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परिच्छेद एक 

परिचय 

१.१ िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको परिचय 

नेपालको शासन व्यिस्था संघीय लोकिाष्टरिक गणिरिमा रूपारििण भएसँगै संघ, प्रदेश ि स्थानीय 
िहबाट िाज्यशष्टिको प्रयोग हनेु प्रणाली संविधानिः स्थावपि भएको छ। नेपालको संविधानमा िीन ै
िहका सिकािहरूका अतधकाि, दावयत्ि िथा ष्टिम्मेिािीका विषयहरू बाँडफाटँ गरिएका छन।् 
संघीयिाको निीन अभ्यासलाई संस्थागि गदै लैिान नेपालको संविधानमा गरिएका वितभर न 
व्यिस्थाहरूमध्ये िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग एक महत्त्िपूणण संिैधातनक संस्थाको रूपमा 
िहेको छ। यस आयोगले सिकािहरूबीच भएको िाज्यशष्टिको बाँडफाँटको प्रभािकािी कायाणरियनको 
आधाि तनमाणणमा भतूमका तनिाणह गदणछ। आयोगले मलुकुमा उपलब्ध प्राकृतिक एिम ्वित्तीय स्रोिहरूको 
संघ, प्रदेश ि स्थानीय सिकािबीच रयायोष्टचि बाँडफाटँको सतुनष्ट चििा गने गदणछ। 

िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग एक संिैधातनक तनकाय हो। नेपालको संविधानको भाग २६, 
धािा २५० मा आयोगसम्बरधी व्यिस्था गरिएको छ। त्यस्िै, आयोगको काम, किणव्य ि अतधकािका 
सम्बरधमा आियक व्यिस्था गनण िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ कायाणरियनमा 
िहेको छ। यस ऐनमा आयोगका संिैधातनक ष्टिम्मेिािीहरूलाई थप प्र् याउनकुा साथै सिकािहरूबीच 
हनेु स्रोिको बाँडफाटँ गदाण आयोगले तलनपुने आधािहरूको व्यिस्था गरिएको छ। 

आयोगको गठनः 

नेपालको संविधानको धािा २५० को उपधािा (१) मा िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको 
गठनसम्बरधी व्यिस्था गरिएको छ। आयोगमा अध्यक्षसवहि बढीमा पाचँ िना सदस्यहरू िहन ेप्रािधान 
छ। िा् िपतिबाट संिैधातनक परिषद्को तसफारिसमा आयोगका अध्यक्ष ि सदस्यहरूको तनयषु्टि हरुछ। 
आयोगका अध्यक्ष ि सदस्यहरूको पदाितध तनयषु्टि भएको तमतिले छ िषणको हनेु व्यिस्था छ। यसिी 
तनयिु अध्यक्ष िथा सदस्यको पनुः तनयषु्टि हनु नसक्न ेव्यिस्था भए पतन सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा 
भन े तनयषु्टि गनण सवकन ेछ। त्यस्िो सदस्य अध्यक्षको पदमा तनयषु्टि भएमा तनिको पदाितध गणना 
गदाण सदस्य भएको अितधलाई समेि िोडी गणना गरिन ेप्रािधान छ। 
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अध्यक्ष िथा सदस्य तनयषु्टिको योग्यिाः 

नेपालको संविधानको धािा २५० को उपधािा (६) बमोष्टिम आयोगको अध्यक्ष िा सदस्यको पदमा 
तनयिु हनुको लातग मारयिा प्राप् ि वि िवि्ालयबाट सम्बष्टरधि विषयमा स्नािक उपातध हातसल गिी 
प्राकृतिक स्रोि िा वित्त व्यिस्थापन, अथणशास्त्र, कानून, व्यिस्थापनको के्षिमा कम्िीमा बीस िषण 
वियाशील िही विशेषज्ञिा हातसल गिेको, तनयषु्टि हुँदाका बखि कुनै िािनीतिक दलको सदस्य निहेको, 
पैँिातलस िषण उमेि पूिा भएको ि उच्च नतैिक चरिि भएको हनु ुपनेछ। 

आयोगको अध्यक्ष िा सदस्य भइसकेको व्यष्टि अरय सिकािी सेिामा तनयषु्टिका लातग ग्राह्य हुँदैन िि 
कुनै िािनीतिक पदमा िा कुनै विषयको अनसुरधान, िाचँबझु िा छानबीन गने िा कुनै विषयको 
अध्ययन िा अरिेषण गिी िाय, मरिव्य िा तसफारिस पेश गने कुनै पदमा तनयिु हनु सक्न ेछन।् 

पद रिि हनेु अिस्थाः 

नेपालको संविधानको धािा २५० को उपधािा (४) बमोष्टिम आयोगका अध्यक्ष िा कुनै सदस्यले 
िा् िपतिसमक्ष तलष्टखि िािीनामा ददएमा, तनिको उमेि पैंसठ्ठी िषण पूिा भएमा, तनिको विरूद्ध नेपालको 
संविधानको धािा १०१ बमोष्टिम महातभयोगको प्रस्िाि पारिि भएमा, शािीरिक िा मानतसक 
अस्िस्थिाको कािण सेिामा िही कायण सम्पादन गनण असमथण िहेको भनी संिैधातनक परिषदको 
तसफारिसमा िा् िपतिले पदमिु गिेमा िा तनिको मतृ्य ुभएमा आयोगका अध्यक्ष िा सदस्यको पद रिि 
हनेुछ। 

१.२ काम, किणव्य ि अतधकाि 

िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगका काम, किणव्य ि अतधकाि सम्बरधमा नेपालको संविधान, 
िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ िथा अरय प्रचतलि कानूनमा देहायका व्यिस्था 
गरिएका छन:् 

१. नेपालको संविधानको धािा ६० को उपधािा (३) मा प्रदेश ि स्थानीय िहले प्राप् ि गने वित्तीय 
हस्िारििणको परिमाण िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको तसफारिस बमोष्टिम हनेु 
प्रािधान छ। 

२. नेपालको संविधानको भाग २६ को धािा २५१ मा  आयोगको काम, किणव्य ि अतधकाि देहाय 
बमोष्टिम िोवकएका छन:् 
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(१) संविधान ि कानून बमोष्टिम संघीय सष्ट चि कोषबाट संघ, प्रदेश ि स्थानीय सिकािबीच 
िािस्िको बाँडफाँट गने तबस्ििृ आधाि ि ढाचँा तनधाणिण गने, 

(२)   संघीय सष्ट चि कोषबाट प्रदेश ि स्थानीय सिकािलाई प्रदान गरिन ेसमानीकिण अनदुान 
सम्बरधमा तसफारिस गने, 

(३) िाष्ट् िय नीति िथा कायणिम, मानक, पूिाणधािको अिस्था अनसुाि प्रदेश ि स्थानीय 
सिकािलाई प्रदान गरिन ेसशिण अनदुानको सम्बरधमा अध्ययन अनसुरधान गिी आधाि 
ियाि गने, 

(४) प्रदेश सष्ट चि कोषबाट प्रदेश ि स्थानीय सिकािबीच िािस्िको बाँडफाँट गने तबस्ििृ 
आधाि ि ढाँचा तनधाणिण गने, 

(५) संघ, प्रदेश ि स्थानीय सिकािको खचण ष्टिम्मेिािी पूिा गने ि िािस्ि असलुीमा सधुाि 
गनुण पन ेउपायहरूको तसफारिस गने,  

(६) समष्ट् टगि आतथणक सूचकहरूको वि लेषण गिी संघ, प्रदेश ि स्थानीय सिकािले तलन 
सक्न ेआरिरिक ऋणको सीमा तसफारिस गने, 

(७)   संघ ि प्रदेश सिकािको िािस्ि बाँडफाँटका आधािको पनुिािलोकन गिी परिमािणनको 
तसफारिस गने, 

(८)   प्राकृतिक स्रोिको परिचालन गदाण नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय िहको 
लगानी िथा प्रतिफलको वहस्सा तनधाणिणको आधाि िय गिी तसफारिस गने, 

(९) प्राकृतिक स्रोिको बाँडफाँटसम्बरधी विषयमा संघ ि प्रदेश, प्रदेश ि प्रदेश, प्रदेश ि 
स्थानीय िह िथा स्थानीय िहहरूबीच उठ्न सक्न े सम्भाविि वििादको विषयमा 
अध्ययन अनसुरधान गिी त्यसको तनिािण गनण समरियात्मक रूपमा काम गनण सझुाि 
ददन,े 

(१०) प्राकृतिक स्रोिको बाँडफाँट गदाण सोसँग सम्बष्टरधि िािाििणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
सम्बरधमा आियक अध्ययन ि अनसुरधान गिी नेपाल सिकािलाई तसफारिस गने। 
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३. िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ ले आयोगलाई िोकेको 
काम, किणव्य ि अतधकाि देहाय बमोष्टिम छन:् 

(१) प्रदेश कानून बमोष्टिम प्रदेशले स्थानीय िहलाई ददन े वित्तीय समानीकिण अनदुान 
सम्बरधमा प्रदेशलाई तसफारिस गन,े 

(२) प्रदेश कानून बमोष्टिम प्रदशले स्थानीय िहलाई प्रदान गने सशिण अनदुानको आधाि 
ियाि गिी प्रदेशलाई तसफारिस गने, 

(३) नेपाल सिकाि, प्रदेश िा स्थानीय िहबीच िािस्िको बाँडफाँट सम्बरधमा उठेको वििाद 
समाधन गनण आियक सहिीकिण ि सहयोग गने, 

(४) नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई ददन े अनदुान सम्बरधमा नेपाल 
सिकािलाई सझुाि ददन,े 

(५) नेपाल सिकाि िथा प्रदेशले िािस्ि बाँडफाँटका सम्बरधमा कुनै सझुाि माग गिेमा 
आियक सझुाि ददने, 

(६) नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले लगाउने किका सम्बरधमा नेपाल सिकाि, 
प्रदेश िा स्थानीय िहले सझुाि माग गिेमा आियक सझुाि ददन,े 

(७) प्राकृतिक स्रोिको संिक्षण ि उपयोगका विषयमा नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय 
िहलाई आियक सझुाि ददने। 

४. अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ मा नेपाल सिकािले प्रदेश ि स्थानीय िहलाई 
आयोगको तसफारिस बमोष्टिम प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टी बाँडफाटँ गने व्यिस्था िहेको छ। 

५. आतथणक ऐन, २०७५ मा प्रदेश ि स्थानीय िहहरूबीच हनेु सिािी साधन किको बाँडफाँट 
आयोगको तसफारिस बमोष्टिम गने व्यिस्था िहेको छ। 
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१.३ सङ्गठन संिचना 

िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको सङ्गठन संिचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

नीति तिश् लेषण िथा व्यिस्थापन 

महाशाखा 

स.स. रा.प्र.प्र.-१ 

ना.सु. रा.प्र.अनं.(प्र. /सा.प्र.)--१ 

 

कानून शाखा 

उ.स. रा.प्र.ति.(न्याय/काननू)--१ 

 

अध्यक्ष 

सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य 
तनजी सतििालय 

शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र)-४ 

 

तनजी सतििालय 

शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र)-१ 

सष्टचि तनजी सतििालय 

शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र)-१ 

 

तित्तीय  व्यिस्थापन महाशाखा 

स.स. रा.प्र.प्र.-१ 

ना.सु. रा.प्र.अन.ं(प्र./सा.प्र.)--१ 

 
 

प्राकृतिक स्रोि पररिालन िथा रोयल्टी 

िााँडफााँड महाशाखा 

स.स. रा.प्र.प्र.(ईतन्ज. तसतिल)--१ 

ना.सु. रा.प्र.अनं.(प्र./ सा.प्र.)--१ 

 
प्रशासन शाखा 

उ.स.रा.प्र.ति.(प्र. /सा.प्र.)—१, 

शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र/सा.प्र.)-१ 

क.ई.रा.प.ि ृ(तितिध)-१ 

ना.सु.रा.प.अनं.(प्र. /सा.प्र.)--४ 

 
अनुसन्धान िथा नीति तिश् लेषण शाखा 

उ.स.रा.प्र.ति.(प्र/सा.प्र.)—१ 

िररष् ट अथथशति (रा.प.ति, तितिध)-१  

शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र/सा.प्र.)-१ 

 

 

शा.अ.रा.प्र.ुि.ृ(प्र)-४ 

 

योजना,अनुगमन िथा कायथक्रम शाखा 

उ.स.रा.प्र.ति.(प्र/सा.प्र..)—१ 

शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र/सा.प्र.)-१ 

 

तितत्तय हस्िान्िरण िथा आन्िररक ऋण 

व्यिस्थापन शाखा 

उ.स.रा.प्र.ति.(रा.)—१  

शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(रा.)-१ 

 

 

राजस्ि बााँडफााँट शाखा 

उ.स.रा.प्र.ति.(रा.)—१  

शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(रा.)-१ 

 

तिद्युि िथा जलस्रोि रोयल्टी  शाखा 

तस.तड.ई. रा.प.ति.(तसतिल/हाइड्रो)-१ 

ई.रा.प.ि.ृ (तसतिल/हाइड्रो)-१ 

 

िन रोयल्टी िथा िािािरण प्रिाि 

मुल्याकंन शाखा 

ि.अ.रा.प्र.ति.(िन)—१ 

िािािरण तिज्ञ रा.प.ि.ृ (प्रा.)-१ 

 

खानी रोयल्टी िथा 

खतनज पदाथथ पररिालन शाखा 

तस.तड.तज. रा.प.ति.(तजयोलोजी)-१ 

ई.रा.प.ि.ृ (तजयोलोजी)-१ 

 

 

 
पिथिारोहण रोयल्टी िथा पयथटन शाखा 

उ.स.रा.प्र.ति.(प्र./सा.प्र.)--१ 

शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र/सा.प्र.)-१ 

 

 

आतथथक प्रशासन शाखा 

ले.अ. रा.प.ि.ृ(लेखा)—१ ले.पा.-१ 

 

िथयांक तिश् लेषण शाखा 

ि.ि.अ.रा.प्र.ति.(िथयांक)—१ 

िथयांक अतधकृि रा.प्र.ि.ृ--१ 

 

 

शा.अ.रा.प्र.ुि.ृ(प्र)-४ 
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िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको दििरदी विििण 

तस.नं. पद शे्रणी सेिा समूह उप-समूह 
कुल 
दिबरदी 

१. सष्टचि विष्टश् ट प्रशासन 
  

१ 

२. सहसष्टचि िा.प.प्रथम प्रशासन 
  

२ 

३. सहसष्टचि िा.प.प्रथम इष्टरि तसतभल 
 

१ 

४. उपसष्टचि िा.प.दििीय प्रशासन सा. प्र. 
 

