका उपलब्ध गराइने
• नेपालको संष्टिधानको अनसु चू ी ६ र ८ मका व्यिस्था भएबमकोष्टजमकका कायिहरूलाई ध्यान ष्टदनपु ने
• प्रदेशले समकेि स्थानीय िहलाई यस्िो अनदु ान उपलब्ध गराउने
• सशतय अकुदाक
• कुनै कायिक्रमक िा ष्टक्रयाकलाप िा आयोजनाका लाष्टग ष्टनष्टश्रचि रकमक नै िोके र उपलब्ध गराइने
• नेपालको संष्टिधानको अनसु चू ी ६ र ८ लाई ध्यान ष्टदनपु ने
• साष्टिकमका नेपाल सरकारका ष्टनकायहरूले सम्पादन गदै आएका ष्टक्रयाकलापहरू प्रदेश र स्थानीय िहमका
जाने भएमका सो ष्टक्रयाकलाप र बजेट दिु ै हस्िान्िरण हुने

न्तवत्त य हस्ता्तिण
िाि प्रकािका अकदु ाक (केपालको सन्तं वधाकको धािा ६०)
• समपिू क अकदु ाक
• प्रदेश िा स्थानीय सरकारले आफूले सञ्रचालन गने आयोजना िा कायिक्रमक िय गरी नेपाल सरकारसाँग
अपगु स्रोि मकाग गरे मका यस्िो अनदु ान उपलब्ध हुने, िर यसका लाष्टग आयोजना कायािन्ियन पिू क
ि ा
चरणहरू परू ा गरे को हुनपु ने
• प्रदेशले स्थानीय िहलाई पष्टन यस्िो अनदु ान ष्टदन सक्रने
• प्रदेश र स्थानीय सरकारले यसको मकाग बजेट आउनु अगािै प्रस्ििु गनिपु ने
• अन्िर सरकारी ष्टित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ मका उल्लेख भएका आधारहरू परू ा भएको हुनपु ने
• न्तवशेष अकदु ाक
• ष्टिष्टश्रट प्रकृष्टिका कायिहरूका लाष्टग यस्िो अनदु ान उपलब्ध गराइने
• सबै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध नहुने

न्तवत्त य समाक किण अकुदाक न्तसफारिस गदाय न्तलइके आधािहरु
• प्रदेश िथा स्थानीय िहमका रहेको ष्टशक्षा, स्िास््य, खानेपानी जस्िा मकानि ष्टिकास सचू काक
ं
• अन्य प्रदेश िा स्थानीय िहको सन्िष्टु लि ष्टिकासको अिस्था
• प्रदेश िथा स्थानीय िहमका रहेको आष्टथिक, सामकाष्टजक िा अन्य कुनै प्रकारको ष्टिभेदको अिस्था
• प्रदेश िथा स्थानीय िहको पिू ािधार ष्टिकासको अिस्था र आिश्यकिा
• प्रदेश िथा स्थानीय िहले जनिालाई पर्ु रयाउनु पने सेिा
• प्रदेश िथा स्थानीय िहको राजस्िको अिस्था र उठाउन सक्ने क्षमकिा
• प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचिको आिश्यकिा
प्रदेश र स्थानीय िहलाई प्रदान गररने सशिि अनदु ानका लाष्टग आधार ियार गदाि मकाष्टथका आधारहरुका साथै
राष्ट्रिय नीष्टि िथा कायिक्रमक, मकानक, पिू ािधारको अिस्था समकेिको अध्ययन अनसु न्धान गरी ियार गनिपु ने

िाास्व बाँडफाँटको ढाँिा तयाि गदाय न्तलइके आधािहरु
• जनसंख्या र जनसांष्टख्यक ष्टििरण
• क्षेत्रफल
• मकानि ष्टिकास सचू काङ्क
• खचिको आिश्यकिा
• राजस्ि संकलनमका गरे को प्रयास
• पिू ािधार ष्टिकास
• ष्टिशेर् अिस्था

प्राकृन्ततक स्रोतको परििालक गदाय न्तलइके आधािहरु
प्राकृन्ततक स्रोतको परििालकमा लगाक को
न्तहस्सा तय गके आधािहरु

