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१. पिरचय

नेपालमा संघीय संरचनाअ तगर्त संघ, सात प्रदशे र ७५३ थानीय 
सरकार छन ्। तीन तहका सरकारको कायर्िज मवेारी र क्षेत्रािधकार 
एकल वा साझा पमा प्रयोग गनेर् गरी संिवधानमा तोिकएको 
छ । संिवधानको अनसुचूी ५ मा ३५ िवषय संघको एकल अिधकार, 
अनसुचूी ६ मा २१ िवषय प्रदशेको एकल अिधकार र अनसुचूी ८ 
मा २२ िवषय थानीय सरकारको एकल अिधकार हुने यव था 
छ । यसै गरी अनसुचूी ७ मा संघ र प्रदशेको साझा अिधकार तथा 
अनसुचूी ९ मा संघ, प्रदशे र थानीय तहको साझा अिधकारका 
िवषय उ लेख छन ्।1 एकल वा साझा अिधकार दवैु सचूीमा नपरेका 
िवषयलाई संघ सरकारको अविश  अिधकारको पमा याख्या 
गिरएको छ जसलाई संघ सरकारले प्रयोग गछर् ।2

संघ, प्रदशे र थानीय सरकार बीचका अिधकार बाँडफाँटम ये एक 
िव ीय ोतको िवतरण हो । प्रदशे र थानीय तहको ोतसाधनमा 
पहुचँ र अिथर्क अव था समान खालको छैन । संघ सरकारले ८०% 
भ दा बढी राज व संकलन गछर् ।3 प्रदशे र थानीय सरकार आ ना 
कायर्िज मवेारी परूा गनर् संघ सरकारको िव ीय ह ता तरणमा िनभर्र 
छन ्। यो असमानतालाई स बोधन गनर् आिथर्क ोतको यायोिचत र 
समानपुाितक िवतरण हुनपुछर् । साधन ोतको यायोिचत िवतरणको 
आधार र ढाँचा िनधार्रण गरी अ तर सरकारी िव  यव थापन 
गनर् संिवधानको धारा २५० ले राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  
आयोगको यव था गरेको छ । आयोगले गनेर् आिथर्क िवतरणको 
िसफािरस तीनै तहका सरकारले कायार् वयन गनुर्पनेर् हु छ । 

राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोगको भिूमकालाई िनदेर्िशत 
गनर् संिवधानबाहके केही काननूी तथा नीितगत यव था गिरएका 
छन ्। जसमा अ तर सरकारी िव  यव थापन ऐन, २०७४  र राि ट्रय 

1 संिवधानको धारा ५७ ।
2 संिवधानको धारा ५८ ।
3  महालेखा िनय त्रक कायार्लय । २०७९ । नेपाल सरकारको आय- ययको वािषर्क 

िववरण आ.व २०७८/७९, भाग १ (मलु आिथर्क िववरण) । https://fcgo.gov.np/
storage/uploads/publications/20221209113148_20221125152034_
Excel%20Part_merged_compressed.pdf मा उपल ध ।  

Asian Development Bank, 2022. Strengthening Fiscal 
Decentralization in Nepal’s Transition to Federalism. Manila: Asian 
Development Bank.

प्राकृितक ोत तथा िव  आयोग ऐन, २०७४ मखु्य हुन ्। यसबाहके 
राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोगले राि ट्रय प्राकृितक ोत 
तथा िव  आयोग िनयमावली, २०७६ जारी गरेको छ । 

अ तर सरकारी िव  यव थापनमा राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा 
िव  आयोगको भिूमका स ब धी संवैधािनक यव था र आयोगको 
कायर्स चालनको लािग जारी गिरएका अ तर सरकारी िव  
यव थापन ऐन, २०७४  र राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोग 
ऐन, २०७४ मा भएका यव थाको िव ेषणमा यो अ ययन केि द्रत 
छ । 

२. राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोगको 
कायर्िज मेवारी

संिवधानको धारा २५० मा राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  
आयोगको संरचना र पदािधकारीबारे यव था छ । संघीय सरकार 
मि त्रपिरषदक्ो पसु १३, २०७४ को िनणर्यबाट आयोगको कायार्लय 
थापना भयो । तर आयोगमा अ यक्षको िनयिुक्त चतै ७, २०७५ 
मा भयो । आयोगको कायर्स चालनका लािग िविभ न सेवा 
समहूका ४९ दरब दी सिहतका कमर्चारी रहने यव था गिरएको 
छ । आयोगमा अ यक्षसिहत बढीमा पाँच जना सद य रहने यव था 
छ । हाल आयोगमा अ यक्ष सिहत चार जना  सद य छन ्। संवैधािनक 
पिरषदक्ो िसफािरसमा रा ट्रपितले छ वषर्को लािग सद य िनयकु्त 
गछर् ।4 

संिवधानको धारा २५१ मा राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  
आयोगको काम, कतर् य र अिधकार उ लेख छ । संिवधानले 
आयोगलाई िन न कायर्िज मवेारी तोकेको छ । 

क) संिवधान र काननू बमोिजम संघीय सि चत कोषबाट संघ, प्रदशे 
र थानीय सरकारबीच राज वको बाँडफाँट गनेर् िव ततृ आधार 
र ढाँचा िनधार्रण गनेर्, 

4 संिवधानको धारा २८४ मा प्रधान यायधीश र संवैधािनक िनकायका प्रमखु 
र पदािधकारीह को िनयिुक्तको िसफािरस गनर् संवैधािनक पिरषद ्रहने यव था छ । 
जसमा प्रधानम त्रीको अ यक्षतामा, प्रधान यायधीश, प्रितिनिध सभाको सभामखु, 
उपसभामखु, प्रितिनिध सभाको िवपक्षी दलको नेता, राि ट्रय सभाको अ यक्ष सद य 
रह छन ्।
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३. अ तर सरकारी िव  ह ता तरण

संघ, प्रदशे र थानीय सरकारबीच राज व, अनदुान, प्राकृितक 
ोतको रोय टी, वैदिेशक सहायता तथा आ तिरक ॠणको 