४ 

५. उपसष्टचि िा.प.दििीय प्रशासन िािस्ि 
 

२ 

६. उपसष्टचि िा.प.दििीय रयाय कानून 
 

१ 

७. ि.िथ्याङ्क अतधकृि िा.प.दििीय आ.यो.ि.ि. िथ्याङ्क 
 

१ 

८. तस.तड.इणष्टरितनयि िा.प.दििीय ईष्टरि. तसतभल हाइड्रो १ 

९. तस.तड.ष्टियोलष्टि् ट िा.प.दििीय ईष्टरि. ष्टियोलोिी ि.ष्टियोलिी १ 

१०. िन अतधकृि िा.प.दििीय िन फिेष्ट्री  १ 

११. िरि् ठ अथणशास्त्री िा.प.दििीय विविध 
  

१ 

१२. शाखा अतधकृि िा.प.ििृीय प्रशासन सा. प्र. 
 

१० 

१३. शाखा अतधकृि िा.प.ििृीय प्रशासन िािस्ि 
 

२ 

१४. लेखा अतधकृि िा.प.ििृीय प्रशासन लेखा 
 

१ 

१५. िथ्याङ्क अतधकृि िा.प.ि.ृ आ.यो.ि.ि. िथ्याङ्क  १ 

१६ स. िन अतधकृि िा.प.ििृीय िन फिे् िी  १ 
१७. ईष्टरितनयि िा.प.ििृीय ईष्टरि. तसतभल हाइड्रो १ 

१८. ईष्टरितनयि िा.प.ििृीय ईष्टरि. ष्टियोलिी ि.ष्टियोलिी १ 

१९ कम्प्यटुि ईष्टरितनयि िा.प.ििृीय विविध   १ 
२० िािाििणविद् िा.प.ििृीय विविध   १ 
२१ समािशास्त्री िा.प.ििृीय विविध   १ 
२२ कम्प्यटुि अपिेटि िा.प.अनं.प्रथम    ५ 
२३ नायब सबु्बा िा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सा. प्र.  ७ 
२५. लेखापाल िा.प.अनंप्रथम प्रशासन लेखा 

 
१ 

२६. हलकुा सिािी चालक शे्रणीविहीन    १२ 

२७. कायाणलय सहयोगी शे्रणीविहीन    १२ 

िम्मा ७३ 
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१.४ महाशाखागि कायण विििण 

१.४.१ नीति वि लेषण िथा व्यिस्थापन महाशाखा 

 आयोगको बावषणक कायणिम ििुणमा ि कायाणरियन गन,े 
 नीति, योिना िथा अनगुमनसम्बरधी कायण गन,े 
 आयोगको आरिरिक प्रशासन, व्यिस्थापन, समरिय ि तनयरिणसम्बरधी कायण गने, 
 मानि स्रोि व्यिस्थापन ि समरियसम्बरधी कायण गने, 
 आयोगको क्षमिा विकाससम्बरधी कायण गने, 
 आयोगका प्रकाशनसम्बरधी कायण गने, 
 आयोगले अरय तनकायहरूसँग गनुणपन ेसमरिय िथा सम्पकण  गने कायण,  
 आयोगले गने बृहद प्रभाि पान े (Macro) खालका अनसुरधानमूलक परियोिनाहरूको 

खाका बनाउने (Design), अनसुरधान गने (Undertake) ि त्यसको व्यिस्थापन (Manage) 
गने कायण, 

 अनसुरधान िथा नीति वि लेषणसम्बरधी कायण, 
 आयोगको लातग आियक पन ेDatabase Maintain गने, 
 िनुसकैु समयमा आियक िथ्याङ्कहरू प्राप् ि हनेु सतुनष्ट चििा प्रदान गनण सोही ढङ्गले 

िथ्याङ्क व्यिस्थापनका कायणहरू गने, 
 संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहको िािस्ि बाँडफाटँ ि प्राकृतिक स्रोिको बाँडफाँटका लातग 

आियक पन ेवितभर न िथ्याङ्कहरू सङ्कलन िथा व्यिस्थापन गने,  
 िथ्याङ्कमा एकरूपिा कायम गनण पिीक्षणसम्बरधी कायण गने, 
 आयोगलाई आियक पन ेकाननुी पिामशणसम्बरधी कायण गने, 
 आरिरिक लेखासम्बरधी कायण गने, 
 प्रशासन ि व्यिस्थापनसँग सम्बष्टरधि अरय कायणहरू। 

१.४.२ वित्तीय व्यिस्थापन महाशाखा 

 अनसुरधान ि प्राप् ि िथ्याङ्कको आधािमा संघ ि प्रदेश सिकािको बिेटसम्बरधी वि लेषण 
गिी संघीय िािस्िबाट संघीय सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय सिकािको बीचमा हनेु 
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िािस्ि बाँडफाँटको लम्ििि ् वहस्सा (Vertical Share) तनधाणिणसँग सम्बष्टरधि कायणमा 
तसफारिस गनण सहयोग गने,  

 सष्ट चि कोषबाट संघ, प्रदेश ि स्थानीय सिकािबीच िािस्िको बाँडफाँट गनण तबस्ििृ 
आधाि िथा ढाँचा तनधाणिण गनण सहयोग गने, 

 प्रदेश सष्ट चि कोषबाट प्रदेश ि स्थानीय सिकािबीच िािस्िको बाँडफाँट गने आधाि 
ियाि गनण  सहयोग गने, 

 संघ, प्रदेश ि स्थानीय सिकािको िािस्ि असलुीमा गनुण पन े सधुािका उपायहरूको 
अध्ययन गिी तसफारिस गनण आयोगलाइण मदि गने, 

 संघ ि प्रदेश सिकािको िािस्ि बाँडफाँटको आधािहरूको पनुिािलोकन गिी थप 
परिमािणनका लातग नेपाल सिकािलाइण तसफारिस गनण आयोगलाइण मदि गने, 

 िीन ै िहका सिकािहरूबीच िािस्ि बाँडफाँट सम्बरधमा उत्पर न वििाद समाधान गनण 
उपयिु उपायहरू तसफारिस गनण आयोगलाइण मदि गने, 

 प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूलाइण गरिन ेिािस्िको बाँडफाँटको नीति ि विििणको आधाि 
ियाि गनण सहयोग परु् याउने,  

 िािस्िको बाँडफाँट सम्बरधमा संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहहरूमा आयोगको सम्बरध 
विस्िाि गने, 

 संघीय सष्ट चि कोषबाट प्रदेश ि स्थानीय सिकािलाइण प्रदान गरिन ेसमानीकिण अनदुान 
सम्बरधमा तसफारिस गने, 

 प्रदेश ि स्थानीय सिकािलाइण प्रदान गरिन े सशिण अनदुानको सम्बरधमा अध्ययन 
अनसुरधान गिी आधाि ियाि गने, 

 संघ ि प्रदेशबाट हस्िारििण भएको समानीकिण अनदुानको सदपुयोगका मापदण्ड ियाि 
गिी तसफारिस गने, 

 संघ ि प्रदेशबाट हस्िारििण भएको अनदुानको उपयोगमा उत्पर न वििादहरू समाधानका 
लातग सझुाि प्रस्ििु गने,  

 प्रदेश ि स्थानीय सिकािलाइण प्रदान गरिन े सशिण अनदुानको सम्बरधमा अध्ययन 
अनसुरधान गने, 

 संघ ि प्रदेशबाट हस्िारििण हनेु सशिण अनदुानको उपयोगमा उत्पर न वििादहरू 
समाधानका लातग सझुाि प्रस्ििु गने,  
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 िीन ैिहमा वििरिि सशिण अनदुानको उपयोगका आधािहरू ियाि गिी तसफारिस गने,   
 संघ¸ प्रदेश ि स्थानीय सिकािको खचण ष्टिम्मेिािी पूिा गने उपयिु आधािहरू तसफारिस गने, 
 संघ¸ प्रदेश ि स्थानीय सिकािले ऋण परिचालन गदाण अिलम्बन गनुणपन े उपायहरूको 

तसफारिस गने, 
 समष्ट् टगि आतथणक सूचकहरूको वि लेषण गिी आरिरिक ऋणको सीमा तनधाणिणका 

लातग अध्ययन अनसुरधान गने, 
 ऋण िथा लगानी परिचालन सम्बरधमा उत्पर न वििाद समाधानका उपायहरू तसफारिस गने, 
 आरिरिक ऋण सम्बरधमा तलन ुपन ेउपयिु नीतिहरू नेपाल सिकािलाइण तसफारिस गने, 
 आरिरिक ऋणको उपयोग सम्बरधमा िीनै िहका सिकािलाइण सझुाि प्रदान गने, 
 ऋण िथा लगानीका लातग उपयिु माध्यमहरूको तसफारिस गने। 

१.४.३ प्राकृतिक स्रोि परिचालन िथा िोयल्टी बाडँफाटँ महाशाखा 

 वि्िु, खानी िथा खतनि, िन, पिणिािोहण िथा अरय प्राकृतिक स्रोिहरूबाट प्राप् ि हनेु 
िोयल्टीहरूको उपयोग िथा बाँडफाँटमा समिा कायम गने उपायहरूका सम्बरधमा 
सझुाि प्रस्ििु गने, 

 प्राकृतिक स्रोि उपयोगबाट प्रभाविि हनेु प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई प्रभाविि भएको 
अनपुािमा समरयावयक रुपमा प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टी बाँडफाँटको आधाि िथा ढाँचा 
ियाि िथा तसफारिस सम्बरधी कायण गने, 

 प्राकृतिक स्रोिको बाँडफाँटका विषयमा संघ ि प्रदेश, प्रदेश ि प्रदेश, प्रदेश ि स्थानीय 
िह िथा स्थानीय िहहरूबीच उठ्न सक्न े सम्भाविि वििादको विषयमा अध्ययन 
अनसुरधान गिी त्यसको तनिािण गनण समरियात्मक रूपमा काम गनण सझुाि ददन े
सम्बरधी कायण गने, 

 प्राकृतिक स्रोि परिचालनमा नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले गने लगानीको 
वहस्सा िय गिी तसफरिस गने, 

 प्राकृतिक स्रोि साधनको उपयोग गदाण प्राप् ि हनेु प्रतिफलको आकँलन गिी उपयोगका 
उपयिु आधािहरू तसफारिस गने, 

 प्राकृतिक स्रोिको परिचालनबाट प्राप् ि हनेु प्रतिफलको वहस्साको बाँडफाँटको आधाि िथा 
ढाँचा तसफारिस सम्बरधी कायण गने, 
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 प्राकृतिक स्रोिको बाँडफाँट सम्बरधमा अध्ययन अनसुरधान गिी स्रोिको बाँडफाँटको 
उपयिु आधािहरू तसफारिस गने, 

 प्राकृतिक स्रोिको बाँडफाँट ि उपयोग गदाण िािाििणीय क्षतिको आकँलन गनण अध्ययन 
अनसुरधान गने, 

 प्राकृतिक स्रोिको बाँडफाँट ि उपयोग गदाण िािाििणमैिी उपायहरूका सम्बरधमा 
तसफारिस गने,  

 प्राकृतिक स्रोिको बाँडफाँट गदाण सोसँग सम्बष्टरधि िािाििणीय प्रभाि मलु्याङ्कन 
सम्बरधमा आि यक अध्ययन ि अनसुरधान गिी तसफरिस गने। 
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परिच्छेद दईु 

कानूनी दस्िाििे 

२.१ नेपालको संविधानका वितभर न धािाहरूमा भएका व्यिस्था 

५६. िाज्यको संिचना : (१) संघीय लोकिाष्टरिक गणिरि नेपालको मूल संिचना संघ, प्रदेश ि 
स्थानीय िह गिी िीन िहको हनेुछ। 

(२) नेपालको िाज्यशष्टिको प्रयोग संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहले यस संविधान िथा 
कानून बमोष्टिम गन ेछन।् 

(३) यो संविधान प्रािम्भ हुँदाका बखि नेपालमा कायम िहेका अनसूुची -४ मा उल्लेख 
भए बमोष्टिमका ष्टिल्लाहरू िहेका प्रदेश िहनेछन।् 

(४) स्थानीय िह अरिगणि गाउँपातलका, नगिपातलका ि ष्टिल्ला सभा िहनेछन।् 
गाउँपातलका ि नगिपातलकामा िहने िडाको संख्या संघीय कानून बमोष्टिम हनेुछ। 

(५) संघीय कानून बमोष्टिम सामाष्टिक सांस्कृतिक संिक्षण िा आतथणक विकासका 
लातग विशेष, संिष्टक्षि िा स्िायत्त के्षि कायम गनण सवकनेछ। 