•
•
•
•
•
•

राजस्िको अिस्था र उठाउन सक्ने क्षमकिा
लगानी गनि सक्ने क्षमकिा
प्राप्रि गने उपलष्टब्धको ष्टहस्सा
प्राप्रि उपलष्टब्धको उपभोगको ष्टहस्सा
पिू ािधारको अिस्था र आिश्यकिा
आष्टथिक अिस्था र भौगोष्टलक बनोट

प्राकृन्ततक स्रोतको परििालकबाट प्राप्त हुके
प्रन्ततफलको न्तहस्सा तय गके आधािहरु

•
•
•
•
•
•

पररचाष्टलि प्राकृष्टिक स्रोिको अिष्टस्थष्टि
प्राकृष्टिक स्रोिको पररचालनबाट प्रभाष्टिि क्षेत्र
पररचाष्टलि प्राकृष्टिक स्रोि उपरको ष्टनभिरिा
प्रष्टिफलबाट लाभाष्टन्िि जनसख्ं या
प्राकृष्टिक स्रोिमका आष्टिि जनसख्ं या
प्राकृष्टिक स्रोिको सरं क्षण र ष्टदगो व्यिस्थापनमका
सहभाष्टगिा

केपाल सिकाि, प्रदेश तथा स्थाक य तहले लगाउक सक्के कि तथा गै ि कि
केपाल सिकाि

प्रदेश

स्थाक य तह

कर

•
•
•
•

भन्सार मकहसुल, अन्ि:शल्ु क
मकल्ू य अष्टभिष्टृ ि कर
संस्थागि/व्यष्टिगि आयकर
पाररिष्टमकक कर

•
•
•
•
•

गैरकर

•
•
•
•
•

राहदानी/ष्टभर्ा शल्ु क
पयिटन दस्िरु
सेिा शल्ु क दस्िरु
जुिा/ष्टचट्ठा, क्याष्टसनो
दण्ि जररिाना

• सेिा शल्ु क दस्िरु
• पयिटन शल्ु क
• दण्ि जररिाना

अन्य

संघीय काननु र अन्य प्रचष्टलि काननु अनसु ार प्रदेशको अष्टधकार क्षेत्रको ष्टिर्यमका प्रदेश काननु स्थानीय िहको अष्टधकार क्षेत्रको ष्टिर्यमका
लगाइने अन्य कर िथा गैर कर
र अन्य प्रष्टचलि काननु अनसु ार लगाइने अन्य स्थानीय काननु र अन्य प्रचष्टलि काननु अनसु ार
कर िथा गैर कर
लगाइने अन्य कर िथा गैर कर

घरजग्गा रष्टज्िेशन शल्ु क
सिारी साधन कर
मकनोरञ्जन कर
ष्टिज्ञापन कर
कृष्टर् आयमका कर

•
•
•
•
•
•

सम्पष्टत्त कर, घर िहाल कर
घर जग्गा रष्टज्िेशन शल्ु क
सिारी साधन कर
भष्टू मक कर (मकालपोि)
मकनोरञ्जन कर, ष्टिज्ञापन कर
व्यिसाय कर

• सेिा शल्ु क दस्िरु
• पयिटन शल्ु क
• दण्ि जररिाना

िान्त्िय प्राकृन्ततक स्रोत तथा न्तवत्त आयोग
केपालको सन्तं वधाकको धािा २५० मा व्यवस्था गरिएको सवं ैधान्तकक आयोग
• अध्यक्ष सष्टहि बढीमका पााँच जनाको आयोग
• अन्य सिं धै ाष्टनक ष्टनकायमका हुने ष्टनयष्टु िको प्रष्टक्रया अनरुु प नै आयोगका पदाष्टधकारीको ष्टनयष्टु ि हुने
• राष्ट्रिय प्राकृष्टिक स्रोि िथा ष्टित्त आयोग ऐन, २०७४ ले संष्टिधानका व्यिस्थाहरूलाई थप ष्टिस्ििृ ीकरण गरे को
• स्थायी र करारमका ष्टलन सष्टकने गरी कररब १०० जना कमकिचारी हुने व्यिस्था
• आयोगका कमकिचारीहरू बहु ष्टिधाका रहने व्यिस्था
• ष्टिष्टश्रटीकृि कायिका लाष्टग ष्टिशेर्ज्ञहरूलाई कामकमका लगाउन सष्टकने व्यिस्था