मा यमबाट िव  ह ता तरण हु छ । यसरी हुने िव  ह ता तरणमा 
राज व बाँडफाँट, िव ीय समानीकरण अनदुान र सशतर् अनदुान, 
प्राकृितक ोतको रोय टी बाँडफाँट, र आ तिरक ॠणमा राि ट्रय 
प्राकृित ोत तथा िव  आयोगको भिूमकाबारे यस पिछका ख डमा 
चचार् गिरएको छ ।  

३.१ राज व िवतरण

राज वबाट हुने आ दानीलाई तीनै तहमा यायोिचत िवतरण गनुर्पनेर् 
संवैधािनक यव था छ । िवतरण गनुर्पनेर् राज व संघीय िवभा य 
कोषमा ज मा हु छ ।6 संघीय िवभा य कोषमा ज मा भएको 
राज वबाट संघ सरकारले पाउने रकम संघीय सि चत कोषमा, 
प्रदशेह ले पाउनपुनेर् रकम प्रदशे िवभा य कोष, र थानीय तहह ले 
पाउनपुनेर् रकम थानीय िवभा य कोषमा ज मा हु छ ।7 प्रदशे 
िवभा य कोषमा ज मा भएको रकम सातै प्रदशेको सि चत कोषमा 
ह ता तरण हु छ । यसै गरी थानीय िवभा य कोषमा ज मा भएको 
रकम ७५३ थानीय तहको सि चत कोषमा ह ता तरण हु छ ।8

तीन तहका सरकारको राज व संकलन िज मवेारी संिवधानको 
अनसुचूीम ैएकल र साझा अिधकार हुने गरी उ लेख गिरएको छ 
(तािलका १) । कर तथा गैरकर राज व संकलनको िज मवेारी हदेार् 
आ दानी बढी हुने ोतह  संघ सरकार मातहत छन ् । नेपालको 
कुल राज व आ दानीमा संघ मातहत रहकेा कर तथा गैरकर राज व 
शीषर्कको योगदान ८०% भ दा बढी छ ।

6 अ तर सरकारी िव  यव थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ (१) ।
7 िवभा य कोष, सि चत कोषको संरक्षक तथा िनय त्रक महालेखा िनय त्रकको 

कायार्लय हु छ । 
8 अ तर सरकारी िव  यव थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ (२), (३), (४), (५), 

(६) ।

ख) संघीय सि चत कोषबाट प्रदशे र थानीय सरकारलाई प्रदान गिरने 
समानीकरण अनदुान स ब धमा िसफािरस गनेर्, 

ग) राि ट्रय नीित तथा कायर्क्रम, मानक, पवूार्धारको अव था अनसुार 
प्रदशे र थानीय सरकारलाई प्रदान गिरने सशतर् अनुदानको 
स ब धमा अ ययन अनसु धान गरी आधार तयार गनेर्, 

घ) प्रदशे सि चत कोषबाट प्रदशे र थानीय सरकारबीच राज वको 
बाँडफाँट गनेर् िव ततृ आधार र ढाँचा िनधार्रण गनेर्, 

ङ) संघ, प्रदशे र थानीय सरकारको खचर् िज मवेारी परूा गनेर् र राज व 
असलुीमा सधुार गनुर् पनेर् उपायह को िसफािरस गनेर्, 

च) समि गत आिथर्क सचूकह को िव ेषण गरी संघ, प्रदशे र 
थानीय सरकारले िलन सक्ने आ तिरक ॠणको सीमा िसफािरस 
गनेर्,

छ) संघ र प्रदशे सरकारको राज व बाँडफाँट आधारको पनुरावलोकन 
गरी पिरमाजर्नको िसफािरस गनेर्, 

ज) प्राकृितक ोतको पिरचालन गदार् नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार 
र थानीय तहको लगानी तथा प्रितफलको िह सा िनधार्रणको 
आधार तय गरी िसफािरस गनेर्, 

झ) प्राकृितक ोतको बाँडफाँट स ब धी िवषयमा संघ र प्रदशे, प्रदशे 
र प्रदशे, प्रदशे र थानीय तह तथा थानीय तहह  बीच उठ्न 
सक्ने संभािवत िववादको िवषयमा अ ययन अनसु धान गरी 
यसको िनवारण गनर् सम वया मक पमा काम गनर् सझुाव िदने । 

संिवधानले राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोगले प्राकृितक 
ोतको बाँडफाँट गदार् सोसँग स बि धत वातावरणीय प्रभाव 

मू यांकन स ब धमा आव यक अ ययन र अनसु धान गरी संघ 
सरकारलाई िसफािरस गनुर्पनेर् यव था उ लेख छ । यसबाहके 
आयोगका अ य काम कतर् य र अिधकार, प्राकृितक ोतको 
पिरचालन गदार् वा राज वको बाँडफाँट गदार् अपनाउनपुनेर् िव ततृ 
आधार र मापद ड, पदािधकारीको सेवाका शतर् लगायत यव था 
संघीय काननू बमोिजम हुने यव था छ ।5 

5 संिवधानको धारा २५० ।
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तािलका १ : कर तथा गैरकर राज व सकंलन स ब धी तीन तहका सरकारको के्षत्रािधकार

तह एकल अिधकार दुई तहका साझा 
अिधकार (अनुसचूी ७)

तीन तहका साझा 
अिधकार (अनुसचूी ९)

संघ (अनसुचूी ५)

भ सार महसलु, अ तःशु क, मू य अिभविृद्ध कर, 
सं थागत आय कर, यिक्तगत आय कर, पािर िमक 
कर, राहदानी शु क, िभसा शु क पयर्टन द तरु, सेवा 
शु क द तरु, द ड तथा जिरवाना, जवुा/िचठ्ठा क्यािसनो

 

 

प्राकृितक ोतबाट प्रा  
रोय टी, पयर्टन शु क, 
सेवा शु क द तरु, द ड 
जिरवानाप्रदशे (अनसुचूी ६)