(६) संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहले नेपालको स्ििरििा, सािणभौमसत्ता, भौगोतलक 
अखण्डिा, स्िाधीनिा, िाष्ट् िय वहि, सिाणवङ्गण विकास, बहदुलीय प्रतिस्पधाणत्मक लोकिाष्टरिक 
गणिरिात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानि अतधकाि िथा मौतलक हक, कानूनी िाज्य, शष्टि 
पथृकीकिण ि तनयरिण िथा सरिलुन, बहलुिा ि समानिामा आधारिि समिामूलक समाि, 

समािेशी प्रतितनतधत्ि ि पवहचानको संिक्षण गने छन।् 

५७. िाज्यशष्टिको बाँडफाँट : (१) संघको अतधकाि अनसूुची-५ मा उष्टल्लष्टखि विषयमा तनवहि 
िहनेछ ि त्यस्िो अतधकािको प्रयोग यो संविधान ि संघीय कानून बमोष्टिम हनेुछ। 

(२) प्रदेशको अतधकाि अनसूुची-६ मा उष्टल्लष्टखि विषयमा तनवहि िहनेछ ि त्यस्िो 
अतधकािको प्रयोग यो संविधान ि प्रदेश कानून बमोष्टिम हनेुछ। 
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(३) संघ ि प्रदेशको साझा अतधकाि अनसूुची-७ मा उष्टल्लष्टखि विषयमा तनवहि िहनछे 
ि त्यस्िो अतधकािको प्रयोग यो संविधान, संघीय कानून ि प्रदेश कानून बमोष्टिम हनेुछ। 

(४) स्थानीय िहको अतधकाि अनसूुची-८ मा उष्टल्लष्टखि विषयमा तनवहि िहनछे ि 
त्यस्िो अतधकािको प्रयोग यो संविधान ि गाउँ सभा िा नगि सभाले बनाएको कानून बमोष्टिम 
हनेुछ। 

(५) संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहको साझा अतधकाि अनसूुची-९ मा उष्टल्लष्टखि विषयमा 
तनवहि िहनेछ ि त्यस्िो अतधकािको प्रयोग यो संविधान ि संघीय कानून, प्रदेश कानून ि गाउँ 
सभा िा नगि सभाले बनाएको कानून बमोष्टिम हनेुछ। 

(६) उपधािा (३) िा (५) बमोष्टिम प्रदेश सभा, गाउँ सभा िा नगि सभाले कानून 
बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाष्टझने गिी बनाउन ुपनेछ ि प्रदेश सभा, गाउँ सभा िा नगि सभाले 
बनाएको त्यस्िो कानून संघीय कानूनसँग बाष्टझएमा बाष्टझएको हदसम्म अमारय हनेुछ। 

(७) उपधािा (५) बमोष्टिम गाउँ सभा िा नगि सभाले कानून बनाउँदा प्रदेश 
कानूनसँग नबाष्टझन ेगिी बनाउन ुपनछे ि गाउँ सभा िा नगि सभाले बनाएको त्यस्िो कानून 
प्रदेश कानूनसँग बाष्टझएमा बाष्टझएको हदसम्म अमारय हनेुछ। 

५८. अिष्टश् ट अतधकाि : यस संविधान बमोष्टिम संघ, प्रदेश िथा स्थानीय िहको अतधकािको सूची 
िा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको िा यो संविधानमा कुनै िहले प्रयोग गने गिी निोवकएको 
विषयमा संघको अतधकाि हनेुछ। 

५९. आतथणक अतधकािको प्रयोग : (१) संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहले आफ्नो अतधकाितभिको आतथणक 
अतधकािसम्बरधी विषयमा कानून बनाउने, िावषणक बिेट बनाउन,े तनणणय गने, नीति िथा योिना 
ियाि गने ि त्यसको कायाणरियन गने छन।् 

(२) संघले साझा सूचीका विषयमा ि आतथणक अतधकािका अरय के्षिमा प्रदेशलाई 
समेि लागू हनेु गिी आियक नीति, मापदण्ड ि कानून बनाउन सक्नेछ। 

(३) संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहले आ-आफ्नो िहको बिेट बनाउने छन ्ि प्रदेश ि 
स्थानीय िहले बिेट पेश गने समय संघीय कानून बमोष्टिम हनेुछ। 
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(४) संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहले प्राकृतिक स्रोिको प्रयोग िा विकासबाट प्राप् ि 
लाभको समरयावयक विििणको व्यिस्था गनुण पनछे। त्यस्िो लाभको तनष्ट चि अंश िोयल्टी, सेिा 
िा िस्िकुो रूपमा परियोिना प्रभाविि के्षि ि स्थानीय समदुायलाई कानून बमोष्टिम विििण गनुण 
पनेछ। 

(५) संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहले प्राकृतिक स्रोिको उपयोग गदाण स्थानीय समदुायले 
लगानी गनण चाहेमा लगानीको प्रकृति ि आकािको आधािमा कानून बमोष्टिमको अंश लगानी 
गनण प्राथतमकिा ददन ुपनेछ। 

(६) िैदेष्टशक सहायिा ि ऋण तलन े अतधकाि नेपाल सिकािको हनेुछ।त्यस्िो 
सहायिा िा ऋण तलंदा देशको समष्ट् टगि आतथणक स्थावयत्ि हनेु गिी तलन ुपनछे। 

(७) संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहको बिेट घाटा व्यिस्थापन िथा अरय वित्तीय 
अनशुासनसम्बरधी व्यिस्था संघीय कानून बमोष्टिम हनेुछ। 

६०. िािस्ि स्रोिको बाँडफाटँ : (१) संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहले आफ्नो आतथणक अतधकािके्षि 
तभिको विषयमा कि लगाउन ि िी स्रोिहरूबाट िािस्ि उठाउन सक्नेछन।् िि साझा 
सूचीतभिको विषयमा ि कुनै पतन िहको सूचीमा नपिेका विषयमा कि लगाउने ि िािस्ि 
उठाउने व्यिस्था नेपाल सिकािले तनधाणिण गिे बमोष्टिम हनेुछ। 

(२) नेपाल सिकािले सङ्कलन  गिेको िािस्ि संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहलाई 
रयायोष्टचि विििण गने व्यिस्था तमलाउनेछ। 

(३) प्रदेश ि स्थानीय िहले प्राप् ि गने वित्तीय हस्िारििणको परिमाण िाष्ट् िय 
प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको तसफारिस बमोष्टिम हनेुछ। 

(४) नेपाल सिकािले प्रदेश ि स्थानीय िहलाई खचणको आियकिा ि िािस्िको 
क्षमिाको आधािमा वित्तीय समानीकिण अनदुान विििण गनेछ। 

(५) प्रदेशले नेपाल सिकािबाट प्राप् ि अनदुान ि आफ्नो स्रोिबाट उठ्ने िािस्िलाई 
मािहिको स्थानीय िहको खचणको आियकिा ि िािस्ि क्षमिाको आधािमा प्रदेश कानून 
बमोष्टिम वित्तीय समानीकिण अनदुान विििण गने छन।् 
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(६) नेपाल सिकािले संघीय सष्ट चि कोषबाट प्रदान गने सशिण अनदुान, समपूिक 
अनदुान िा अरय प्रयोिनका लातग ददन ेविशेष अनदुान विििणसम्बरधी व्यिस्था संघीय कानून 
बमोष्टिम हनेुछ। 

(७) संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहबीच िािस्िको बाँडफाँट गदाण सरितुलि ि पािदशी 
रूपमा गनुण पनछे। 

(८) िािस्ि बाँडफाँटसम्बरधी संघीय ऐन बनाउँदा िाष्ट् िय नीति, िाष्ट् िय आियकिा, 
प्रदेश ि स्थानीय िहको स्िायत्तिा, प्रदेश ि स्थानीय िहले िनिालाई परु् याउन ु पन े सेिा ि 
उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आतथणक अतधकाि, िािस्ि उठाउन सक्न े क्षमिा, िािस्िको 
सम्भाव्यिा ि उपयोग, विकास तनमाणणमा गनुणपने सहयोग, के्षिीय असरिलुन, गरिबी ि 
असमानिाको रयूनीकिण, िष्ट चिीकिणको अरत्य, आकष्टस्मक कायण ि अस्थायी आियकिा पूिा 
गनण सहयोग गनुण पन ेविषयहरूमा ध्यान ददनपुनछे। 

११५.  कि लगाउन िा ऋण तलन नपाइन े : (१) कानून बमोष्टिम बाहेक कुनै कि लगाइने ि  

उठाइने छैन। 

(२) संघीय कानून बमोष्टिम बाहेक नेपाल सिकािले कुनै ऋण तलने ि िमानि  

ददन ेछैन। 

११६.  संघीय सष्ट चि कोष : गठुी िकम बाहेक नेपाल सिकािलाई प्राप् ि हनेु सबै प्रकािका िािस्ि, 

िािस्िको तधिोमा तलइएका सबै किाण, ऐनको अतधकाि अरिगणि ददइएको िनुसकैु ऋण असलु 
हुँदा प्राप् ि भएको सबै धन ि नेपाल सिकािलाई प्राप् ि हनेु अरय िनुसकैु िकम संघीय ऐनिािा 
अको कुनै व्यिस्था नगरिएमा एक सिकािी कोषमा आम्दानी बाँतधनछे िसलाई संघीय सष्ट चि 

कोष भतननेछ। 

११७.  संघीय सष्ट चि कोष िा संघीय सिकािी कोषबाट व्यय : देहाय बमोष्टिमका िकम बाहेक 
संघीय सष्ट चि कोष िा अरय कुनै संघीय सिकािी कोषबाट कुनै िकम ष्टझक्न सवकने छैन :- 

(क) संघीय सष्ट चि कोषमातथ व्ययभाि भएको िकम, 

(ख) संघीय वितनयोिन ऐन बमोष्टिम खचण हनेु िकम, 
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(ग) वितनयोिन विधेयक विचािाधीन िहेको अिस्थामा पेकीको रूपमा संघीय ऐन 
बमोष्टिम खचण हनेु िकम, िा 

(घ) विशेष अिस्थामा व्ययको विििण माि भएको संघीय उधािो खचण ऐन 
बमोष्टिम व्यय हनेु िकम। 

िि संघीय आकष्टस्मक कोषका हकमा धािा १२४ बमोष्टिम हनेुछ। 

११८. संघीय सष्ट चि कोषमातथ व्ययभाि : देहायका विषयसँग सम्बष्टरधि खचण संघीय सष्ट चि 
कोषमातथ व्ययभाि हनेुछ ि त्यस्िो व्ययका लातग संघीय संसदको स्िीकृति आियक पन ेछैन: 

(क) िा् िपति ि उपिा् िपतिको पारिश्रतमक िथा सवुिधाको िकम, 

(ख) नेपालको प्रधान रयायाधीश, सिोच्च अदालिका रयायाधीश ि रयायपरिषदका 
सदस्यलाई ददइने पारिश्रतमक िथा सवुिधाको िकम,  

(ग) प्रतितनतध सभाका सभामखु ि उपसभामखु, िाष्ट् िय सभाका अध्यक्ष ि 
उपाध्यक्षलाई ददइने पारिश्रतमक िथा सवुिधाको िकम, 

(घ) संिैधातनक तनकायका प्रमखु ि पदातधकािीलाई ददइन ेपारिश्रतमक िथा सवुिधाको 
िकम, 

(ङ) प्रदेश प्रमखुको पारिश्रतमक िथा सवुिधाको िकम, 

(च) िा् िपति िा उपिा् िपतिको कायाणलय, सिोच्च अदालि, रयायपरिषद, संिैधातनक 
तनकाय ि प्रदेश प्रमखुको कायाणलयको प्रशासतनक व्यय, 

(छ) नेपाल सिकािको दावयत्िको ऋणसम्बरधी व्ययभाि, 

(ि) नेपाल सिकािको विरूद्ध अदालिबाट भएको फैसला िा आदेश अनसुाि तिनुण 
पन ेिकम, ि 

(झ) संघीय कानून बमोष्टिम संघीय सष्ट चि कोषमातथ व्ययभाि हनेु िकम। 
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११९.  िािस्ि ि व्ययको अनमुान : (१) नेपाल सिकािको अथणमरिीले प्रत्येक आतथणक िषणको 
सम्बरधमा संघीय संसदका दिैु सदनको संयिु बैठकमा देहायका विषयहरू समेि खलुाई 
िावषणक अनमुान पेश गनुण पनछे :- 

(क) िािस्िको अनमुान, 

(ख) संघीय सष्ट चि कोषमातथ व्ययभाि हनेु आियक िकमहरू, ि 

(ग) संघीय वितनयोिन ऐन बमोष्टिम व्यय हनेु आियक िकमहरू। 

(२) उपधािा (१) बमोष्टिम िावषणक अनमुान पेश गदाण अष्टघल्लो आतथणक िषणमा प्रत्येक 
मरिालयलाई छुयाइएको खचणको िकम ि त्यस्िो खचण अनसुािको लक्ष्य हातसल भयो िा भएन 
त्यसको विििण पतन साथै पेश गनुण पनेछ। 

(३) नेपाल सिकािको अथणमरिीले उपधािा (१) बमोष्टिमको िािस्ि ि व्ययको 
अनमुान प्रत्येक िषण िेठ महीनाको परर गिे संघीय संसदमा पेश गनेछ। 

१२०. वितनयोिन ऐन : वितनयोिन ऐन बमोष्टिम व्यय हनेु िकम सम्बष्टरधि  शीषणकमा उल्लेख गिी 
वितनयोिन विधेयकमा िाष्टखनेछ। 

१२१. पूिक अनमुान : (१) कुनै आतथणक िषणमा देहायको अिस्था पनण आएमा नेपाल सिकािको 
अथणमरिीले प्रतितनतध सभामा पूिक अनमुान पेश गनण सक्नेछ :- 