मुख्य काययहरू
न्तवत्त य हस्ता्तिण
• सघं ीय सष्टञ्रचि कोर्बाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररने ष्टित्तीय समकानीकरण अनदु ानको
ष्टसफाररस गने
• प्रदेश सष्टञ्चि कोर्बाट स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररने ष्टित्तीय समकानीकरण अनदु ानको ष्टसफाररस गने
• राष्ट्रिय नीष्टि िथा कायिक्रमक, मकानक, पिू ािधारको अिस्था अनसु ार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररने
सशिि अनदु ानको आधार ियार गने
• िाास्व बाँडफाँट
• संघीय सष्टञ्चर ि कोर्बाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्िको बााँिफााँट गने आधार र ढााँचा ियार
गने
• प्रदेश सष्टञ्रचि कोर्बाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्िको बााँिफााँट गने आधार र ढााँचा ियार गने
• सघं , प्रदेश र स्थानीय सरकारको खचि ष्टजम्मकेिारी परू ा गनि राजस्ि असल
ू ीमका गनिपु ने सधु ारको ष्टसफाररस गने
• सघं र प्रदेश सरकारको राजस्ि बााँिफााँट आधारका पनु रािलोकन गरी पररमकाजिनको ष्टसफाररस गने
• राजस्ि बााँिफााँट िथा करका सम्बन्धमका नेपाल सरकारले सझु ाि मकाग गरे मका आिश्यक सझु ाि ष्टदने

मुख्य काययहरू
• प्राकृन्ततक स्रोतको बाँडफाँट
• प्राकृष्टिक स्रोिमका गररने लगानी र प्रष्टिफलको ष्टहस्सा ष्टनधािरणको आधार ियार गने
• प्राकृष्टिक स्रोिको बााँिफााँटका सम्बन्धमका उठ्नसक्रने ष्टििादको आाँकलन गरी ष्टिनको ष्टनराकरणका लाष्टग
समकन्ियात्मकक भष्टू मकका ष्टनिािह गने
• प्राकृष्टिक स्रोिको बााँिफााँट गदाि सोसाँग सम्बन्धीि िािािरण प्रभाि मकल्ू याङ्कन सम्बन्धमका अध्ययन,
अनसु न्धान गरी ष्टसफाररस गने

• त कै तहका सिकािले न्तलकसक्के आ्तरिक ऋणको स मा न्तसफारिस गके
• न्तवत्त य सघं यता ि प्राकृन्ततक स्रोतको बाँडफाँटका सम्ब्धमा कुकै सुझाव माग भएमा
सझ
ु ाव न्तदके

िाास्व ि प्राकृन्ततक स्रोतको िोयल्ट बाँडफाँट
• दुई प्रकािको किबाट उठे को िाास्व बाँडफाँट हुके
• मकल्ू य अष्टभिष्टृ ि कर र आन्िररक अन्ि:शल्ु कको रकमक ७० प्रष्टिशि संघीय सरकारलाई, १५/१५ प्रष्टिशि
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बााँिफााँट गररने
• प्रदेशले पाउने १५ प्रष्टिशिलाई १०० प्रष्टिशि मकानी ७ प्रदेशमका र स्थानीयले पाउने १५ प्रष्टिशिलाई १००
प्रष्टिशि मकानी ७५३ स्थानीय िहमका बााँिफााँट गनिपु ने
• कुनै प्रदेश ष्टिशेर् िा स्थानीय ष्टिशेर्मका सक
ं लन भएको मकल्ू य अष्टभिष्टृ ि कर र आन्िररक अन्ि:शल्ु कबाट
१५ प्रष्टिशि हुने नभई नेपालभरबाट सक
ं ष्टलि यी दईु राजस्िलाई ष्टिभाज्य कोर्मका राखी सोबाट बााँिफााँट
गररने
• िोयल्ट को बाँडफाँट
• पिििारोहण, ष्टिद्यिु , िन, खानी िथा खष्टनज र पानी िथा अन्य प्राकृष्टिक स्रोिबाट प्राप्रि हुने रोयल्टीमकध्ये
संघीय सरकारलाई ५० प्रष्टिशि र सम्बष्टन्धि प्रदेश िथा स्थानीय सरकारलाई २५/२५ प्रष्टिशि बााँिफााँट
गररने
• यो रोयल्टी सबै स्थानीय र प्रदेशलाई उपलब्ध हुने नभई प्रभाष्टिि स्थानीय र प्रदेशलाई मकात्र उपलब्ध हुने