घर र जग्गा रिज टे्रशन शु क, सवारी साधन कर, 
मनोर जन कर, िवज्ञापन कर, कृिष आयमा कर, सेवा 
शु क द तरु, पयर्टन शु क, द ड तथा जिरवाना घर र जग्गा रिज टे्रशन 

शु क, सवारी साधन 
कर, मनोर जन कर,
िवज्ञापन करथानीय (अनसुचूी ८)

स प ी कर, घर र जग्गा रिज टे्रशन शु क, सवारी 
साधन कर, भिूम कर (मालपोत), िवज्ञापन कर, 
यवसाय कर, सेवा शु क द तरु, पयर्टन शु क, द ड तथा 
जिरवाना

ोत : नेपालको संिवधान र अ तर सरकारी िव  यव थापन ऐन, २०७४ ।

संवैधािनक भिूमकालाई नै िन तेज गर्यो । साथै, राज को असमान 
िवतरणले प्रदशे र थानीय तहलाई संघप्रितको िनभर्रतालाई कायम 
नै राख्यो ।  

मु य अिभविृद्ध कर र अ त: शु कबाट प्रा  राज व िवतरणका 
आधार राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोग ऐन, २०७४ मा 
नै उ लेख छ । ती आधार वा सचूक जनसङ्ख्या र जनसांिख्यक 
िववरण, क्षेत्रफल, मानव िवकास सचूाकाङ्क, खचर्को आव यकता, 
राज  संकलनमा गरेको प्रयास, पवूार्धार िवकास, िवशषे अव था 
रहकेा छन ्। ऐनमा उ लेख गिरएका आधार/सचूकलाई उपसचूकमा 
वगीर्करण गनेर् र अकंभार िदने काम आयोगले गरेको छ (तािलका 
२) । 

कर तथा गैरकर राज वका ोत संघ सरकारमा केि द्रत गिरएकोले 
प्रदशे र थानीय सरकारमा राज वका ोत िनकै कम छन ् । तर 
राज व ोतको तलुनामा खचर्को िज मवेारी प्रदशे र थानीय 
तहलाई बढी छ । संिवधानले सबै िकिसमका राज व तीनै तहका 
सरकारबीच िवतरण गनुर्पनेर् प्रावधान गरे तापिन अ तर सरकारी िव  
यव थापन ऐन, २०७४ ले भने मू य अिभविृद्ध कर र आ तिरक 
उ पादनबाट उठेको अ त:शु कबाट भएको आ दानी मात्र तीनै 
तहका सरकारलाई िवतरण गनेर् यव था बनाएको छ ।9 यसमािथ 
पिन उक्त आ दानीलाई संघले ७०%, सात प्रदशेले १५% र ७५३ 
थानीय तहले १५% पाउने गरी ऐनले तोिकिदएको छ । यसले साधन 
ोतको यायोिचत िवतरणको आधार र ढाँचा िनधार्रण गनेर् आयोगको 

9 अ तर सरकारी िव  य थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ ।
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तािलका २ : आयोगले प्रदेश र थानीय तहका लािग राज व बाँडफाँट (मू.अ.क. र अ त: शु क) सचूकमा िदएको भार

क्र.स.ं राज व बाँडफाँट गदार् 
िलइएका आधार (सचूक)

आ.व. २०७७/०७८ र २०७८/०७९ आ.व. २०७६/०७७
सचूकको 
भार प्रितशत उपसचूकको भार प्रितशत सचूकको 

भार प्रितशत
उपसचूकको भार 

प्रितशत

१. 

जनसंख्या र जनसाङ्िख्यक 
िववरण :
क) कुल जनसंख्या
ख) आि त जनसंख्या

६०
७०
३०

७० ८०
२०

२. क्षेत्रफल (भगूोल) १५ १५
३. मानव िवकास सचूकाङ्क ५ ५
४. खचर्को आव यकता ५
५. राज व संकलनमा गरेको प्रयास ३

६. पवूार्धार िवकास / यनू िवकास 
सचूकाङ्क* 

१०

क) सडकको घन व (सडकमा 
पहुचँ) - ६०
ख) िवद्यतुको सिुवधा (िवद्यतुमा 
पहुचँ) - १०
ग) सचूना प्रिविधको सिुवधा 
(सचूना प्रिविधमा पहुचँ) - १०
घ) खानेपानीको सिुवधा 
(खानेपानीमा पहुचँ) - १०
ङ) सरसफाई (शौचालयको 
उपल धता) - १०

१०

क) पवूार्धार - ७० 
ख) सामािजक तथा 
आिथर्क िवभदे - १०
ग) प्रदशेको हकमा 
तलुना मक मू य र 
थानीय तहको हकमा 
खचर्को आव यकता र 
राज व क्षमताबीचको 
अ तर - २०

७.

िवशषे अव था :
क) अपाङ्गता भएको 
जनसंख्या
ख) आिथर्क सामािजक 
असमानता

२
२०
८०

ज माज मा १००१००
* आिथर्क वषर् २०७६/०७७ मा सचूक मािनएको छ ।
ोत : राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोगको वािषर्क प्रितवेदन पिहलो (२०७६), दो ो (२०७७) र ते ो (२०७८) । 

बाँडफाँट गनुर्पनेर् रकमको तीन सचूक—जनसंख्या, सडकको ल बाई 
र वनले ढाकेको क्षेत्रफल—का आधारमा प्रितशत कायम गरेर 
िसफािरस गरेको छ । तािलका ३ मा उ लेख गिरएअनसुार नै प्रदशे 
सरकारले थानीय तहलाई रकम ह ता तरण गछर् ।  

सवारी साधन कर िवतरण  

सवारी साधन कर प्रदशे र थानीय तहको  बीचमा क्रमशः ६०% 
र ४०% का दरले बाँडफाँट गनुर् पनेर् काननुी यव थामा राि ट्रय 
प्राकृितक ोत तथा िव  आयोगले प्रदशे िभत्रका थानीय तहलाई 
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तािलका ३ : आयोगले सवारी साधन कर िसफािरस गरेको सचूक र भार (सात प्रदेश)