(क) चालू आतथणक िषणका लातग वितनयोिन ऐनले कुनै सेिाका लातग खचण गनण 
अष्टख्ियािी ददएको िकम अपयाणप् ि भएमा िा त्यस िषणका लातग वितनयोिन 
ऐनले अष्टख्ियािी नददएको नया ँसेिामा खचण गनण आियक भएमा, िा 

(ख) चालू आतथणक िषणमा वितनयोिन ऐनले अष्टख्ियािी ददएको िकमभरदा बढी खचण 
हनु गएमा। 

(२) पूिक अनमुानमा िाष्टखएको िकम सम्बष्टरधि शीषणकमा उल्लेख गिी पूिक वितनयोिन 
विधेयकमा िाष्टखनेछ। 
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१२२. पेकी खचण : (१) यस भागमा अरयि िनुसकैु कुिा लेष्टखएको भए िापतन वितनयोिन विधेयक 
विचािाधीन िहेको अिस्थामा आतथणक िषणका लातग अनमुान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेकीका 
रूपमा संघीय ऐन बमोष्टिम खचण गनण सवकनेछ। 

(२) धािा ११९ बमोष्टिम िािस्ि ि व्ययको अनमुान पेश नगरिएसम्म पेकी खचण 
विधेयक प्रस्ििु गरिन ेछैन ि पेकीको िकम आतथणक िषणको व्यय अनमुानको एक तिहाइभरदा 
बढी हनेु छैन। 

(३) संघीय पेकी खचण ऐन बमोष्टिम खचण भएको िकम वितनयोिन विधेयकमा 
समािेश गरिनछे। 

१२३. उधािो खचण : यस भागमा अरयि िनुसकैु कुिा लेष्टखएको भए िापतन प्राकृतिक कािण िा बाह्य 
आिमणको आशंका िा आरिरिक विघ्न िा अरय कािणले संकटको अिस्था पिी धािा ११९ 
को उपधािा (१) अरिगणि चावहन े विििण खलुाउन अव्यािहारिक िा िाज्यको सिुक्षा िा 
वहिका दृष्ट् टले अिाछनीय देष्टखएमा नेपाल सिकािको अथणमरिीले व्ययको विििण माि  
भएको उधािो खचण विधेयक प्रतितनतध सभामा पेश गनण सक्नछे। 

१२४.  संघीय आकष्टस्मक कोष : (१) संघीय ऐन बमोष्टिम आकष्टस्मक कोषका नामले एउटा कोष 
स्थापना गनण सवकनछे ि त्यस्िो कोषमा समय समयमा संघीय ऐन बमोष्टिम तनधाणिण भएको 
िकम िम्मा गरिनछे। 

(२) उपधािा (१) बमोष्टिमको कोष नेपाल सिकािको तनयरिणमा िहनेछ ि नेपाल 
सिकािले त्यस्िो कोषबाट आकष्टस्मक कायणका लातग खचण गनण सक्नेछ। 

(३) उपधािा (२) बमोष्टिमको खचणको िकम संघीय ऐन बमोष्टिम यथाशीर सोधभनाण गरिनेछ। 

१२५. आतथणक कायणवितधसम्बरधी ऐन : संघीय ऐन बमोष्टिम वितनयोष्टिि िकम एक शीषणकबाट अको 
शीषणकमा िकमारिि गने ि आतथणक कायणवितधसम्बरधी अरय व्यिस्था संघीय ऐन बमोष्टिम 
हनेुछ। 

२०३. कि लगाउन िा ऋण तलन नपाइन े: (१) कानून बमोष्टिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कि लगाइने ि 
उठाइने छैन। 
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(२) संघीय कानून बमोष्टिम बाहेक प्रदेश सिकािले कुनै ऋण तलने ि िमानि ददने छैन। 

२०४.  प्रदेश सष्ट चि कोष : गठुी िकम बाहेक प्रदेश सिकािलाई प्राप् ि हनेु सबै प्रकािका िािस्ि, 

िािस्िको तधिोमा तलइएका सबै किाण, प्रदेश ऐनको अतधकाि अरिगणि ददइएको िनुसकैु ऋण 
असलु हुँदा प्राप् ि भएको सबै धन ि नेपाल सिकािबाट प्राप् ि हनेु अनदुान एिम ्ऋण िकम 
प्रदेश ऐनिािा अको कुनै व्यिस्था नगरिएमा एक प्रदेश सिकािी कोषमा आम्दानी बाँतधनछे 
िसलाई प्रदेश सष्ट चि कोष भतननेछ। 

२०५.  प्रदेश सष्ट चि कोष िा प्रदेश सिकािी कोषबाट व्यय : देहायका िकम बाहेक प्रदेश सष्ट चि 
कोष िा अरय कुनै प्रदेश सिकािी कोषबाट कुनै िकम ष्टझक्न सवकन ेछैन :- 

(क) प्रदेश सष्ट चि कोषमातथ व्ययभाि भएको िकम, 

(ख) वितनयोिन ऐन बमोष्टिम खचण हनेु िकम, 

(ग) वितनयोिन विधेयक विचािाधीन िहेको अिस्थामा पेकीको रूपमा ऐन बमोष्टिम 
खचण हनेु िकम, िा  

(घ) विशेष अिस्थामा व्ययको विििण माि भएको उधािो खचण ऐनिािा व्यय हनु ेिकम। 

िि प्रदेश आकष्टस्मक कोषका हकमा धािा २१२ बमोष्टिम हनेुछ। 

२०६.  प्रदेश सष्ट चि कोषमातथ व्ययभाि : देहायका विषयसँग सम्बष्टरधि खचण प्रदेश सष्ट चि कोषमातथ 
व्ययभाि हनेुछ ि त्यस्िो व्ययका लातग प्रदेश सभाको स्िीकृति आियक पन ेछैन :- 

(क) प्रदेश सभामखु ि प्रदेश उपसभामखुलाई ददइने पारिश्रतमक ि सवुिधाका िकम, 

(ख) प्रदेश लोकसेिा आयोगका अध्यक्ष ि सदस्यलाई ददईने पारिश्रतमक ि 
सवुिधाका िकम, 

(ग) प्रदेश सिकािको दावयत्िको ऋणसम्बरधी व्ययभाि, 

(घ) प्रदेश सिकािको विरूद्ध अदालिबाट भएको फैसला िा आदेश अनसुाि तिनुण 
पन ेिकम, ि 
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(ङ) प्रदेश कानूनले प्रदेश सष्ट चि कोषमातथ व्ययभाि हनेु भनी तनधाणिण गिेको 
िकम। 

२०७.  िािस्ि ि व्ययको अनमुान : (१) प्रदेशको अथणमरिीले प्रत्येक आतथणक िषणको सम्बरधमा प्रदेश 
सभा समक्ष देहायका कुिा समेि खलुाई िावषणक अनमुान पेश गनण सक्नेछ :- 

(क) िािस्िको अनमुान, 

(ख) प्रदेश सष्ट चि कोषमातथ व्ययभाि हनेु आियक िकमहरू, ि 

(ग) प्रदेश वितनयोिन ऐन बमोष्टिम व्यय हनेु आियक िकमहरू। 

(२) उपधािा (१) बमोष्टिम िावषणक अनमुान पेश गदाण अष्टघल्लो आतथणक िषणमा प्रत्येक 
मरिालयलाई छुयाइएको खचणको िकम ि खचण अनसुािको लक्ष्य हातसल भयो िा भएन 
त्यसको विििण पतन साथै पेश गनुण पनेछ। 

२०८.  प्रदेश वितनयोिन ऐन : प्रदेश वितनयोिन ऐन बमोष्टिम व्यय हनेु िकम शीषणकमा उल्लेख गिी 
वितनयोिन विधेयकमा िाष्टखनेछन।् 

२०९.  पूिक अनमुान : (१) कुनै आतथणक िषणमा देहायको अिस्था पनण आएमा प्रदेशको अथणमरिीले 
प्रदेश सभा समक्ष पूिक अनमुान पेश गनण सक्नेछ :- 

(क) चालू आतथणक िषणका लातग प्रदेश वितनयोिन ऐन बमोष्टिम कुनै सेिाका लातग 
खचण गनण अष्टख्ियािी ददइएको िकम अपयाणप् ि भएमा िा त्यस िषणका लातग 
प्रदेश वितनयोिन ऐनले अतधकाि नददएको नयाँ सेिामा खचण गनण आियक 
भएमा, िा 

(ख) चालू आतथणक िषणमा प्रदेश वितनयोिन ऐन बमोष्टिम अष्टख्ियािी ददएको 
िकमभरदा बढी खचण हनु गएमा। 

(२) पूिक अनमुानमा िाष्टखएको िकम सम्बष्टरधि शीषणकमा उल्लेख गिी पूिक 
वितनयोिन विधेयकमा िाष्टखनेछ। 
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२१०.  पेकी खचण : (१) यस भागमा अरयि िनुसकैु कुिा लेष्टखएको भए िापतन प्रदेश वितनयोिन 
विधेयक विचािाधीन िहेको अिस्थामा आतथणक िषणका लातग अनमुान गरिएको व्ययको कुनै अंश 
पेकीका रूपमा प्रदेश ऐन बमोष्टिम खचण गनण सवकनछे। 

(२) धािा २०७ बमोष्टिम िािस्ि ि व्ययको अनमुान पेश नगरिएसम्म पेकी खचण 
विधेयक प्रस्ििु गरिन े छैन ि पेकीको िकम आतथणक िषणको व्यय अनमुानको एक तिहाइ 
भरदा बढी हनेु छैन। 

(३) प्रदेश पेकी खचण ऐन बमोष्टिम खचण भएको िकम प्रदेश वितनयोिन विधेयकमा 
समािेश गरिनछे। 

२११.  उधािो खचण : यस भागमा अरयि िनुसकैु कुिा लेष्टखएको भए िापतन प्राकृतिक कािण िा 
अरय कािणले गदाण प्रदेशमा संकटको अिस्था पिी धािा २०७ को उपधािा (१) बमोष्टिम 
चावहन े विििण खलुाउन अव्यािहारिक िा प्रदेशको सिुक्षा िा वहिको दृष्ट् टले अिाछनीय 
देष्टखएमा प्रदेशको अथणमरिीले व्ययको विििण माि भएको उधािो खचण विधेयक प्रदेश सभा 
समक्ष पेश गनण सक्नेछ। 

२१२.  प्रदेश आकष्टस्मक कोष : (१) प्रदेश ऐन बमोष्टिम प्रदेश आकष्टस्मक कोषको नामले एउटा 
कोष स्थापना गनण सवकनछे ि त्यस्िो कोषमा समय समयमा प्रदेश ऐन बमोष्टिम तनधाणिण 
भएको िकम िम्मा गरिनछे। 

(२) उपधािा (१) बमोष्टिमको कोष प्रदेश सिकािको तनयरिणमा िहनेछ। प्रदेश 
सिकािले त्यस्िो कोषबाट आकष्टस्मक कायणका लातग खचण गनण सक्नेछ। 

(३) उपधािा (२) बमोष्टिमको खचणको िकम प्रदेश ऐन बमोष्टिम यथाशीर सोधभनाण गरिनेछ। 

२१३.  आतथणक कायणवितधसम्बरधी ऐन : प्रदेश ऐन बमोष्टिम वितनयोष्टिि िकम एक शीषणकबाट अको 
शीषणकमा िकमारिि गने ि आतथणक कायणवितधसम्बरधी अरय व्यिस्था प्रदेश ऐन बमोष्टिम 
हनेुछ। 

२२८.  कि लगाउन िा ऋण तलन नपाइने : (१) कानून बमोष्टिम बाहेक स्थानीय िहमा कुनै कि 
लगाउन, उठाउन ि ऋण तलन पाइने छैन। 
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(२) स्थानीय िहले आफ्नो अतधकाि के्षितभिको विषयमा िाष्ट् िय आतथणक नीति, िस्ि ु
िथा सेिाको ओसाि पसाि, पूिँी िथा श्रम बिाि, तछमेकी प्रदेश िा स्थानीय िहलाई प्रतिकूल 
नहनेु गिी कानून बनाई कि लगाउन सक्नछे। 

२२९.  स्थानीय सष्ट चि कोष : (१) स्थानीय िह अरिगणिका प्रत्येक गाउँपातलका ि नगिपातलकामा 
एक स्थानीय सष्ट चि कोष िहनेछ। त्यस्िो कोषमा गाउँपातलका िा नगिपातलकालाई प्राप् ि 
हनेु सबै प्रकािको िािस्ि, नेपाल सिकाि ि प्रदेश सिकािबाट प्राप् ि हनेु अनदुान िथा 
गाउँपातलका िा नगिपातलकाले तलएको ऋण िकम ि अरय स्रोिबाट प्राप् ि हनेु िकम  

िम्मा हनेुछ। 

(२) उपधािा (१) बमोष्टिमको स्थानीय सष्ट चि कोषबाट गनण सवकने खचणसम्बरधी 
व्यिस्था स्थानीय कानून बमोष्टिम हनेुछ। 

२३०.  गाउँपातलका ि नगिपातलकाको िािस्ि ि व्ययको अनमुान : (१) यस संविधानको अधीनमा 
िही गाउँ कायणपातलका ि नगि कायणपातलकाले प्रत्येक आतथणक िषणको िािस्ि ि व्ययको 
अनमुान स्थानीय कानून बमोष्टिम गाउँ सभा िा नगि सभामा पेश गिी पारिि गिाउन ुपनछे। 