वैदेन्तशक सहायताको परििालक
• नेपालको सष्टं िधानले िैदष्टे शक सहायिा पररचालन गने अष्टधकार नेपाल सरकारलाई ष्टदएको
• प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारको स्िीकृष्टिमका िैदष्टे शक अनदु ान पररचालन गनिसक्रने व्यिस्था गरे को
• स्थानीय िहले आफैं िैदष्टे शक सहायिा पररचालन गने व्यिस्था नभएको
तसथय,
• नेपाल सरकारले िीन िहका सरकारका लाष्टग िैदष्टे शक सहायिा प्राप्रि गने र ष्टित्तीय हस्िान्िरणको मकाध्यमकबाट
प्रदेश र स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउनपु ने
यसका लान्तग,
• नेपाल सरकारले ष्टिकास साझेदारहरूसाँग Financing Agreement गने
• आयोजना ष्टिशेर्का लाष्टग प्रदेश िा स्थानीय िहले ष्टिकास साझेदारहरूसाँग Project Agreement गनिसक्रने

हाल संघ य सिकािबाट सञ्िालक भएका आयोाकाहरूको कायाय ्वयक
• िैदष्टे शक सहायिमका सञ्रचालन भई कायािन्ियनमका रहेका ष्टिसेम्बर २०१८ सम्मकमका सम्पन्रन हुने आयोजनाहरू
अष्टहलेकै ष्टिष्टधबाट सञ्रचालन गने
• ष्टिसेम्बर २०१८ पष्टछ सम्पन्रन हुने आयोजनाहरू जनु िहको सरकारको कायिक्षेत्रष्टभत्र पछि , सोही िहमका
हस्िान्िरण हुने
• नयााँ आयोजना िथा कायिक्रमकहरूको कायािन्ियन ष्टिष्टध नयााँ िररकाले ष्टनधािरण गने
• संघीय सरकारद्वारा बहुिर्ीय ठे क्का भइसके का आयोजनाहरु पष्टन ठे क्रका र रकमक सष्टहि िि् िि् स्थानीय िह िा
प्रदेश िहमका हस्िान्िरण हुने

प्रदेश सिकािको बाेटको तयाि
यस आन्तथयक वषयको बाेट तयाि गदाय
• सघं ीय सरकारबाट प्राप्रि अनदु ानलाई मकल
ू स्रोि मकान्रने
• ष्टिष्टनयोजन ष्टिधेयक र आष्टथिक ष्टिधेयक प्रस्ििु गने
• एकीकृि खचि िथा राजस्ि सक
ं े ि िगीकरण अनरुु प राजस्ि शीर्िकहरू र खचि शीर्िकहरूको िगीकरण गने
आगाम आन्तथयक वषयको बाेटको तयाि
• मकध्यकालीन खचि संरचना ियार गने
• आय र व्ययको अनमकु ान ियार गने – खचिको अनमकु ान र स्रोिको प्रक्षेपण
• ष्टिष्टनयोजन ष्टिधेयक र आष्टथिक ष्टिधेयक ियार गने
• एकीकृि खचि िथा राजस्ि सक
ं े ि िगीकरण अनरुु प राजस्ि शीर्िकहरू र खचि शीर्िकहरूको िगीकरण गने

आन्तथयक काकुक न्तकमायण तथा सावयान्तकक खिय व्यवस्थाका सम्ब्धमा ध्याक न्तदकुपके न्तवषय
सम्बन्त्धत काककु हरु
•
•
•
•

सघं ीय अथि मकन्रत्रालयले जारी गरे का करसगं सम्बष्टन्धि नमकनू ा काननु हरु
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
सघं ीय अथि मकन्रत्रालयले जारी गरे को ष्टिष्टनयोजन ऐन
सघं ीय अथि मकन्रत्रालयले जारी गरे की आष्टथिक कायिष्टिष्टध ऐन