क्र.स.ं आिथर्क वषर्
सचूक

जनसखं्या सडकको ल बाई वनले ढाकेको के्षत्रफल
१. २०७६/०७७ ५० ४५ ५
२. २०७७/०७८ ५० ४५ ५
३. २०७८/०७९ ४५ ४५ १०
ोत : राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोगको सात प्रदशेको वािषर्क प्रितवेदन (२०७६), दो ो (२०७७) र ते ो (२०७८) ।

िसफािरसमा प्रदशे र थानीय तहलाई िवतरण गछर् ।12 प्रदशेले पिन 
संघ सरकारबाट प्रा  अनदुान र प्रदशेको आ तिरक आ दानीबाट 
उठेको राज वलाई आयोगकै िसफािरसमा थानीय तहलाई िवतरण 
गछर् ।13 समानीकरण अनदुान प्रदशे र थानीय तहले आ नो 
प्राथिमकताअनसुार खचर् गनर् पाउँछन ् । प्रदशे र थानीय तहको 
खचर्को आव यकता र राज वबाट प्रा  आ दानीको अ तरलाई यो 
अनदुानले परूकको काम गछर् । समानीकरण अनदुान िसफािरसका 
लािग आयोगले तीन आधार तयार गरेको छ जसमा यनूतम 
अनदुान, सतू्रमा आधािरत अनदुान र कायर्स पादनमा आधािरत 
अनदुान रहकेा छन ्। 

यूनतम अनुदान

आयोगले प्रदशे तथा थानीय तहलाई यनूतम प्रशासिनक खचर् धा न 
सहयोग पगु्ने गरी यनूतम अनदुान सचूक तय गरेको छ । प्रदशेको 
हकमा आयोगले भगूोल र जनसंख्यालाई मखु्य आधार मानेर 
प्रदशेको वगीर्करण गरी पाउनपुनेर् यनूतम अनदुानको िह सा तोकेको 
छ । प्रदशेको जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान भार (५०/५०%) 
िदएको छ । 

तर थानीय तहको वगीर्करणमा आयोगले जनसंख्यालाई आधार 
मानेको छ । प्रदशेमा ज तै थानीय तहमा पिन जनसंख्या र भगुोल 
दवैुलाई आधार मा दा थानीय तहले पाउने रकममा ठूलो अ तर 
र असमानता आउने दिेखएकोले जनसंख्यालाई मलू आधार 

12 संिवधानको धारा ६० (४)  ।
13 संिवधानको धारा ६० (५) ।

यसरी एकपटक िनधार्रण गरेका आधार र ढाँचा पाँच वषर्को लािग 
मा य हु छ । तर ऐन लाग ू भएको पिहलो पटकका लािग पाँच 
वषर् अगावै पनुरावलोकन गनर् आव यक दखेमेा संघ सरकारले 
आयोगलाई अनरुोध गनर् सक्छ । पिहलो पटक िनधार्रण गरेका 
आधार तथा अकंभारमा आयोगले हरेफेर गिरसकेको छ (तािलका २ 
र ३) । पिहलो पटक िनधार्रण भइसकेको िव ततृ आधार र ढाँचा पाँच 
वषर्मा एक पटकभ दा बढी पनुरावलोकन गनर् नपाइने यव था छ ।10

३.२ अनुदान िवतरण

संघ सरकारबाट प्रदशे र थानीय सरकारलाई िव ीय समानीकरण 
अनदुान, सशतर् अनदुान, समपरूक अनदुान र िवशषे अनदुानमाफर् त 
अनदुान िवतरण हुने यव था छ । यसै गरी प्रदशेले पिन प्रदशे 
अ तगर्तका थानीय तहमा प्रदशे काननू बमोिजम चारै िकिसमका 
अनदुान िवतरण गछर् ।11 राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोगले 
िव ीय समानीकरण र सशतर् अनदुान िसफािरस गछर् । 

३.२.१ िव ीय समानीकरण अनुदान

िव ीय समानीकरण अनदुान संघ सरकारले प्रदशे र थानीय तहको 
खचर्को आव यकता र राज व क्षमताको आधारमा आयोगको 

10 राि ट्रय प्रकृितक ोत तथा िव  आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ (१), (२), 
(३), (४) ।

11 संिवधानको धारा ६० (४), (६), र अ तर सरकारी िव  यव थापन ऐन, 
२०७४ को दफा ८, ९, १० र ११ ।
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मािनएको आयोगका एक सद यले बताए । यस वगीर्करणअनसुार 
१० हजारभ दा कम जनसङ्ख्या भएका थानीय तहलाई यनूतम दईु 
करोड ५० लाख अनदुान तोकेको छ । यसपिछ १० हजारदिेख एक 
लाखस म जनसंख्या भएका थानीय तहलाई हरेक १० हजारको 
अ तरमा वगीर्करण गरेको छ । यी समहूमा परेका थानीय तहलाई 
दईु करोड ७५ लाखबाट शु  भएर हरेक १० हजारको फरकमा २५ 

तािलका ४ : आिथर्क वषर् २०७७/०७८ र २०७८/०७९ को यूनतम िव ीय समानीकरण अनुदान िसफािरस 

क्र.स.ं जनसङ्ख्या थानीय तहको सङ्ख्या यूनतम अनुदान (लाखमा)
१ १०,००० भ दा कम ४६ २५०
२ १०,००० दिेख २०,००० स म १९१ २७५
३ २०,००० दिेख ३०,००० स म २०६ ३००
४ ३०,००० दिेख ४०,००० स म १२० ३२५
५ ४०,००० दिेख ५०,००० स म ७३ ३५०
६ ५०,००० दिेख ६०,००० स म ४३ ३७५
७ ६०,००० दिेख ७०,००० स म २६ ४००
८ ७०,००० दिेख ८०,००० स म १४ ४२५
९ ८०,००० दिेख ९०,००० स म ९ ४५०
१० ९०,००० दिेख १,००,००० स म १ ४७५
११ १,००,००० दिेख १,१५,००० स म ७ ५००
१२ १,१५,००० दिेख १,४०,००० स म २ ७७५
१३ १,४०,००० दिेख १,५०,००० स म ६ ८२५
१४ १,५०,००० दिेख २,००,००० स म ३ ८५७
१५ २,००,००० दिेख ३,००,००० स म ४ १००
१६ ३,००,००० दिेख ५,००,००० स म १ १०२५
१७ ५,००,००० भ दा बढी १ ११२५
ोत : राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोगको दो ो (२०७७) र ते ो (२०७८) वािषर्क प्रितवेदन ।  