(२) उपधािा (१) बमोष्टिम गाउँ कायणपातलका िा नगि कायणपातलकाले िािस्ि ि 
व्ययको अनमुान पेश गदाण घाटा बिेट तनमाणण गनुण पन ेभएमा संघीय कानून ि प्रदेश कानून 
बमोष्टिम घाटा पूतिण गने स्रोि समेिको प्रस्िाि गनुण पनछे। 

२३१.  संघ ि प्रदेश बीचको व्यिस्थावपकीय अरििसम्बरध : (१) संघीय कानून नेपालभि िा 
आियकिा अनसुाि नेपालको कुनै के्षिमा माि लागू हनेु गिी बनाउन सवकनेछ। 

(२) प्रदेश कानून प्रदेशभि िा आियकिा अनसुाि प्रदेशको कुनै के्षिमा माि लागू 
हनेु गिी बनाउन सवकनेछ। 

(३) दईु िा दईुभरदा बढी प्रदेशले अनसूुची ६ मा उष्टल्लष्टखि कुनै विषयमा कानून 
बनाउन नेपाल सिकाि समक्ष अनिुोध गिेमा संघीय संसदले आियक कानून बनाउन 
सक्नेछ। त्यस्िो कानून सम्बष्टरधि प्रदेशको हकमा माि लागू हनेुछ। 
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२३२.  संघ, प्रदेश ि स्थानीय िह बीचको सम्बरध : (१) संघ, प्रदेश ि स्थानीय िह बीचको सम्बरध 
सहकारििा, सहअष्टस्ित्ि ि समरियको तसद्धारिमा आधारिि हनेुछ। 

(२) नेपाल सिकािले िाष्ट् िय महत्िका विषयमा ि प्रदेशहरू बीच समरिय गनुणपने 
विषयमा प्रदेश मष्टरिपरिषदलाई यो संविधान ि संघीय कानून बमोष्टिम आियक तनदेशन ददन 
सक्नेछ ि त्यस्िो तनदेशनको पालन गनुण सम्बष्टरधि प्रदेश मष्टरिपरिषदको किणव्य हनेुछ। 

(३) कुनै प्रदेशमा नेपालको सािणभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डिा, िाष्ट् ियिा िा 
स्िाधीनिामा गम्भीि असि पन े वकतसमको कायण भएमा िा् िपतिले त्यस्िो प्रदेश 
मष्टरिपरिषदलाई आियकिा अनसुाि सचेि गिाउन, प्रदेश मष्टरिपरिषद ि प्रदेश सभालाई 
बढीमा छ महीनासम्म तनलम्बन गनण िा विघटन गनण सक्नछे। 

(४) उपधािा (३) बमोष्टिम कुनै प्रदेश मष्टरिपरिषद ि प्रदेश सभा तनलम्बन िा 
विघटन गिेकोमा त्यस्िो कायण पैंिीस ददनतभि संघीय संसदको ित्काल कायम िहेको सम्पूणण 
सदस्य संख्याको बहमुिबाट अनमुोदन गिाउन ुपनेछ। 

(५) उपधािा (३) बमोष्टिम गरिएको विघटनसम्बरधी कायण संघीय संसदबाट 
अनमुोदन भएमा त्यस्िो प्रदेशमा छ महीनातभि प्रदेश सभाको तनिाणचन हनेुछ। िि संघीय 
संसदबाट अनमुोदन नभएमा त्यस्िो तनलम्बन िा विघटनसम्बरधी कायण स्ििः तनष्ट्िय हनेुछ। 

(६) उपधािा (३) बमोष्टिम गरिएको तनलम्बन उपधािा (४) बमोष्टिम अनमुोदन 
भएमा त्यस्िो तनलम्बनको अितधभि ि उपधािा (५) बमोष्टिम प्रदेश सभाको तनिाणचन 
नभएसम्मका लातग त्यस्िो प्रदेशमा संघीय शासन कायम िहनेछ। 

(७) संघीय शासन कायम िहेको अिस्थामा संघीय संसदले अनसूुची ६ बमोष्टिमको 
सूचीमा पिेको विषयमा कानून बनाउन सक्नेछ। त्यस्िो कानून सम्बष्टरधि प्रदेश सभाले अको 
कानून बनाई खािेि नगिेसम्म बहाल िहनेछ। 

(८) नेपाल सिकािले आफै िा प्रदेश सिकाि माफण ि गाउँ कायणपातलका िा नगि 
कायणपातलकालाई यो संविधान ि संघीय कानून बमोष्टिम आियक सहयोग गनण ि तनदेशन ददन 
सक्नेछ। त्यस्िो तनदेशनको पालन गनुण गाउँ कायणपातलका िा नगि कायणपातलकाको किणव्य 
हनेुछ। 
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२३३.  प्रदेश-प्रदेश बीचको सम्बरध : (१) एक प्रदेशले अको प्रदेशको कानूनी व्यिस्था िा रयावयक 
एिम ्प्रशासकीय तनणणय िा आदेशको कायाणरियनमा सहयोग गनुण पनेछ। 

(२) एक प्रदेशले अको प्रदेशसँग साझा चासो, सिोकाि ि वहिको विषयमा सूचना 
आदान प्रदान गनण, पिामशण गनण, आफ्नो कायण ि विधायनका बािेमा आपसमा समरिय गनण ि 
आपसी सहयोग विस्िाि गनण सक्नेछ। 

(३) एक प्रदेशले अको प्रदेशको बातसरदालाई आफ्नो प्रदेशको कानून बमोष्टिम समान 
सिुक्षा, व्यिहाि ि सवुिधा उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। 

२३४.  अरिि प्रदेश परिषद: (१) संघ ि प्रदेश बीच िथा प्रदेश-प्रदेश बीच उत्पर न िािनीतिक वििाद 
समाधान गनण देहाय बमोष्टिमको एक अरिि प्रदेश परिषद िहनछे :- 

(क) प्रधानमरिी   - अध्यक्ष 

(ख) नेपाल सिकािका गहृमरिी   - सदस्य 

(ग) नेपाल सिकािका अथणमरिी  - सदस्य 

(घ) सम्बष्टरधि प्रदेशका मखु्यमरिी - सदस्य 

(२) अरिि प्रदेश परिषदको बैठक आियकिा अनसुाि बस्नेछ। 

(३) अरिि प्रदेश परिषदले आफ्नो िैठकमा वििादको विषयसँग सम्बष्टरधि नेपाल 
सिकािको मरिी ि सम्बष्टरधि प्रदेशको मरिी िथा विशेषज्ञलाई आमरिण गनण सक्नछे। 

(४) अरिि प्रदेश परिषदको बैठकसम्बरधी कायणवितध सो परिषद आफैले तनधाणिण गिे 
बमोष्टिम हनेुछ। 

२३५.  संघ, प्रदेश ि स्थानीय िह बीचको समरिय : (१) संघ, प्रदेश ि स्थानीय िह बीच समरिय 
कायम गनण संघीय संसदले आियक कानून बनाउनेछ। 

(२) प्रदेश, गाउँपातलका िा नगिपातलका बीच समरिय कायम गनण ि कुनै िािनीतिक 
वििाद उत्पर न भएमा प्रदेश सभाले सम्बष्टरधि गाउँपातलका, नगिपातलका ि ष्टिल्ला समरिय 
सतमतिसँग समरिय गिी त्यस्िो वििादको समाधान गनण सक्नेछ। 
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(३) उपधािा (२) बमोष्टिम वििाद समाधान गने प्रविया ि कायणवितध प्रदेश कानून 
बमोष्टिम हनेुछ। 

२३६.  अरिि प्रदेश व्यापाि : यस संविधानमा अरयि िनुसकैु कुिा लेष्टखएको भए िापतन एक प्रदेश 
िा स्थानीय िहबाट अको प्रदेश िा स्थानीय िहको के्षिमा हनेु िस्िकुो ढुिानी िा सेिाको 
विस्िाि िा कुनै प्रदेश िा स्थानीय िहको के्षिमा हनेु िस्िकुो ढुिानी िा सेिाको विस्िािमा 
कुनै वकतसमको बाधा अििोध गनण िा कुनै कि, शलु्क, दस्ििु िा महसूल लगाउन िा त्यस्िो 
सेिा िा िस्िकुो ढुिानी िा विस्िािमा कुनै वकतसमको भेदभाि गनण पाइने छैन। 

२३७.  सिोच्च अदालिको संिैधातनक इिलासको अतधकाि के्षिमा असि नपन े : यस भागमा 
लेष्टखएको कुनै कुिाले धािा १३७ बमोष्टिमको सिोच्च अदालिको संिैधातनक इिलासको 
अतधकाि के्षिमा कुनै असि पन ेछैन। 

२५०.  िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगः (१) नेपालमा एक िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त 
आयोग िहनेछ िसमा अध्यक्ष सवहि बढीमा पाँच िना सदस्य िहनेछन।् 

(२) िा् िपतिले संिैधातनक परिषदको तसफारिसमा िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त 
आयोगको अध्यक्ष ि सदस्यको तनयषु्टि गनेछ। 

(३) िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको अध्यक्ष ि सदस्यको पदाितध 
तनयषु्टि भएको तमतिले छ िषणको हनेुछ। 

(४) उपधािा (३) मा िनुसकैु कुिा लेष्टखएको भए िापतन देहायको कुनै अिस्थामा 
िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगका अध्यक्ष िा सदस्यको पद रिि हनेुछः 

(क) तनिले िा् िपति समक्ष तलष्टखि िािीनामा ददएमा, 

(ख) तनिको उमेि पैंसठ्ठी िषण पूिा भएमा, 

(ग) तनिको विरूद्ध धािा १०१ बमोष्टिम महातभयोगको प्रस्िाि पारिि भएमा, 
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(घ) शािीरिक िा मानतसक अस्िस्थिाको कािण सेिामा िही कायण सम्पादन गनण 
असमथण िहेको भनी संिैधातनक परिषदको तसफारिसमा िा् िपतिले पदमिु 
गिेमा, 

(ङ) तनिको मतृ्य ुभएमा। 

(५) उपधािा (२) बमोष्टिम तनयिु अध्यक्ष िथा सदस्यको पनुः तनयषु्टि हनु सक्न े
छैन। िि सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा तनयषु्टि गनण सवकनछे ि त्यस्िो सदस्य अध्यक्षको 
पदमा तनयषु्टि भएमा तनिको पदाितध गणना गदाण सदस्य भएको अितधलाई समेि िोडी गणना 
गरिनेछ। 

(६) देहायको योग्यिा भएको व्यष्टि िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको 
अध्यक्ष िा सदस्यको पदमा तनयषु्टिका लातग योग्य हनेुछः– 

(क) मारयिाप्राप् ि वि िवि्ालयबाट सम्बष्टरधि विषयमा स्नािक उपातध हातसल 
गिी प्राकृतिक स्रोि िा वित्त व्यिस्थापन, अथणशास्त्र, कानून, व्यिस्थापनको 
के्षिमा कम्िीमा बीस िषण वियाशील िही विशेषज्ञिा हातसल गिेको, 

(ख) तनयषु्टि हुँदाका बखि कुनै िािनीतिक दलको सदस्य निहेको, 

(ग) पैंिातलस िषण उमेि पूिा भएको, ि 

(घ) उच्च नतैिक चरिि भएको। 

(७) िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगका अध्यक्ष ि सदस्यको पारिश्रतमक ि 
सेिाका शिण संघीय कानून बमोष्टिम हनेुछ ि तनिहरू बहाल िहेसम्म तनिलाई मकाण पन ेगिी 
पारिश्रतमक ि सेिाका शिण परिििणन गरिने छैन। िि चिम आतथणक विशंृ्रखलिाका कािण 
संकटकाल घोषणा भएको अिस्थामा यो व्यिस्था लागू हनेु छैन। 

(८) िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको अध्यक्ष िा सदस्य भइसकेको 
व्यष्टि अरय सिकािी सेिामा तनयषु्टिका लातग ग्राह्य हनेु छैन। िि कुनै िािनीतिक पदमा िा 
कुनै विषयको अनसुरधान, िाँचबझु िा छानबीन गने िा कुनै विषयको अध्ययन िा अरिेषण 
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गिी िाय, मरिव्य िा तसफारिस पेश गने कुनै पदमा तनयिु भई काम गनण यस उपधािामा 
लेष्टखएको कुनै कुिाले बाधा परु् याएको मातनने छैन। 

२५१. िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको काम, किणव्य ि अतधकािः (१) िाष्ट् िय प्राकृतिक 
स्रोि िथा वित्त आयोगको काम, किणव्य ि अतधकाि देहाय बमोष्टिम हनेुछः 

(क)  संविधान ि कानून बमोष्टिम संघीय सष्ट चि कोषबाट संघ, प्रदेश ि स्थानीय 
सिकािबीच िािस्िको बाँडफाँट गने तबस्ििृ आधाि ि ढाचँा तनधाणिण गने, 

(ख)  संघीय सष्ट चि कोषबाट प्रदेश ि स्थानीय सिकािलाई प्रदान गरिन े
समानीकिण अनदुान सम्बरधमा तसफारिस गने, 

(ग)  िाष्ट् िय नीति िथा कायणिम, मानक, पूिाणधािको अिस्था अनसुाि प्रदेश ि 
स्थानीय सिकािलाई प्रदान गरिन े सशिण अनदुानको सम्बरधमा अध्ययन 
अनसुरधान गिी आधाि ियाि गने, 

(घ)  प्रदेश सष्ट चि कोषबाट प्रदेश ि स्थानीय सिकािबीच िािस्िको बाँडफाँट गने 
तबस्ििृ आधाि ि ढाँचा तनधाणिण गने, 

(ङ)  संघ, प्रदेश ि स्थानीय सिकािको खचण ष्टिम्मेिािी पूिा गने ि िािस्ि असलुीमा 
सधुाि गनुण पन ेउपायहरूको तसफारिस गने, 