सावयान्तकक खिय व्यवस्थासगं सम्बन्त्धत न्तवषयहरु
• िीनै िहले प्रत्येक आष्टथिक िर्िमका आ-आफ्नो कायिक्षेत्रष्टभत्रका ष्टिर्यहरुमका हुने साििजष्टनक खचिको अनमकु ाष्टनि ष्टििरण ियार
गनिपु ने
• िीनै िहले साििजष्टनक खचिको ष्टििरण ियार गदाि प्रस्िाष्टिि योजनाको उिेश्य, सम्भाव्यिा अध्ययन गनि िा खचिको
आिश्यकिा, कायािन्ियन हुन सक्ने आष्टथिक िर्ि र प्राप्रि हुन सक्ने प्रष्टिफल र उपलष्टब्ध, आिश्यक खचि, खचि व्यहोने स्रोि
जस्िा ष्टिर्यहरु खल
ु ाई आगामकी िीन आष्टथिक िर्िमका हुने खचिको प्रक्षेपण सष्टहिको मध्यकाल क खिय सिं िका ियार गनिपु ने

आगाम आन्तथयक वषयमा प्रदेशस्तिमा सञ्िालकका लान्तग हस्ता्तिण गरिके काययिमका आधािहरु
(क)
•
•
•

शासकीय व्यवस्था एवम् सश
ु ासक
प्रादेष्टशकरशासनरप्रणालीरररअन्िररस्थानीयरिहरसमकन्िय
सश
ु ासनरप्रबििनरिथारशासकीयरसधु ारर
प्रादेष्टशकरिथारस्थानीयरआयोजनाहरुकोरनष्टिजारव्यिस्थापन

(ख) अथय
• प्रादेष्टशकरयोजनारिथारसाििजष्टनकरष्टित्तरव्यिस्थापनर
• सघं कोरसहमकष्टिमकारिैदष्टे शकरअनदु ानरररसहयोगरपररचालन
• स्थानीयरिहमकारष्टित्तरहस्िान्िरण
• लघरु बीमकार(कृष्टर्, पश)ु िथारसानारप्रकृष्टिकारअनदु ान

आगाम आन्तथयक वषयमा प्रदेशस्तिमा सञ्िालकका लान्तग हस्ता्तिण गरिके काययिमका आधािहरु
(ग) उद्योग, वान्तणज्य तथा आपून्ततय

•
•
•
•
•
•

ग्रामकीणरउद्यमकरिथारउद्यमकशीलिारप्रिििन
बजाररष्टिकासरररसोकारलाष्टगरआिश्यकरसीपरष्टिकास
व्यापाररसचू नारिथारष्टनकासीरप्रिििन
बजाररअनगु मकन
उद्यमकशीलिा, व्यिसाष्टयकरसीपरष्टिकासरररिाष्टलमक
लघ,ु घरे लुरिथारसानारउद्योगरसम्बन्धीरष्टिर्यमकारिाष्टलमक

(घ) काकुक, ्याय तथा सस
ं द य मान्तमला

• सघं ीयरप्रणालीरबमकोष्टजमकरप्रादेष्टशकरकाननु रष्टनमकािणर
• काननु ीरपरामकशिरिथारष्टनिःशल्ु करकाननु ीरसहायिा
• मकेलष्टमकलापरररमकध्यस्थिा

आगाम आन्तथयक वषयमा प्रदेशस्तिमा सञ्िालकका लान्तग हस्ता्तिण गरिके काययिमका आधािहरु
(ङ) ऊााय, ालस्रोत तथा न्तसंिाइ
• मकझौला प्रकृष्टिकारआयोजनार(िराई-मकधेशमकार२००रहेक्टररदेष्टखर१०,०००रहेक्टरसम्मकरररष्टहमकालरपहािमका ५०रहेक्टररदेष्टखर१०००रहेक्टरसम्मक)
आयोजनाहरूकोरअध्ययन, अनसु न्धान, गरुु योजनारिथारष्टनमकािण
•

एकभन्दारबढीरस्थानीयरिहसाँगरसम्बष्टन्धिरष्टसंचाइरआयोजनाहरूकोरष्टनमकािणरिथारसमकन्ियर

•

िराई-मकधेशमकार२०००रहेक्टररदेष्टखर२०,०००रहेक्टररसम्मकरष्टसष्टं चिरक्षेत्ररभएकारष्टसचं ाइरआयोजनाहरूकोरमकमकििरसम्ं भाररिथारव्यिस्थापन

•

प्रदेशस्िरीयरजलष्टिद्यिु रआयोजनाहरूकोरष्टनमकािणरिथारसञ्रचालन

•

३३रके .भी. सम्मककारप्रसारणरलाइनरष्टनमकािणरररव्यिस्थापन

•

ग्रामकीणरिथारसामकदु ाष्टयकरष्टिद्यिु ीकरण

•

भष्टू मकगिरजलरष्टसचं ाइरअन्िरगिरमकेष्टशनरष्टिलरटयिू िेलरिथारष्टिपरटयिू िेलरष्टसचं ाइरयोजनाहरूरिथारट्यिू िेलरयोजनाकोरमकमकििरिथारव्यिस्थापनर