लाख रकम थ द ैजाने िसफािरस गरेको छ । एक लाखभ दा बढी 
जनसंख्या भएका थानीय तहलाई क्रमश: १५०००, २५०००, 
१००००, ५००००, १०००००, २००००० को अ तरमा वगीर्करण 
गरेको छ र यसअनसुार रकम थ द ैलगेको छ (तािलका ४) । 

सतू्रमा आधािरत अनुदान

राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोग ऐन, २०७४ को दफा 
१६(१) मा उ लेख गिरएका सचूकको आधारमा गिरने िव ीय 
समानीकरण ह ता तरणलाई आयोगले सतू्रमा आधािरत अनदुानको 
पमा याख्या गरेको छ । ती आधार/सचूक प्रदशे तथा थानीय 

तहको िशक्षा, वा य, खानेपानी; प्रदशे वा थानीय तहको 
स तिुलत िवकासको अव था; प्रदशे तथा थानीय तहमा रहकेो 
आिथर्क, सामािजक वा अ य कुनै प्रकारको िवभदेको अव था; प्रदशे 
तथा थानीय तहको पवूार्धार िवकासको अव था र आव यकता; 
प्रदशे तथा थानीय तहले जनतालाई परु्याउन ुपनेर् सेवा; प्रदशे तथा 
थानीय तहको राज वको अव था र उठाउन सक्ने क्षमता र प्रदशे 
तथा थानीय तहको खचर्को आव यकता हुन ् ।  आयोगले यी 
सचूकलाई फरक फरक अकंभार िदएको छ (तािलका ५) ।
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तािलका ५ : आयोगले आिथर्क वषर् २०७७/०७८ र २०७८/०७९ अनुदान िसफािरस गदार् अपनाएको आधार र  ढाँचा**

क्र.स.ं आधार (सचूक) ढाँचा (भार प्रितशत) आ तिरक ढाँचा (उपसचूक 
भार प्रितशत)

१. मानव िवकास सचूकाङ्क १०

२. आिथर्क सामािजक असमानता ५

३.

पवूार्धार िवकासको अव था
क) सडकको घन व (सडकमा पहुचँ)
ख) िवद्यतुको सिुवधा (िवद्यतुमा पहुचँ)
ग) सचूना प्रिविधको सिुवधा (सचूना प्रिविधमा पहुचँ
घ) खानेपानीको सिुवधा (खानेपानीमा पहुचँ)
ङ) सरसफाई

१०

६०
१०
१०
१०
१०

४. राज वको अव था ५
५. खचर्को आव यकता र राज व उठाउन सक्ने क्षमता ७०

ज माज मा १००१००
** आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा आयोगले छनोट गरेका सचूक र ितनको भार फरक छ ।  प्रदशेको हकमा छािनएका सचूकह  सेवा लागत सचूकाङ्क ६०%, 
बहुआयािमक गरीबी सचूकाङ्क १५%, आिथर्क सामािजक िवभदे सचुकाङ्क १५% र पवूार्धार सचूकाङ्क १०% िसफािरस गरेको छ भने थानीय तहको हकमा 
खचर्को आव यकता र राज व क्षमता बीचको अ तर ७०%,गरीबी सचूकाङ्क १५%, आिथर्क सामािजक िवभदे सचूकाङ्क ५% र पवूार्धार सचूकाङ्क १०% 
(राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोग । २०७६ । राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोगको पिहलो वािषर्क प्रितवेदन २०७६, पृ  ३५ । काठमाड  : राि ट्रय 
प्राकृितक ोत तथा िव  आयोग ।) ।

कायर्स पादनमा आधािरत अनुदान

राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३(२) 
अनसुार आयोगले प्रदशे र थानीय तहका सात कायर्स पादनलाई 
सचूक बनाएको छ ।14 यस अनदुानको उ े य प्रदशे तथा थानीय 

14 प्रदशेका सात सचूक – १) प्रदशेबाट थानीय तहमा ह ता तरण हुने िव ीय 
समानीकरण अनदुान िवतरण स ब धी काननू तजुर्मा गरेको वा नगरेको (१३%), २) 
प्रदशेबाट थानीय तहलाई प्रदान गिरने सशतर् अनदुान िवतरण स ब धी प्रदशे काननू 
तजुर्मा गरेको वा नगरेको (१३%), ३) आगामी आिथर्क वषर्को लािग आय- ययको 
प्रक्षेपण गिरएको त याङ्क सिहतको िववरण चाल ुआिथर्क वषर्को पसु मसा तिभत्र 
अथर् म त्रालयमा पेश गरेको वा नगरेको (१३%), ४) आफूले उठाएको राज व र राज व 
बाँडफाँटबाट प्रा  हुने रकम सिहतको कुल राज व रकमबाट प्रशासिनक खचर् परूा गरी 
बाँकी रकम िवकास िनमार्णका कायर्मा उपयोग गरेको अव था भएको वा नभएको 
(१३%), ५) बजेट कायार् वयनको वािषर्क समीक्षा गरी िववरण काि क मसा त िभत्रमा 
सावर्जिनक गरेको वा नगरेको (१३%), ६) आफूले गरेको आय- ययको चौमािसक 
िववरण तोिकएको समय (चौमािसक अविध समा  भएको ३० िदन) िभत्र सङ्घीय 
अथर् म त्रालय समक्ष पेश गरेको वा नगरेको (१३%), ७) गत आिथर्क वषर्को खचर्को 
प्रगित प्रितशत (२२%) । 