(च)  समष्ट् टगि आतथणक सूचकहरूको वि लेषण गिी संघ, प्रदेश ि स्थानीय 
सिकािले तलन सक्न ेआरिरिक ऋणको सीमा तसफारिस गने, 

(छ)  संघ ि प्रदेश सिकािको िािस्ि बाँडफाँट आधािको पनुिािलोकन गिी 
परिमािणनको तसफारिस गने, 

(ि)  प्राकृतिक स्रोिको परिचालन गदाण नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय िहको 
लगानी िथा प्रतिफलको वहस्सा तनधाणिणको आधाि िय गिी तसफारिस गने, 

(झ)  प्राकृतिक स्रोिको बाँडफाँटसम्बरधी विषयमा संघ ि प्रदेश, प्रदेश ि प्रदेश, 

प्रदेश ि स्थानीय िह िथा स्थानीय िहहरू बीच उठ्न सक्ने सम्भाविि 
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वििादको विषयमा अध्ययन अनसुरधान गिी त्यसको तनिािण गनण 
समरियात्मक रूपमा काम गनण सझुाि ददन।े 

(२) िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोिको बाँडफाँट गदाण 
सोसँग सम्बष्टरधि िािाििणीय प्रभाि मूल्याकंन सम्बरधमा आियक अध्ययन ि अनसुरधान 
गिी नेपाल सिकािलाई तसफारिस गनेछ। 

(३) िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको अरय काम, किणव्य ि अतधकाि, 

प्राकृतिक स्रोिको परिचालन गदाण िा िािस्िको बाँडफाँट गदाण अपनाउन ुपन े तबस्ििृ आधाि, 

आयोगका पदातधकािीहरूको सेिाका शिण लगायि अरय व्यिस्था संघीय कानून बमोष्टिम 
हनेुछ। 

२९४. संिैधातनक तनकायको िावषणक प्रतििेदनः (१) यस संविधान बमोष्टिमका संिैधातनक तनकायले 
आफूले गिेको काम कािबाहीको िावषणक प्रतििेदन िा् िपति समक्ष पेश गनेछ ि िा् िपतिले 
प्रधानमरिी माफण ि ्त्यस्िो प्रतििेदन संघीय संसद समक्ष पेश गनण लगाउनेछ। 

(२) उपधािा (१) बमोष्टिमको िावषणक प्रतििेदनमा खलुाउन ु पन े कुिाहरू संघीय 
कानून बमोष्टिम हनेुछ। 

(३) उपधािा (१) मा िनुसकैु कुिा लेष्टखएको भए िापतन संिैधातनक तनकायले 
प्रत्येक प्रदेशको काम कािबाहीको सम्बरधमा अलग अलग प्रतििेदन ियाि गिी प्रदेश प्रमखु 
समक्ष पेश गनण सक्नेछ।   
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अनसूुची - ५ 

(धािा ५७ को उपधािा (१) ि धािा १०९ सँग सम्बष्टरधि) 

संघको अतधकािको सूची 

ि.सं. विषयहरू 

 १ िक्षा ि सेनासम्बरधी 
 (क) िाष्ट् िय एकिा ि भौगोतलक अखण्डिाको संिक्षण 
 (ख) िाष्ट् िय सिुक्षासम्बरधी 

२ यदु्ध ि प्रतििक्षा 
३ हािहतियाि, खिखिाना कािखाना िथा उत्पादनसम्बरधी 
४ केररीय प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बल, िाष्ट् िय गपु् िचि िथा अनसुरधान, शाष्टरि सिुक्षा 
५ केररीय योिना, केररीय बैंक, वित्तीय नीति, मरुा ि बैंवकङ्ग, मौदरक नीति, विदेशी अनदुान, सहयोग 

ि ऋण 

६ पििा् ि िथा कूटनीतिक मातमला, अरििाणष्ट् िय सम्बरध ि संयिु िा् िसंघसम्बरधी 
७ अरििाणष्ट् िय सष्टरध िा सम्झौिा, सपुदुणगी, पािस्परिक कानूनी सहायिा ि अरििाणष्ट् िय सीमा, 

अरििाणष्ट् िय सीमा नदी, 
८ दूिस चाि, िेतडयो विक्िेरसीको बाँडफाँट, िेतडयो, टेतलतभिन ि हलुाक 

९ भरसाि, अरिःशलु्क, मूल्य अतभिृवद्ध कि, संस्थागि आयकि, व्यष्टिगि आयकि, पारिश्रतमक कि, 

िाहदानी शलु्क, तभसा शलु्क, पयणटन दस्ििु, सेिा शलु्क दस्ििु, दण्ड िरििाना 
१० संघीय तनिामिी सेिा, रयाय सेिा ि अरय सिकािी सेिा 
११ िलस्रोिको संिक्षण ि बहआुयातमक उपयोगसम्बरधी नीति ि मापदण्ड  

१२ अरििदेशीय िथा अरििप्रदेश वि्िु प्रसािण लाइन 

१३ केररीय िथ्याङ्क (िाष्ट् िय ि अरििाणष्ट् िय मानक ि गणुस्िि) 
१४ केररीय स्ििका ठूला वि्िु, तसंचाइ ि अरय आयोिना िथा परियोिना 
१५ केररीय वि िवि्ालय, केररीयस्ििका प्रज्ञा प्रति् ठान, वि िवि्ालय मापदण्ड ि तनयमन, 

केररीय पसु्िकालय 

१६ स्िास्थ्य नीति, स्िास्थ्य सेिा, स्िास्थ्य मापदण्ड, गणुस्िि ि अनगुमन, िाष्ट् िय िा विष्टश् ट सेिा 
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प्रदायक अस्पिाल, पिम्पिागि उपचाि सेिा, सरूिा िोग तनयरिण  

१७ संघीय संसद, संघीय कायणपातलका, स्थानीय िहसम्बरधी मातमला, विशेष संिचना 
१८ अरििाणष्ट् िय व्यापाि, वितनमय, बरदिगाह, क्िािेरटाइन 

१९ हिाई उड्डयन, अरििाणष्ट् िय विमानस्थल 

२० िाष्ट् िय यािायाि नीति, िेल िथा िाष्ट् िय लोकमागणको व्यिस्थापन 

२१ सिोच्च अदालि, उच्च अदालि, ष्टिल्ला अदालि िथा रयाय प्रशासनसम्बरधी कानून 

२२ नागरिकिा, िाहदानी, तभसा, अध्यागमन 

२३ आणविक ऊिाण, िायमुण्डल ि अरिरिक्षसम्बरधी 
२४ बौवद्धक सम्पष्टत्त (पेटेरट, तडिाइन, िेडमाकण  ि प्रतितलवप अतधकाि समेि) 
२५ नाप-िौल 

२६ खानी उत्खनन 

२७ िाष्ट् िय िथा अरििाणष्ट् िय िािाििण व्यिस्थापन, िाष्ट् िय तनकु ि, िरयिरि ु आिक्ष िथा 
तसमसाि के्षि, िाष्ट् िय िन नीति, काबणन सेिा 

२८ बीमा नीति, तधिोपि, सहकािी तनयमन 

२९ भउूपयोग नीति, बस्िी विकास नीति, पयणटन नीति, िािाििण अनकूुलन  

३० फौिदािी, देिानी कानूनको तनमाणण 

३१ सिुष्टक्षि छापाखाना 
३२ सामाष्टिक सिुक्षा ि गरिबी तनिािण 

३३ संिैधातनक तनकायहरू, िाष्ट् िय महत्िका आयोगहरू 

३४ पिुािाष्टत्िक महत्िका स्थान ि प्राचीन स्मािक 

३५ संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहको अतधकािको सूचीमा िा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै 
विषय िथा यो संविधान ि संघीय कानूनमा निोवकएको विषय 
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अनसूुची - ६ 

(धािा ५७ को उपधािा (२), धािा १६२ को उपधािा (४), धािा १९७, धािा २३१ को उपधािा (३), 
धािा २३२ को उपधािा (७), धािा २७४ को उपधािा (४) ि धािा २९६ को उपधािा (४)  

सँग सम्बष्टरधि) 

प्रदेशको अतधकािको सूची 
ि.सं. विषयहरू 
१ प्रदेश प्रहिी प्रशासन ि शाष्टरि सिुक्षा 
२ नेपाल िा् ि बैंकको नीति अनरुूप वित्तीय संस्थाहरूको स चालन, सहकािी संस्था, केररको 

सहमतिमा िैदेष्टशक अनदुान ि सहयोग 
३ िेतडयो, एफ.एम, टेतलतभिन स चालन 
४ घि िग्गा िष्टि् िेशन शलु्क, सिािी साधन कि, मनोि िन कि, विज्ञापन कि, पयणटन, कृवष 

आयमा कि, सेिा शलु्क दस्ििु, दण्ड िरििाना 
५ प्रदेश तनिामिी सेिा ि अरय सिकािी सेिा 
६ प्रदेश िथ्याङ्क 
७ प्रदेश स्ििको वि्िु, तसंचाइ ि खानेपानी सेिा, परििहन 
८ प्रदेश वि िवि्ालय, उच्च ष्टशक्षा, पसु्िकालय, संग्रहालय 
९ स्िास्थ्य सेिा 
१० प्रदेश सभा, प्रदेश मष्टरिपरिषदसम्बरधी 
११ प्रदेशतभिको व्यापाि 
१२ प्रदेश लोकमागण 
१३ प्रदेश अनसुरधान ब्यिुो 
१४ प्रदेश सिकािी कायाणलयहरूको भौतिक व्यिस्थापन ि अरय आियक विषय 
१५ प्रदेश लोक सेिा आयोग 
१६ भतूम व्यिस्थापन, िग्गाको अतभलेख 

१७ खानी अरिेषण ि व्यिस्थापन 

१८ भाषा, तलवप, संस्कृति, लतलिकला ि धमणको संिक्षण ि प्रयोग 

१९ प्रदेशतभिको िाष्ट् िय िन, िल उपयोग िथा िािाििण व्यिस्थापन 

२० कृवष िथा पश ुविकास, कलकािखाना, औ्ोतगकीकिण, व्यापाि व्यिसाय, यािायाि, 

२१ गठुी व्यिस्थापन 



31 
 

अनसूुची - ७ 

(धािा ५७ को उपधािा (३), धािा १०९, धािा १६२ को उपधािा (४), धािा १९७ सँग सम्बष्टरधि) 

संघ ि प्रदेशको साझा अतधकािको सूची 

ि.सं. विषयहरू 
१ फौिदािी िथा देिानी कायणवितध ि प्रमाण ि शपथ (कानूनी मारयिा, सािणितनक कायण ि 

अतभलेख ि रयावयक प्रविया) 
२ आियक िस्ि ुिथा सेिाको आपूतिण, विििण, मूल्य तनयरिण, गणुस्िि ि अनगुमन 
३ देशको सिुक्षासँग सम्बष्टरधि विषयमा तनिािक नििबरद, कािागाि िथा वहिासि व्यिस्थापन 

ि शाष्टरि सिुक्षाको व्यिस्था  

४ एक प्रदेशबाट अको प्रदेशमा अतभयिु, थनुिुा ि कैदीको स्थानारििण  

५ पारििारिक मातमला (वििाह, सम्पष्टत्त हस्िारििण, सम्बरध विच्छेद, लोपोरमखु, टुहिुा, धमणपिु, 

धमणपिुी उत्तिातधकाि ि संयिु परििाि) सम्बरधी कानून 
६ सम्पष्टत्त प्राति, अतधग्रहण ि अतधकािको सिृना 
७ किाि, सहकािी, साझेदािी ि एिेरसीसम्बरधी 
८ टाट पल्टेको ि दामासाहीसम्बरधी 
९ औषतध ि विषादद 

१० योिना, परििाि तनयोिन ि िनसङ्खख्या व्यिस्थापन 
११ सामाष्टिक सिुक्षा ि िोिगािी, िेड यतुनयन, औ्ोतगक वििादको समाधान, श्रतमकका हक, 

अतधकाि ि वििादसम्बरधी कायण 
१२ कानून व्यिसाय, लेखापिीक्षण, इष्टरितनयरिङ, ष्टचवकत्सा, आयिेुद ष्टचवकत्सा, पश ु ष्टचवकत्सा, 

आम्ची ि अरय पेशा 
१३ प्रदेश सीमा नदी, िलमागण, िािाििण संिक्षण, िैविक विविधिा 
१४ स चाि माध्यमसम्बरधी 
१५ उ्ोग िथा खतनि ि भौतिक पूिाणधाि 
१६ क्यातसनो, ष्टचठ्ठा 
१७ प्राकृतिक िथा गैि प्राकृतिक विपद पूिणियािी, उद्धाि िथा िाहि ि पनुलाणभ 
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१८ पयणटन, खानेपानी िथा सिसफाइ 

१९ चलष्टचि, तसनमेा हल, खेलकूद 

२० बीमा व्यिसाय स चालन ि व्यिस्थापन 

२१ गरिबी तनिािण ि औ्ोगीकिण 

२२ िैज्ञातनक अनसुरधान, विज्ञान प्रवितध ि मानि संसाधन विकास 

२३ अरििप्रादेष्टशक रूपमा फैतलएको िंगल, वहमाल, िन संिक्षण के्षि िल उपयोग 

२४ भतूम नीति ि सोसम्बरधी कानून 

२५ िोिगािी ि बेिोिगाि सहायिा  
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अनसूुची  - ८ 

(धािा ५७ को उपधािा (४), धािा २१४ को उपधािा (२), धािा २२१ को उपधािा (२) ि धािा २२६ 
को उपधािा (१) सँग सम्बष्टरधि) 