•

मकझौलारप्रकृष्टिकारनदीहरूर(मकहाभारिरपहािरररचरु े रपहािबाटरउद्गमकरभईरबग्नेरनदी) ष्टनयन्त्रण/व्यिस्थापन

•

लम्बाइ १००रदेष्टखर२००रष्टमकटरसम्मक, फे दकोरचौिाइ ५०रदेष्टखर१००रष्टमकटररिथारकुलरक्षेत्रर५०००रदेष्टखर२०,०००रिगिरष्टमकटररसम्मकका पष्टहरो
ष्टनयन्त्रणरिथारव्यिस्थापन

आगाम आन्तथयक वषयमा प्रदेशस्तिमा सञ्िालकका लान्तग हस्ता्तिण गरिके काययिमका आधािहरु
(ि) कृन्तष, भन्तू म व्यवस्था तथा सहकाि
• प्रदेशस्िरकारअनसु न्धानमकल
ू करफामकिरके न्ररहरूरसञ्रचालनरररष्टिकास
• कृष्टर्रिथारपशरु उत्पादनरररउत्पादकत्िरअष्टभिष्टृ िरगनेरकायिहरू
• प्रधानमकन्त्रीरकृष्टर्रआधष्टु नकीकरणरपररयोजनाकोरब्रलकरररपके टरष्टिकासरसम्बन्धीरकायिहरू
• बीऊरआपष्टू ििरररष्टनयमकन
• मकि
ु रकमकैयारिथारहष्टलयारसम्बन्धीरकायिक्रमकर
• सहकारीरसम्बन्धीरिालीमक/प्रष्टशक्षण
• गररबरलष्टक्षिरष्टिष्टश्रटीकृिरकायिहरू

आगाम आन्तथयक वषयमा प्रदेशस्तिमा सञ्िालकका लान्तग हस्ता्तिण गरिके काययिमका आधािहरु
(छ) खाकेपाक
• प्रदेशस्िरकारआधारभिू रखानेपानीरउत्पादन, प्रशोधनरररष्टििरणरसम्बन्धीरकायिहरू
• िराई-मकधेशमकार१०रहजाररदेष्टखर५०हजारर, पहािमकार१०रहजारदेष्टखर२५रहजाररररष्टहमकालमकार२रहजारदेष्टखर५रहजाररसम्मककोर
जनसख्ं यालाईरखानेपानीरसेिारपर्ु रयाउनेरआयोजना
• फोहोरमकैलारव्यिस्थापनरररप्रशोधनकारकायिहरू
• एकभन्दारबढीरस्थानीयरिहलाईरप्रभािरपानेरआयोजनाहरू

आगाम आन्तथयक वषयमा प्रदेशस्तिमा सञ्िालकका लान्तग हस्ता्तिण गरिके काययिमका आधािहरु
(ा) गृह
• प्रदेशरशाष्टन्िरसरु क्षा
• मकानिरबेचष्टबखनरररलागरू और्धरकारोिाररसम्बन्धीरसचू नारसक
ं लन, ष्टिश्ले र्णरिथारप्रिाहरररष्टनयन्त्रणरिथारसचेिना
• कारागाररव्यिस्थापन
• प्रदेशरलोकमकागिरररस्थानीयरमकागिमकारिाष्टफकरव्यिस्थापन
• स्थानीयरप्रशासनर
• संघ, संस्थारदिाि, अष्टभलेखीकरणरररष्टनयमकन
• ष्टिपदर् व्यिस्थापन