तहलाई उ च कायर्स पादनका लािग प्रो साहन गनेर् रहकेो आयोगका 
एक सद यले बताए । 

थानीय तहका सात सचूक – १) थानीय तहले आगामी आिथर्क वषर्को लािग 
आय- ययको प्रक्षेपण गरेको त यांक सिहतको िववरण चाल ुआिथर्क वषर्को पसु 
मसा तिभत्र अथर् म त्रालयमा पेश गरेको वा नगरेको (१०%), २) चाल ुआिथर्क वषर्को 
असार मिहनाको १० गतेिभत्र आगामी आिथर्क वषर्को राज व र ययको अनमुािनत 
िववरण (बजेट स ब धी) गाउँ वा नगर सभामा पेश गरेको वा नगरेको (२५%), ३) 
आफुले उठाएको राज व र राज व बाँडफाँटबाट प्रा  हुने रकम सिहतको कुल राज व 
रकमबाट प्रशासिनक खचर् परूा गरी बाँकी रकम िवकास िनमार्णका कायर्मा उपयोग 
गरे वा नगरेको (१०%), ४) पिछ लो आिथर्क वषर्को आय- यय िववरणको अि तम 
लेखा परीक्षण भए वा नभएको (२५%), ५) बजेट कायार् वयनको वािषर्क समीक्षाको 
िववरण काि क मसा तिभत्र सावर्जिनक गरेको वा नगरेको (१)%), ६) गत आिथर्क 
वषर्को खचर्को प्रगित प्रितशत (१०%), ७) आफूले गरेको आय- ययको चौमािसक 
शीषर्कगत िववरण तोिकएको समयिभत्र संघीय अथर् म त्रालयमा, प्रदशेको आिथर्क 
मािमला तथा योजना म त्रालयमा, संघीय मािमला तथा सामा य प्रशासन म त्रालय र 
राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोगमा पेश गरेको वा नगरेको (१०%) । 
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३.२.२ सशतर् अनुदान

योजना कायार् वयन गनर्का लािग संघले प्रदशे र थानीय तहलाई 
सशतर् अनदुान िदने यव था छ । यसै गरी प्रदशेले पिन थानीय 
तहलाई सशतर् अनदुान िद छ । यसका लािग आयोगले राि ट्रय 
नीित तथा कायर्क्रम कायार् वयन गनेर्, राि ट्रय मानक थािपत गनेर् वा 
सोको सिुनि तता गनेर् र प्रदशे तथा थानीय तहमा रहकेो पवूार्धारको 
यनूतालाई पिूतर् गनेर् िवषयलाई अ ययन गरी सशतर् अनदुानको 
आधार तयार पारेको छ ।15 यी िवषयलाई आयोगले याख्या गरी तल 
उ लेिखत अव थामा सशतर् अनदुान िदन सिकने सझुाव िदएको छ । 

१) कुनै योजना प्रदेश वा थानीय तहबाट कायार् वयन गराउँदा 
लागतका ि ले िमत ययी एवम ्सेवा प्रवाहका ि ले प्रभावकारी 
हुने दिेखएमा । 

२) नेपाल सरकारले जारी गरेको राि ट्रय नीित तथा कायर्क्रमको 
प्रभावकारी कायार् वयन गनेर् क्रममा मलूतः नेपाल सरकारको 
कायर्िज मवेारीमा रहकेो कुनै आयोजना वा कायर्क्रमलाई प्रदशे 
वा थानीय तहबाट कायार् वयन गनुर्पनेर् अव था भएमा । 

३) नागिरकका मौिलक हकको कायार् वयन तथा रा यको तफर् बाट 
आम नागिरकलाई उपल ध गराउनुपनेर् आधारभूत सेवा 
सिुवधाको स ब धमा नेपाल सरकारबाट तय भएका यनूतम 
राि ट्रय मानकलाई प्रदशे वा थानीय तहमा उपल ध अ य िव ीय 
ोतबाट कायार् वयन वा थािपत गराउन नसिकने अव थामा ।

४) सािबकमा नेपाल सरकारबाट िनमार्ण कायर् आर भ भएका र 
सङ्घीयता कायार् वयनसँग ैप्रदशे वा थानीय तहको अिधकारमा 
परेका पवूार्धार िनमार्ण स ब धी क्रमागत वा अधरुा आयोजनालाई 
पणूर्ता िदन आव यक रकम सशतर् अनदुानको पमा स बि धत 
प्रदेश वा थानीय तहलाई उपल ध गराउन सक्ने । तर 
संिवधानले गरेको यव था अनु प प्रदशे वा थानीय तहको 
एकल अिधकारको िवषय अ तगर्तका कुनै पिन नयाँ आयोजना 
वा कायर्क्रमलाई परूानो क्रमागत आयोजना वा कायर्क्रमको 
िनर तरताको पमा िलएर कायर्िव तार गदैर् सशतर् अनदुान प्रदान 
हुन सक्ने स भावनालाई िनय त्रण गनुर्पनेर् ।

15 संिवधाको धारा २५१ (१) (ग) ।

५) वैदिेशक सहायताबाट स चालन हुने कुनै आयोजना वा कायर्क्रम 
प्रदशे वा थानीय तहबाट कायार् वयन गराउँदा लागतका ि ले 
िमत ययी एवम ्सेवा प्रवाहका ि ले प्रभावकारी हुने दिेखएमा ।

६) सािबकमा नेपाल सरकारबाट िनयकु्त कमर्चारी हाल प्रदशे वा 
थानीय तहको कायर्क्षते्र िभत्रको सेवामा संलग्न रहकेा कमर्चारीको 
पािर िमक र सेवा सिुवधा बापतको रकम स बि धत प्रदशे वा 
थानीय तहमा उपल ध अ य िव ीय ोतबाट यव थापन हुने 
अव था नरहकेो पयार्  पु ्याइ ँर आधार रहकेो अव थामा ।

७) आिथर्क, सामािजक तथा पवूार्धार िवकासको राि ट्रय औसत 
तरभ दा सारभतू पमा पछािड रहकेा प्रदशे वा थानीय तहमा 
िवकासको य तो िनि त िवषयके्षत्रलाई स बोधन गनेर् रणनीितक 
मह वका आयोजना वा कायर्क्रम स चालन गनर् नितजा सचूकमा 
आधािरत रहरे सशतर् अनदुान उपल ध गराउन सक्ने ।

राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोगको ते ो वािषर्क प्रितवेदन 
२०७८ अनसुार सशतर् अनदुानतफर्  स-साना, टुके्र कायर्क्रम/
आयोजना/पिरयोजनामा िनर तर पमा नेपाल सरकारले सशतर् 
अनदुान पठाउने अ यासले प्रदशे तथा थानीय तहको आयोजना 
प्राथिमकीकरण र स चालनको वाय तामा प्रभाव पारेको छ । सशतर् 
अनदुानबाट स चालन हुने आयोजना/कायर्क्रमको िक्रयाकलाप 
नै तोक्ने कायर् नगरी यस िकिसमको वाय ता प्रदशे वा थानीय 
तहलाई नै हुने गरी क्षेत्रगत शतर्ह  र आयोजना/कायर्क्रमको ल य 
तथा अपेिक्षत उपलि ध ज ता िवषयह  मात्र तोकेर उपल ध गराउन ु
आव यक छ । प्रदशे र थानीय तहको िव ीय वाय तालाई टेवा 
िददँ ैसशतर् अनदुानको िह सा क्रमश: कम गदैर् िव ीय समानीकरण 
अनदुानको िह सा बढाउँद ैलैजानपुनेर् आयोगले सझुाएको छ ।16 तर 
िबतेका आिथर्क वषर्मा तलुना मक पमा प्रदशेमा समानीकरण 
अनदुान बढेको र सशतर् अनदुान घटेको िथयो भने थानीय तहमा 
समानीकरण अनदुान घटेको र सशतर् अनदुान बढेको िथयो ।17

16 संघ सरकारले प्रदशे र थानीय तहलाई प्रदान गनेर् सशतर् अनदुानका लािग 
आयोगले कायार् वयनका लािग िसफािरस गरेका आधारह को पणूर् पालनाको 
सिुनि तता हुनपनेर् सझुाव आयोगको प्रितवेदनमा उ लेख छ (राि ट्रय प्राकृितक ोत 
तथा िव  आयोग । २०७८ । राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोगको ते ो वािषर्क 
प्रितवेदन २०७८, पृ  १३८ । काठमाड  : राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोग ।) ।

17 राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोग । २०७८ । राि ट्रय प्राकृितक ोत 
तथा िव  आयोगको ते ो वािषर्क प्रितवेदन २०७८, पृ  १३३ र १३४ । काठमाड  : 
राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोग ।
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प्राकृितक ोतलाई पवर्तारोहण, िवद्यतु, वन, खानी तथा खिनज, र 
पानी तथा अ य प्राकृितक ोत भनेर तोकेको छ । यी ोतबाट प्रा  
रोय टीको ५०% संघ सरकारले, २५% स बि धत प्रदशे सरकारले  
र २५% स बि धत थानीय तहले पाउँछन ्। 

संिवधानले आयोगलाई प्राकृितक ोतको पिरचलान गदार् संघ, प्रदशे र 
थानीय तहको प्रितफलको िह सा िनधार्रणको आधार तय गरी िसफािरस 
गनेर् अिधकार िदएको छ । तर प्रितफलको िह सा अ तर सरकारी िव ीय 
यव थापन ऐन, २०७४ ले नै तोिकिदयो । राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा 
िव  आयोग ऐन, २०७४ ले पिन िह सा िनधार्रणका आधार आयोगले 
नै तोक्ने भनेको छ । स बि धत प्रदशे र थानीय तहले प्राकृितक ोतबाट 
प्रा  गनेर् २५% अ तर प्रदशे वा अ तर थानीय तहबीच िवतरण गनुर् पनेर् 
भएमा प्रभािवत भएको क्षते्रको अनपुात िनधार्रण गरी प्रितफलको िह सा 
मात्र आयोगले िसफािरस गछर् ।19 साथै आधारका अकंभार िनधार्रण 
पिन आयोगले गरेको छ (तािलका ६) । 

४. आ तिरक ॠणका लािग आयोगको िसफािरस

संघ, प्रदशे र थानीय तहले राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  
आयोगले िनधार्रण गरेको सीमामा रहरे आ तिरक ॠण िलन 
सक्ने यव था छ । प्रदशे र थानीय तहले ॠण िलँदा आयोगको 
िसफािरसका साथै संघ सरकारको सहमित पिन िलन ुपनेर् यव था 

19  संघ, प्रदशे र थानीय तहलाई प्रदान गिरने प्राकृितक ोतको रोय टीको 
बाँडफाँट प्र येक पाँच वषर्मा पनुरावलोकन गरी हरेफेर गनुर्पनेर् य था छ । अ तर 
सरकारी िव  य थापन ऐन २०७४, अनसुचूी (४), द्र य (२) । 

अ तर सरकारी िव  यव थापन ऐन, २०७४ ले आयोगलाई समपरूक 
र िवशषे अनदुान ह ता तरणमा भिूमका िदएको छैन ।18 आयोगले 
ती अनदुानको ह ता तरणको जानकारी िव ीय समानीकरण अनदुान 
िसफािरसको अगावै प्रा  नगनेर् हुदँा ती अनदुानले के कित िव ीय 
अ तर स बोधन गनर् सक्दछन ्र िव ीय समानीकरण अनदुानको चाप 
कित घटाउन सिक छ भ ने यिकन गनर् नसकेको आयोगको भनाइ 
छ । यसकारण आयोगले ती अनदुानको ह ता तरण र उपयोगको 
िववरण उपल ध गराउन सरकारलाई सझुाव िदएको छ ।    

३.३ प्राकृितक ोतको रोय टी िवतरण

प्राकृितक ोतको पिरचालन र िवकासबाट प्रा  हुने रोय टीको 
िवतरण तीनै तहका सरकारबीच सम याियक हुनपुनेर् संिवधानले 
भनेको छ । अ तर सरकारी िव ीय यव थापन ऐन, २०७४ मा 