स्थानीय िहको अतधकािको सूची 

ि.सं विषयहरू 

१ नगि प्रहिी 
२ सहकािी संस्था 
३ एफ. एम स चालन 

४ स्थानीय कि (सम्पष्टत्त कि, घि बहाल कि, घि िग्गा िष्टि् िेशन शलु्क, सिािी साधन कि), 
सेिा शलु्क दस्ििु, पयणटन शलु्क, विज्ञापन कि, व्यिसाय कि, भतूमकि (मालपोि), दण्ड 
िरििाना, मनोि िन कि, मालपोि सङ्कलन  

५ स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन 

६ स्थानीय िथ्याङ्क ि अतभलेख सङ्कलन  

७ स्थानीय स्ििका विकास आयोिना िथा परियोिनाहरू 

८ आधािभिू ि माध्यतमक ष्टशक्षा 
९ आधािभिू स्िास्थ्य ि सिसफाइ 

१० स्थानीय बिाि व्यिस्थापन, िािाििण संिक्षण ि िैविक विविधिा 
११ स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, तसंचाइ 

१२ गाउँ सभा, नगि सभा, ष्टिल्ला सभा, स्थानीय अदालि, मेलतमलाप ि मध्यस्थिाको व्यिस्थापन 

१३ स्थानीय अतभलेख व्यिस्थापन 

१४ घि िग्गा धनी पिुाण विििण 

१५ कृवष िथा पशपुालन, कृवष उत्पादन व्यिस्थापन, पश ुस्िास्थ्य, सहकािी 
१६ ज्ये् ठ नागरिक, अपांगिा भएका व्यष्टि ि अशिहरूको व्यिस्थापन 
१७ बेिोिगािको िथ्याङ्क सङ्कलन  

१८ कृवष प्रसािको व्यिस्थापन, स चालन ि तनयरिण 

१९ खानेपानी, साना िलवि्िु आयोिना, िैकष्टल्पक ऊिाण 



34 
 

२० विपद व्यिस्थापन 

२१ िलाधाि, िरयिरि,ु खानी िथा खतनि पदाथणको संिक्षण 

२२ भाषा, संस्कृति ि लतलिकलाको संिक्षण ि विकास 
 

 

अनसूुची  -९ 

(धािा ५७ को उपधािा (५), धािा १०९, धािा १६२ को उपधािा (४), धािा १९७, धािा २१४ को 
उपधािा (२), धािा २२१ को उपधािा (२) ि धािा २२६ को उपधािा (१) सँग सम्बष्टरधि) 

संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहको अतधकािको साझा सूची 

ि.सं विषयहरू 
१ सहकािी 
२ ष्टशक्षा, खेलकूद ि पिपतिका 
३ स्िास्थ्य 
४ कृवष 
५ वि्िु, खानेपानी, तसंचाइ िस्िा सेिाहरू 
६ सेिा शलु्क, दस्ििु, दण्ड िरििाना िथा प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप् ि िोयल्टी, पयणटन शलु्क 
७ िन, िंगल, िरयिरि,ु चिाचरुुंगी, िल उपयोग, िािाििण, पयाणििण िथा िैविक विविधिा 
८ खानी िथा खतनि 
९ विपद व्यिस्थापन 
१० सामाष्टिक सिुक्षा ि गरिबी तनिािण 
११ व्यष्टिगि घटना, िरम, मतृ्य,ु वििाह ि िथ्याङ्क 
१२ पिुाित्ि, प्राचीन स्मािक ि संग्रहालय 
१३ सकुुम्बासी व्यिस्थापन 
१४ प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप् ि िोयल्टी 
१५ सिािी साधन अनमुति 
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२.२ िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ 

िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगका सम्बरधमा व्यिस्था गनण बनकेो ऐन 

प्रस्िािनाः िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको काम, किणव्य ि अतधकािका सम्बरधमा आियक 
व्यिस्था गनण िाछनीय भएकोले,  

नेपालको संविधानको धािा २९६ को उपधािा (१) बमोष्टिमको व्यिस्थावपका–संसदले यो ऐन 
बनाएको छ। 

परिच्छेद-१ 

प्रािष्टम्भक 

1= संष्टक्षप् ि नाम ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाम “िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, 

२०७४”  िहेको छ। 

(२) यो ऐन िरुूरि प्रािम्भ हनेुछ। 

2= परिभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथण नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क)  “अध्यक्ष” भर नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झन ुपछण।  

(ख)  “आयोग” भर नाले संविधानको धािा २५० बमोष्टिमको िाष्ट् िय प्राकृतिक 
स्रोि िथा वित्त आयोग सम्झन ुपछण।  

(ग)  “योिना” भर नाले आयोिना, परियोिना, कायणिम समेि सम्झन ुपछण। 

(घ) “सदस्य” भर नाले आयोगको सदस्य सम्झन ु पछण ि सो शब्दले अध्यक्ष 
समेिलाई िनाउँछ। 

(ङ)  “संविधान” भर नाले नेपालको संविधान सम्झन ुपछण। 

परिच्छेद-२ 

आयोगको काम, किणव्य ि अतधकाि  

3= आयोगको काम, किणव्य ि अतधकािः (1) संविधान  िथा यस ऐनमा अरयि उष्टल्लष्टखि काम, 
किणव्य ि  अतधकािका  अतिरिि  आयोगको अरय काम, किणव्य ि अतधकाि देहाय बमोष्टिम 
हनेुछ :– 
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(क) प्रदेश कानून बमोष्टिम प्रदेशले स्थानीय िहलाई ददन े वित्तीय 
समानीकिण अनदुान सम्बरधमा प्रदेशलाई तसफारिस गने, 

(ख) प्रदेश कानून बमोष्टिम प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रदान गने सशिण 
अनदुानको आधाि ियाि गिी प्रदेशलाई तसफारिस गने, 

(ग) नेपाल सिकाि, प्रदेश िा स्थानीय िहबीच िािस्िको बाडँफाँट 
सम्बरधमा उठेको वििाद समाधान गनण आियक सहिीकिण ि 
सहयोग गने, 

(घ) नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई ददन ेअनदुान सम्बरधमा 
नेपाल सिकािलाई सझुाि ददन,े 

(ङ) नेपाल सिकाि िथा प्रदेशले िािस्ि बाँडफाँटका सम्बरधमा कुनै 
सझुाि माग गिेमा आियक सझुाि ददन,े  

(च) नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले लगाउने किका सम्बरधमा 
नेपाल सिकाि, प्रदेश िा स्थानीय िहले सझुाि माग गिेमा आियक 
सझुाि ददन,े 

(छ) प्राकृतिक स्रोिको  संिक्षण ि उपयोगका विषयमा नेपाल सिकाि, 

प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई आियक सझुाि ददन।े 

(2) आयोगले संविधान िथा यस ऐन बमोष्टिम सझुाि िा तसफारिस ददँदा िा ढाँचा 
ियाि गदाण प्रदेश िथा स्थानीय िहको कायण सम्पादनलाई समेि आधाि तलनछे। 

4= िाय पिामशण तलन सक्न:े आयोगले आफ्नो काम, किणव्यको सम्बरधमा अरय संिैधातनक 
तनकाय, नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहका सिकािी कायाणलय िा सािणितनक संस्थासँग 
पिामशण गनण िा िाय तलन सक्नेछ। 

5= विशेषज्ञको सेिा तलन सक्नेः  आयोगले संविधान  ि यस ऐन बमोष्टिम सम्पादन गनुण पन े कुनै 
काम आयोगमा कायणिि िनशष्टिबाट सम्पादन हनु नसक्न े भएमा त्यसको कािण खलुाई 
प्रचतलि संघीय कानून बमोष्टिम सम्बष्टरधि विशेषज्ञ िा विष्टश् टीकृि तनकायको सेिा तलन 
सक्नेछ।  
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6= सतमति िा कायणदल गठन गनण सक्न:े (1) आयोगसँग सम्बष्टरधि कुनै विशेष प्रकृतिको कायण 
सम्पादन गने प्रयोिनको लातग आयोगले कायाणितध िोकी कुनै सतमति िा कायणदल गठन गनण 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (1) बमोष्टिमको सतमति िा कायणदलको काम, कायणके्षिगि शिण िथा कायाणितध 
त्यस्िो सतमति िा कायणदल गठन गदाणका बखि आयोगले तनधाणिण गिे बमोष्टिम हनेुछ। 

7= समरिय िथा सहकायण गनण सक्न:े  आयोगले आियकिा अनसुाि संिैधातनक तनकाय, नेपाल 
सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहका सिकािी कायाणलय िा सािणितनक संस्थासँग समरिय िथा 
सहकायण गनण सक्नेछ। 

8= आयोगको काममा सहयोग गनुण पन:े आयोगले आफ्नो कायण सम्पादनको तसलतसलामा कुनै 
तनकाय िा पदातधकािीसँग सूचना, विििण िा सहयोग माग गिेमा त्यस्िो सूचना, विििण िा 
सहयोग उपलब्ध गिाउन ुसम्बष्टरधि तनकाय िा पदातधकािीको किणव्य हनेुछ। 

परिच्छेद-३ 

आयोगको कायणस चालन 

9= आयोगको कायाणलय: आयोगको कायाणलय काठमाडौं उपत्यकामा िहनेछ।  

10= आयोगको बैठकः (१) आयोगले संविधान, यस ऐन ि अरय प्रचतलि कानून बमोष्टिम गनुण पन े
काम आयोगको बैठकको तनणणय बमोष्टिम हनेुछ।  

(२) आयोगको बैठक आियकिा अनसुाि अध्यक्षले िोकेको तमति, समय ि स्थानमा 
बस्नेछ।  

(३) आयोगको सष्टचिले आयोगको बैठक बस्ने तमति, समय ि स्थान िोकी बैठकमा 
छलफल हनेु विषयसूची सवहिको सूचना बैठक बस्ने समयभरदा साधािणिया अठ्चालीस घण्टा 
अगािै सबै सदस्यले पाउने गिी पठाउन ुपनेछ। 

(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोष्टिम बैठकमा छलफल हनेु विषयसूचीमा 
उष्टल्लष्टखि विषयको अतिरिि अरय कुनै विषयमा छलफल गिाउन चाहेमा त्यसिी छलफल 
गिाउन चाहेको विषय ि कािण सवहिको सूचना बैठक बस्नभुरदा कम्िीमा चौबीस घण्टा 
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अगािै आयोगको सष्टचिलाई ददन ु पनेछ।त्यसिी सूचना प्राप् ि हनुासाथ आयोगको सष्टचिले 
त्यसको िानकािी सबै सदस्यलाई ददन ुपनछे। 

(५) उपदफा (३) ि (४) मा िनुसकैु कुिा लेष्टखएको भए िापतन आयोगको बैठकमा 
उपष्टस्थि सबै सदस्यको सहमतिले विषयसूचीमा नपिेको विषयमा पतन छलफल गिी तनणणय गनण 
सवकनछे। 

(६) आयोगमा ित्काल कायम िहेका पचास प्रतिशिभरदा बढी सदस्य उपष्टस्थि 
भएमा आयोगको बैठकको लातग गणपूिक सङ्खख्या पगेुको मातननेछ। 

(७) आयोगको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ। 

(८) आयोगको तनणणय बहमुििािा हनेुछ ि मि बिाबि भएमा बैठकमा अध्यक्षिा गने 
व्यष्टिले तनणाणयक मि ददनेछ। 

(९) आयोगको तनणणयको अतभलेख आयोगको सष्टचिले ियाि गिी अध्यक्ष िथा 
सदस्यको दस्िखि गिाई    िाख् नछे। 

(१०) आयोगको िरि् ठिम् कमणचािीले आयोगको बैठकमा सष्टचिको रूपमा 
काम गनेछ।  

(११) आयोगको बैठकसम्बरधी अरय कायणवितध आयोग आफैले तनधाणिण 
गिे  बमो ष्टिम हुनेछ।  

11= कायण विभािनः अध्यक्ष ि सदस्यको कायण विभािन आयोगले तनधाणिण गिे बमोष्टिम हनेुछ।  

12= कायणबाहक भई काम गनेः कुनै कािणबश अध्यक्षको पद रिि भएमा,  तनि तनलम्बनमा पिेमा, 
विदेश भ्रमणमा गएकोमा िा साि ददनभरदा बढी समयसम्म तबदामा िहेकोमा आयोगको 
िरि् ठिम ्सदस्यले आयोगको कायणबाहक अध्यक्ष भई काम गनेछ।  

13= आयोगको काम कािबाहीमा बाधा नपनेः कुनै सदस्यको स्थान रिि िहेको कािणले माि 
आयोगको काम कािबाहीमा बाधा पन ेछैन। 
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परिच्छेद-४ 

प्राकृतिक स्रोिको परिचालन, िािस्ि बाडँफाटँ िथा अनदुान  

14= प्राकृतिक स्रोिको परिचालन गदाण तलइन ेआधाि:  (1) आयोगले प्राकृतिक स्रोिको परिचालनमा 
नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले गने लगानीको वहस्सा देहायका आधािमा िय गिी 
नेपाल सिकािमा तसफारिस गनुण पनछे :– 

(क)  िािस्िको अिस्था ि उठाउन सक्न ेक्षमिा, 

(ख) लगानी गनण सक्न ेक्षमिा, 

(ग) प्राप् ि गने उपलष्टब्धको वहस्सा, 

(घ) प्राप् ि उपलष्टब्धको उपभोगको वहस्सा, 

(ङ) पूिाणधािको अिस्था ि आियकिा, 

(च) आतथणक अिस्था ि भौगोतलक बनोट। 

(२) आयोगले उपदफा (1) बमोष्टिम प्राकृतिक स्रोिको परिचालनबाट प्राप् ि हनेु 
प्रतिफलको वहस्सा देहायका आधािमा तनधाणिण गिी नेपाल सिकािमा तसफारिस गनुण पनेछ :– 