आगाम आन्तथयक वषयमा प्रदेशस्तिमा सञ्िालकका लान्तग हस्ता्तिण गरिके काययिमका आधािहरु
(झ) भौन्ततक पवू ायधाि तथा यातायात
• प्रदेशस्िरकारलोकमकागिहरू
• साष्टिकमकारस्थानीयरपिू ािधाररिथारकृष्टर्रसिकरष्टिभागबाटरभइरहेकारसम्पणू रि कायिहरूर(सरं चनारसमकेि)
• दईु रिारदईु भन्दारबढीरस्थानीयरिहरभएररजानेरसिकहरूर(ग्रामकीणरररकृष्टर्रसिकरसमकेि)
• झोलुङ्गेरपल
ु
(ञ) मन्तहला, बालबान्तलका तथा ज्येष्ठ कागरिक
• प्रदेशस्िरकारमकष्टहलारष्टिकासरकायिक्रमक
• मकष्टहलारसचेिनारिथारष्टिकासरसम्बन्धीरिाष्टलमक िथारक्षमकिारअष्टभिष्टृ िरसम्बन्धी कायिक्रमक
• प्रदेशस्िरकारििृ ािमकरररबालग्रामकरव्यिस्थापनरिथारअनगु मकन

आगाम आन्तथयक वषयमा प्रदेशस्तिमा सञ्िालकका लान्तग हस्ता्तिण गरिके काययिमका आधािहरु
(ट)
•
•
•
•
•

युवा तथा खेलकुद
यिु ारिैज्ञाष्टनकरप्रोत्साहनर
यिु ासम्बन्धीरप्रादेष्टशकरनीष्टि, काननु , योजना, कायािन्ियनरिथारष्टनयमकन
राष्ट्ियरष्टिकासरस्ियंसेिकरपररचालन
प्रदेशस्िरमकारखेलकुदरष्टिकासरिथारप्रादेष्टशकरपिू ािधारहरूकोरष्टिकास, ष्टनमकािणरररस्िरोन्नष्टि
प्रादेष्टशकरखेलकुदरप्रष्टियोष्टगिाकोरआयोजनारिथारसहभाष्टगिार

(ठ)
•
•
•
•

न्तशक्षा,न्तवज्ञाक तथा प्रन्तवन्तध
ष्टशक्षाकारलाष्टगरखाद्यान्न कायिक्रमककोरसञ्रचालन
व्यािसाष्टयकरष्टशक्षारिथारप्राष्टिष्टधकरिालीमक
पोष्टलटेष्टक्नकरसञ्रचालन
ष्टिज्ञानरसंग्रहालयरिथारप्लानेटोररयमक

आगाम आन्तथयक वषयमा प्रदेशस्तिमा सञ्िालकका लान्तग हस्ता्तिण गरिके काययिमका आधािहरु
(ड)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

वक तथा वाताविण
एकभन्दारबढीरस्थानीयरिहमकारफै ष्टलएकोरसामकदु ाष्टयकरररकबष्टु लयिीरिनकोरव्यिस्थापन
जष्टिबटू ीरष्टिकास, उत्पादन, बजारीकरणरररप्रिििन
भरू िथारजलाधाररसंरक्षण
प्रदेशस्िरकारिनस्पष्टिरउद्यानरिथारहिेररयमकहरुकोरव्यिस्थापन
िन, िनस्पष्टि, िन्यजन्िुरररजैष्टिकरष्टिष्टिधिारसम्बन्धीरप्रादेष्टशकरसङ्ग्रहालयरव्यिस्थापन
प्रदेशस्िरीयरष्टचष्टियाखानारव्यिस्थापन
प्रदर्ु णरष्टनयन्रत्रण
मकौसमकरररजलमकापनरसञ्जालरव्यिस्थापन
िनरिथारिािािरणरसम्बन्धीररिालीमक
जलिायरु पररिििनरसम्बन्धीरष्टक्रयाकलापहरू

आगाम आन्तथयक वषयमा प्रदेशस्तिमा सञ्िालकका लान्तग हस्ता्तिण गरिके काययिमका आधािहरु
(ढ) श्रम, िोागाि तथा सामान्ताक सिु क्षा
• सीप ष्टिकास िाष्टलमक र रोजगार प्रिििन
(ण) सहि न्तवकास
• प्रदेशष्टभत्रकोरसहरीरष्टिकासरयोजनारिजिमकु ा, सहरीरपिू ािधाररष्टनमकािण, सञ्चालन, मकमकििसभं ारर
• प्रदेशष्टभत्रकोरआिासरिथारभिनरसम्बन्धीरयोजनाहरुकोरकायािन्ियनरररमकागिष्टनदेशन
• प्रादेष्टशकरराजधानीरररअन्िररस्थानीयरसहरकोरयोजनारिजिमकु ा, कायािन्ियनरिथा सयं ोजन
• लष्टक्षिरआिासरकायिक्रमककोरनीष्टि, योजनारररकायािन्ियन
• एकीकृिरबस्िीरष्टिकास
• प्रदेशरिहकारसरकारीरभिनरष्टनमकािणरिथारमकमकििरसम्भार