18 समपूरक अनुदान - संघ सरकारले प्रदशे तथा थानीय तहलाई पवूार्धार 
िवकास ब धी कुनै योजना कायार् वयन गनर् प्रदान गनेर् अनदुान हो । समपरूक अनदुान 
प्रदान गदार् योजनाको स भा यता, लागत, योजनाबाट प्रा  हुने प्रितफल वा लाभ, 
योजना कायार् वयन गनर् सक्ने िव ीय तथा भौितक क्षमता वा जनशिक्त, योजनाको 
आव यकता र प्राथिमकता ज ता आधारह  िलइ छ । यो कुनै योजनाको कुल 
लागतको अनपुातका आधारमा प्रदान गिर छ । 

िवशेष अनुदान - संघ सरकारले िशक्षा, वा य, खानेपानी ज ता आधारभतू 
सेवाको िवकास र आपिूतर् गनेर्, अ तरप्रदशे र अ तर थानीय तहको स तिुलत िवकास 
गनेर् तथा आिथर्क, सामािजक वा अ य कुनै प्रकारले िवभदेमा परेको वगर् वा समदुायको 
उ थान वा िवकास गनेर्ज ता उ े य राखी प्रदशे तथा थानीय तहबाट स चालन गिरने 
कुनै खास योजनाको लािग प्रदान गिरने अनदुान िवशषे अनदुान हो । प्रदशेले पिन 
थानीय तहलाई प्रदशे काननूबमोिजम िवशषे अनदुान प्रदान गनर् सक्छ । 

तािलका ६ : प्राकृितक ोतको रोय टी िवतरणका आधार र अंकभार

क्र.
स.ं आधार पवर्तारोहण िवदु्यत

वन खानी तथा 
खिनजराि ट्रय वन सरंिक्षत के्षत्र

१. भौगोिलक अवि थित ४०% ५०% २०% १० ५०%
२. आधार िशिवर १०% - - - -
३. प्रभािवत क्षेत्रको क्षेत्रफल ( थानीय तह) २५% २५% २०% ४०% ३०%
४. प्रभािवत क्षेत्रको जनसंख्या ( थानीय तहको जनसंख्या) २५% २५% ५०% ३५% २०%
५. िदगो यव थापन - - १०% १५% -

ज मा १०० १०० १०० १०० १००
ोत : राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोगको ते ो वािषर्क प्रितवेदन  २०७८
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छ ।20 आयोगले संघ सरकारलाई नेपालको कुल ग्राह थ उ पादनको 
५.५% को सीमािभत्र ॠण िलन सक्ने िसफािरस गरेको छ । िवगतका 
वषर्ह मा संघ सरकारले िलएको ॠण र भकु्तानीको िववरण, आिथर्क 
सचूक, राज वको ि थित िव ेषण गरी आयोगले यो सीमा िनधार्रण 
गर्यो । प्रदशे सरकारले िबतेको आिथर्क वषर्मा संघबाट प्रा  राज व 
र प्रदशेको आ तिरक राज वको योगफलमा १२% नबढ्ने गरी ॠण 
िलन सक्ने आयोगले िसफािरस गरेको छ । थानीय तहले िबतेको 
आिथर्क वषर्मा संघ र प्रदशेबाट प्रा  राज व तथा थानीय तहको 
आ तिरक राज वको योगफलको १२% नबढ्ने गरी ॠण िलन सक्ने 
िसफािरस आयोगले गरेको छ । 

20 ॠण िलँदा प्रदशे र थानीय तहले योजना, प्रा  हुन सक्ने प्रितफल र उपलि ध, 
ॠण भकु्तानी गनेर् योजना, ॠण िदने सं थाको िववरण समावेश गरेर संघीय अथर् म त्रालय 
समक्ष िनवेदन पेश गनुर्पनेर् यव था अ तर सरकारी िव  यव थापन ऐन, २०७४ मा छ । 
प्रा  िनवेदनलाई संघ सरकारले कायार् वयन योग्य दखेमेा स बि धत प्रदशे वा थानीय 
सरकारलाई आ तिरक ॠण िलन सहमित िदन सक्छ । प्रदशे सरकारलाई भने काननूको 
अिधनमा रहरे ॠणपत्र जारी गरेर पिन आ तिरक ॠण उठाउन सक्ने अिधकार िदएको 
छ जनु थानीय सरकारलाई छैन । यिद ॠण िदने सं था संघीय सरकार भएमा संघीय 
अथर् म त्रालय र स बि धत प्रदशे वा थानीय तहबीच स झौता हु छ । स झौताअनसुार 
तोिकएको समय सीमामा ॠण चकु्ता गनर् नसकेमा संघ सरकारले स बि धत प्रदशे 
वा थानीय तहलाई उपल ध गराउने अनदुानबाट उक्त ॠणको  रकम असलुी गछर् । 
थानीय तहको हकमा य तो ॠण बढीमा २५ वषर् स मको लािग मात्र िलन पाइ छ । 

५. िन कषर्

संिवधानले अ तर सरकारी िव ीय ह ता तरणको लािग राि ट्रय 
प्राकृितक ोत तथा िव  आयोगको यव था गर्यो । राज व र 
प्राकृितक ोतको रोय टी िवतरणको आधार र ढाँचा िनधार्रण गनेर् 
िज मवेारी आयोगले गनेर् भनेको छ । तर आधार र ढाँचा िनधार्रण 
अ तर सरकारी िव  यव था ऐन, २०७४ र राि ट्रय प्राकृितक ोत 
तथा िव  आयोग ऐन, २०७४ ले नै गरे । आयोगले ती आधारका 
अकंभार मात्र िनधार्रण गर्यो । साथै, आयोगको भिूमका िव ीय 
समानीकरण अनदुान र सशतर् अनदुानमा मातै्र िसिमत गिरयो । 
आयोगलाई समपरूक र िवशषे अनदुानमा पिन भिूमका िदने हो भने 
अनदुान िवतरणलाई अझ ैप्रभावकारी बनाउँद ै थानीय तह र प्रदशेको 
वय तालाई सघाउन सक् यो ।  
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