Intergovernmental Fiscal Relations: The Role of the Independent
Finance Commission
2075.3.14 -15
Kathmandu, Nepal
राष्ट्रिय प्राकृ ष्ट्िक स्रोि िथा ष्ट्ित्त आयोगको आयोजनामा यही ष्ट्मष्ट्ि २०७५ असार १४ र १५ गिे (२८-२९ जनु
२०१८) काठमाडौंमा Intergovernmental Fiscal Relations: The Role of the independent Finance
Commission ष्ट्िषयक दईु ष्ट्दने काययशाला सम्पन्न भयो । Forum of Federation नामक अन्िराष्ट्रिय सस्ं थाको
प्राष्ट्िष्ट्िक सहयोगमा सञ्चाष्ट्लि यस काययक्रममा स्रोि व्यष्ट्िका रुपमा दष्ट्िण अष्ट्िकाको ष्ट्ित्त आयोगका अध्यि
Dr. Daniel Plaatjies, सोही आयोगका अनसु न्िान इकाईका काययक्रम व्यिस्थापक Mr. Ghalieb Dawood,
University of Western Cape का Prof. Dr. Nico Styeler र भारिको National Institute of Public
Finance and Policy का Prof. Dr. Pinaki Chakraborty रहनभु एको ष्ट्थयो ।यसैगरी नेपालका िर्य बाट
सम्बष्ट्न्िि ष्ट्िषयमा अनभु ि हाष्ट्सल गरे का नेपाल सरकारका बहालिाला एिम् पिू य प्रशासकहरु ष्ट्िषय ष्ट्िज्ञको रुपमा
सहभागी हुनुभएको ष्ट्थयो । काययक्रममा राष्ट्रिय प्राकृ ष्ट्िक स्रोि िथा ष्ट्ित्त आयोगका अष्ट्िकृ ि कमयचारीका साथै अथय
मन्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रिानमन्री िथा मन्रीपररषदक
् ो कायायलय, िथा प्रदेश एिम् स्थानीय सरकार
लगायि २० िटा भन्दा बढी संस्थाको सहभाष्ट्गिा रहेको ष्ट्थयो ।
स्रोि व्यष्ट्िहरुबाट संयीयिा काययन्ियन िथा अन्िर-सरकारी ष्ट्ित्तीय सम्बन्िमा स्ििन्र ष्ट्ित्तीय आयोगको भष्ट्ू मका
स्पष्ट पानक
यु ा साथै दष्ट्िण अष्ट्िका र भारिको अनभु ि प्रस्ििु गररएको ष्ट्थयो । काययक्रमलाई ष्ट्िष्ट्भन्न ९ िटा ष्ट्िषय
के ष्ट्न्िि सरमा ष्ट्िभाजन गरी प्रत्येक सरमा प्रस्िष्ट्ु िकरण र Panel Discussion मार्य ि सम्बष्ट्न्िि ष्ट्िषयका ष्ट्िज्ञ
सष्ट्हिको प्यानलमा छलर्ल गरी ष्ट्िषयिस्िक
ु ा बारे मा ष्ट्सकाई हाष्ट्सल गररएको ष्ट्थयो । छलर्लका क्रममा भारि र
दष्ट्िण अष्ट्िकाको स्ििन्र ष्ट्ित्तीय आयोगहरुको व्यिस्था, काननु ी प्राििान, सङ्गठन संरचना एिम् काययिेर
लगायिका ष्ट्िषयमा प्रष्ट पानयक
ु ा साथै त्यहााँको अन्िर-सरकारी ष्ट्ित्तीय सम्बन्िका ष्ट्िषयमा पष्ट्न छलर्ल गररएको
ष्ट्थयो । यसका अष्ट्िररि नेपालमा ष्ट्िद्यमान अन्िर-सरकारी ष्ट्ित्त हस्िान्िरण, प्रदेश/स्थानीय िहले ष्ट्लने आन्िररक
ऋण, बजेट िजमयु ाका सम्बन्िमा अन्िर-सरकारी ष्ट्ित्तीय सम्बन्ि, कायय ष्ट्जम्मेिारी एिम् खचय आिश्यकिा, राजस्ि
अष्ट्िकार लगायि ष्ट्ित्त व्यिस्थापनका ष्ट्िष्ट्भन्न ष्ट्िषयहरुमा छलर्ल भएको ष्ट्थयो । त्यसैगरी प्राकृ ष्ट्िक स्रोिको
उपयोगका सम्बन्िमा आउन सक्ने चनु ौिी र अन्िर-सरकारी ष्ट्ित्तीय सम्बन्िमा िथ्याङ्क व्यिस्थापन लगायिका
ष्ट्िषयमा समेि प्रस्िष्ट्ु िकरण एिम् अन्िष्ट्कयया भएको ष्ट्थयो । यसै क्रममा राष्ट्रिय प्राकृ ष्ट्िक स्रोि िथा ष्ट्ित्त आयोगका
िर्य बाट आयोगले हालसम्म गरे का उपलष्ट्धि िथा सामना गरे का चनु ौिीहरुको ष्ट्िषयमा समेि प्रस्िष्ट्ु िकरण गररएको
ष्ट्थयो ।

यस काययक्रमबाट सम्बष्ट्न्िि ष्ट्िषयमा, ष्ट्िषेशगरी आयोगका कमयचारीहरुको, ज्ञान बढ्नक
ु ा साथै अन्िरायष्ट्रिय अनभु ि
आदान प्रदान भएको छ। यसका कारण आगामी ष्ट्दनमा आयोगले गनयपु ने काम कारिाहीमा सहजीकरण हुन सक्ने
अपेिा गररएको छ । संयीय सरकारका प्रमख
ु मन्रालय एिम् ष्ट्िभागका साथै प्रदेश सरकारका प्रष्ट्िष्ट्नष्ट्िको समेि
सहभाष्ट्गिा भएकाले नेपालको अन्िर-सरकारी ष्ट्ित्तीय सम्बन्िमा समेि यस काययक्रम उपलष्ट्धिमल
ू क रहेको ष्ट्थयो ।
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