आगाम आन्तथयक वषयमा प्रदेशस्तिमा सञ्िालकका लान्तग हस्ता्तिण गरिके काययिमका आधािहरु
(त) सस्ं कृन्तत, पययटक तथा कागरिक उड्ययक
•
•
•
•

प्रदेशस्िरकारपयिटनरपिू ािधारर
भार्ारष्टलपीरसंस्कृष्टिरलष्टलिकलारररधाष्टमकिकरसम्पदारसंरक्षण
प्रदेशरसंग्रहालय
संस्कृष्टिरिथारपयिटनरप्रिििनरसम्बन्धीरकायिहरू

(थ) सघं य मान्तमला तथा सामा्य प्रशासक
• स्थानीयरशासन िथारसामकदु ाष्टयकरष्टिकास
• प्रदेशरिथारस्थानीयरमकाष्टमकलारप्रष्टशक्षण
• प्रदेशरिथारस्थानीयरष्टनजामकिीरसेिारररअन्यरसंघीयरसरकारीरसेिाकारकमकिचारीकोरक्षमकिारष्टिकास, प्रष्टशक्षणरिथारकल्याण

आगाम आन्तथयक वषयमा प्रदेशस्तिमा सञ्िालकका लान्तग हस्ता्तिण गरिके काययिमका आधािहरु
(द) सञ्िाि तथा सि
ू का प्रन्तवन्तध
• १००रिाटरभन्दारमकाष्टथर१०००रिाटरसम्मककोरएफ. एमक. रे ष्टियोरइजाजिरररनिीकरण
• प्रदेशस्िरमकारिारयि
ु रररिाररष्टहिरब्रोिब्याण्िरपिू ािधारकोरष्टिकास, व्यिस्थापनरररष्टनयमकन
• प्रदेशस्िरकोरष्टिद्यिु ीयरसच
ं ाररमकाध्यमकरसञ्चालनरअनमकु ष्टि, निीकरणरररष्टनयमकन
• प्रदेशरष्टभत्ररटेष्टलसेन्टररसंचालन, व्यिस्थापनरररष्टनयमकन
• प्रदेशस्िरकारसचू नारप्रष्टिष्टधरपाकि कोरयोजना, ष्टनमकािण, व्यिस्थापनरररष्टनयमकन
• छापारिथारअनलाइनरसच
ं ाररमकाध्यमककोरदिाि, अनमकु ष्टि, आचाररसष्टं हिारष्टनधािरण, अष्टभलेखाङ्कन, िगीकरण, सञ्चालनररर

ष्टनयमकन

आगाम आन्तथयक वषयमा प्रदेशस्तिमा सञ्िालकका लान्तग हस्ता्तिण गरिके काययिमका आधािहरु
(ध)
•
•
•
•

स्वास््य तथा ाकसख्ं या
साष्टिकमकाररहेकारक्षेत्रीय, उपक्षेत्रीयरिथारअञ्चलरअस्पिालरररआयिु ेदरष्टचष्टकत्सालय
खोप, और्ष्टध, उपकरणकोरसञ्रचालन
स्थानीयरिहहरूबीचरस्िास््यरसेिाकोरसमकन्िय
प्रादेष्टशकस्िरकोरजनसांष्टख्यकरसचू नारव्यिस्थापन, क्षमकिारष्टिकासरिथारअध्ययनर

(क)
•
•
•
•
•

योाका तथा त्याङ्क व्यवस्थापक
प्रादेष्टशकरयोजनारिजिमकु ा,अनगु मकन, मकल्ू यांकनरररअनष्टु शक्षण
प्रदेशरमकध्यकालीनरखचिरसंरचना
ष्टदगोरष्टिकासरलक्ष्यकोरप्रदेशरिहमकारकायािन्ियनरिथारसमकन्िय
साििजष्टनकरष्टनजीरसाझेदारीरसम्बन्धीरप्रादेष्टशकरयोजनारिथारकायािन्ियनर
प्रादेष्टशकरि्यांकरररअष्टभलेखसम्बन्धीरयोजना, सक
ं लनरिथारव्यिस्थापन

ध्यवाद !