(क)  परिचातलि प्राकृतिक स्रोिको अिष्टस्थति, 

(ख) प्राकृतिक स्रोिको परिचालनबाट प्रभाविि के्षि, 

(ग) परिचातलि प्राकृतिक स्रोि उपिको तनभणििा, 

(घ) प्रतिफलबाट लाभाष्टरिि िनसङ्खख्या, 

(ङ) प्राकृतिक स्रोिमा आष्टश्रि िनसङ्खख्या, 

(च) प्राकृतिक स्रोिको संिक्षण ि ददगो व्यिस्थापनमा सहभातगिा। 

15= िािस्िको बाडँफाटँ गदाण तलइन ेआधाि: (1) आयोगले नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय 
िहबीच ि प्रदेश िथा स्थानीय िहबीच िािस्िको बाँडफाँट गने तबस्ििृ आधाि ि ढाँचा 
देहायका आधािमा तनधाणिण गिी नेपाल सिकािमा तसफारिस गनुण पनेछ: 

(क) िनसङ्खख्या ि िनसाष्टङ्खख्यक विििण, 

(ख) के्षिफल, 
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(ग) मानि विकास सूचकाङ्क, 

(घ) खचणको आियकिा, 
(ङ) िािस्ि सङ्कलनमा गिेको प्रयास, 

(च) पूिाणधाि विकास, 

(छ) विशेष अिस्था। 

(२) उपदफा (१) बमोष्टिम आयोगले तनधाणिण गिेको तबस्ििृ आधाि ि ढाचँा पाँच 
िषणको लातग मारय हनेुछ ि आयोगले प्रत्येक पाँच िषणमा पनुिािलोकन गिी नेपाल सिकािमा 
तसफारिस गनेछ।  

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुिा लेष्टखएको भए िापतन यो ऐन लागू भएपतछ 
पवहलो पटक उपदफा (१) बमोष्टिम तनधाणिण गिेको तबस्ििृ आधाि ि ढाँचा विशेष कािणिश 
पाँच िषण अगािै पनुिािलोकन गनण आियक देखेमा नेपाल सिकािले आयोगलाई अनिुोध गनण 
सक्नेछ। नेपाल सिकािले गिेको अनिुोध मनातसब देष्टखएमा आयोगले उपदफा (१) बमोष्टिम 
तनधाणरिि तबस्ििृ आधाि ि ढाचँामा पनुिािलोकन गिी नेपाल सिकािमा तसफारिस गनेछ। 

(४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुिा लेष्टखएको भए िापतन उपदफा (१) बमोष्टिम 
पवहलो पटक तनधाणिण भएको तबस्ििृ आधाि ि ढाँचा पाचँ िषणमा एकभरदा बढी पटक 
पनुिािलोकन हनु सक्न ेछैन। 

16= अनदुान तसफारिस गदाण तलइने आधाि: (1) नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई ि 
प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रचतलि कानून बमोष्टिम उपलब्ध गिाउने वित्तीय समानीकिण 
अनदुानका सम्बरधमा नेपाल सिकाि िथा प्रदेशलाई तसफारिस गदाण आयोगले देहायका आधाि 
तलई गनुण पनेछ:- 

(क) प्रदेश िथा स्थानीय िहमा िहेको ष्टशक्षा, स्िास्थ्य, खानेपानी िस्िा 
मानि विकास सूचकाङ्क, 

(ख)  अरय प्रदेश िा स्थानीय िहको सरितुलि विकासको अिस्था, 

(ग) प्रदेश िथा स्थानीय िहमा िहेको आतथणक, सामाष्टिक िा अरय कुनै 
प्रकािको विभेदको अिस्था, 
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(घ)  प्रदेश िथा स्थानीय िहको पूिाणधाि विकासको अिस्था ि 
आियकिा, 

(ङ)  प्रदेश िथा स्थानीय िहले िनिालाई परु् याउन ुपन ेसेिा, 

(च)  प्रदेश िथा स्थानीय िहको िािस्िको अिस्था ि उठाउन सक्न े
क्षमिा, 

(छ)  प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचणको आियकिा। 

(२) नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई ि प्रदेशले स्थानीय िहलाई 
प्रचतलि कानून बमोष्टिम उपलब्ध गिाउने सशिण अनदुानका सम्बरधमा नेपाल सिकाि िथा 
प्रदेशलाई तसफारिस गदाण आयोगले संविधानको धािा २५१ को उपधािा (१) को खण्ड (ग) ि 
उपदफा (१) मा उष्टल्लष्टखि विषयहरूलाई आधाि तलई गनुण पनछे। 

(३)  आयोगले उपदफा (१) बमोष्टिम वित्तीय समानीकिण अनदुान तसफारिस गदाण 
प्रत्येक प्रदेश ि स्थानीय िहले प्राप् ि गने रयूनिम अनदुान ि  उपदफा (१) बमोष्टिमका 
आधािहरू बमोष्टिम प्रत्येक प्रदेश ि स्थानीय िहले प्राप् ि गन े वित्तीय समानीकिण अनदुान 
तसफारिस गनेछ। 

परिच्छेद-५ 

विविध 

17= आयोगको सङ्गठनात्मक संिचना ि कमणचािी: (१) आयोगको सङ्गठन संिचना ि कमणचािीको 
दिबरदी नेपाल सिकािले स्िीकृि गिे बमोष्टिम हनेुछ।  

(२)  आयोगको कायण स चालनको लातग आियक पन ेकमणचािी नेपाल सिकािले 
उपलब्ध गिाउनेछ। 

18= पदीय मयाणदा िथा आचिण पालन गनुण पनेः आयोगका अध्यक्ष िथा सदस्यले आफ्नो कायण 
सम्पादन गदाण संविधान, यस ऐन िथा प्रचतलि कानून बमोष्टिमको पदीय मयाणदा िथा आचिण 
पालन गनुणपनेछ।  

19= िावषणक प्रतििेदनः  (१) आयोगले आफूले गिेको काम कािबाहीको िावषणक प्रतििेदन आतथणक 
िषण समाप् ि भएको तमतिले िीन मवहनातभि िा् िपति समक्ष पेश गनुण पनेछ।   
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(२) उपदफा (१) बमोष्टिमको िावषणक प्रतििेदनमा अरय विषयको अतिरिि देहायका 
विषय समेि समािेश गनुण पनेछः– 

(क) आयोगको िावषणक कायणिमको कायाणरियनसम्बरधी विििण िथा खचण,  

(ख) आयोगले नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई ददएको 
तसफारिस िथा सझुािको विििण,  

(ग) तसफारिस िथा सझुाि कायाणरियनको अिस्था,  

(घ) आयोगको आतथणक िथा भौतिक स्रोि साधन िथा त्यसको उपयोगको 
अिस्था, 

(ङ) प्राकृतिक स्रोि िथा िािस्ि बाँडफाँटसम्बरधी अरय विषयमा गनुण पन े
सधुािसम्बरधी सझुाि, 

(च) यस ऐन बमोष्टिम आयोगले पूिा गनुणपने दावयत्ि तनिाणहका सम्बरधमा 
गरिएको अरय काम कािबाहीको विििण। 

(३) उपदफा (1) बमोष्टिमको प्रतििेदन संघीय संसदमा पेश भएपतछ आयोगले सो 
प्रतििेदन सिणसाधािणको िानकािीको लातग प्रकाशन गनेछ। 

20= नेपाल सिकािसँग सम्पकण : आयोगले नेपाल सिकािसँग सम्पकण  िाख्दा नेपाल सिकाि, अथण 
मरिालय माफण ि िाख् न ुपनेछ। 

21= अतधकाि प्रत्यायोिन: आयोगले संविधान िथा यस ऐन बमोष्टिम आफूलाई प्राप् ि अतधकािमध्ये 
आियकिा अनसुाि कुनै अतधकाि िोवकएको शिणको अधीनमा िही प्रयोग ि पालना गने गिी 
अध्यक्ष, सदस्य, आयोगको सष्टचि  िा नेपाल सिकाि, प्रदेश िा स्थानीय िहको कुनै अतधकृि 
कमणचािीलाई प्रत्यायोिन गनण सक्नेछ। 

22= तनयम बनाउन ेअतधकािः (१)  यो ऐनको  कायाणरियनको लातग आयोगले आियक तनयम 
बनाउन सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोष्टिम बनाउने तनयममा नेपाल सिकािलाई आतथणक भाि िा 
दावयत्ि पन ेविषय समािेश भएमा अथण मरिालयको सहमति तलन ुपनेछ। 
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(३) उपदफा (१) बमोष्टिम आयोगले बनाएको तनयम नेपाल िािपिमा प्रकाशन 
भएको तमतिबाट प्रािम्भ हनेुछ। 

23= तनदेष्टशका िा कायणवितध बनाउन े अतधकाि: आयोगबाट सम्पादन हनेु काम सचुारू रूपले 
स चालन गनण िा गिाउनको लातग आयोगले यो ऐन िथा यस ऐन अरिगणि बनकेो तनयमको 
अधीनमा िही आियक तनदेष्टशका िा कायणवितध बनाउन  सक्नछे।  

प्रमाणीकिण तमतिः २०७४/6/27 
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२.३ अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

अरिि–सिकािी वित्त व्यिस्थापन सम्बरधमा व्यिस्था गनण बनकेो ऐन 

प्रस्िािनाः  नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहको िािस्िको अतधकाि, िािस्ि बाँडफाँट, अनदुान, 

ऋण, बिेट व्यिस्थापन, सािणितनक खचण िथा वित्तीय अनशुासन सम्बरधमा आियक व्यिस्था गनण 
िाछनीय भएकोले, 

नेपालको संविधानको धािा २९६ को उपधािा (१) बमोष्टिमको व्यिस्थावपका–संसदले यो ऐन 
बनाएको छ।  

परिच्छेद-१ 

प्रािष्टम्भक 

1. संष्टक्षप् ि नाम ि प्रािम्भः  (१) यस ऐनको नाम “अरिि–सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४” 
िहेको छ। 

(२) यस ऐनको दफा ५, ६ ि ७ सम्िि ्२०७५ साल श्रािण १ गिेदेष्टख ि अरय 
दफाहरू िरुूरि प्रािम्भ हनेुछन।् 

2. परिभाषाः  विषय िा प्रसङ्गले अको अथण नलागमेा यस ऐनमा,– 

(क) “आयोग” भर नाले संविधानको धािा २५० बमोष्टिमको िाष्ट् िय प्राकृतिक 
स्रोि िथा वित्त आयोग सम्झन ुपछण। 

(ख)  “घाटा बिेट” भर नाले िािस्ि ि अनदुानको योगभरदा व्यय बढी हनेु गिी 
व्यिस्था भएको बिेट सम्झन ुपछण।     

(ग)  “प्रदेश सष्ट चि कोष” भर नाले संविधानको धािा २०४ बमोष्टिमको प्रदेश 
सष्ट चि कोष सम्झन ु पछण। 

(घ)  “मरिालय” भर नाले नेपाल सिकािको अथण मरिालय सम्झन ुपछण। 

(ङ) “योिना” भर नाले आयोिना, परियोिना, कायणिम समेि सम्झन ुपछण। 

(च) “वित्तीय समानीकिण अनदुान” भर नाले दफा ८ बमोष्टिमको अनदुान सम्झन ु 
पछण।  
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(छ) “विशेष अनदुान” भर नाले दफा ११ बमोष्टिमको अनदुान सम्झन ुपछण। 

(ि) “समपूिक अनदुान” भर नाले दफा १० बमोष्टिमको अनदुान सम्झन ुपछण।  

(झ) “सशिण अनदुान” भर नाले दफा ९ बमोष्टिमको अनदुान सम्झन ुपछण। 

(ञ)  “स्थानीय सष्ट चि कोष” भर नाले संविधानको धािा २२९ बमोष्टिमको 
स्थानीय सष्ट चि कोष सम्झन ुपछण। 

(ट) “संघीय सष्ट चि कोष” भर नाले संविधानको धािा ११६ बमोष्टिमको संघीय 
सष्ट चि कोष सम्झन ुपछण।  

(ठ) “संविधान” भर नाले नेपालको संविधान सम्झन ुपछण। 

परिच्छेद -२ 

िािस्िको अतधकाि  

3. कि, गैि कि िथा िोयल्टी लगाउन सक्नःे (१) नेपाल सिकािले संघीय कानून बमोष्टिम 
अनसूुची—१ मा उष्टल्लष्टखि कि िथा गैि कि लगाउन ि उठाउन सक्नेछ।  

(२) प्रदेशले प्रदेश कानून बमोष्टिम अनसूुची -२ मा उष्टल्लष्टखि कि िथा गैि कि 
लगाउन ि उठाउन सक्नछे। 

(३) स्थानीय िहले स्थानीय कानून बमोष्टिम अनसूुची -३ मा उष्टल्लष्टखि कि िथा 
गैि कि लगाउन ि उठाउन सक्नछे। 

(४) नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले प्रचतलि कानून बमोष्टिम लागेको 
आफ्नो अतधकाितभिको दण्ड िरििाना उठाउनेछ। 

(५) उपदफा (२) िा (३) बमोष्टिम प्रदेश िथा स्थानीय िहले कि लगाउँदा िाष्ट् िय 
आतथणक नीति, िस्ि ुिथा सेिाको ओसाि पसाि, पूिँी िथा श्रम बिाि, तछमेकी प्रदेश ि स्थानीय 
िहलाई प्रतिकूल नहनेु गिी लगाउन ुपनछे। 

(६) नेपाल सिकािले संघीय कानून बमोष्टिम प्राकृतिक स्रोिमा िोयल्टी लगाउन ि 
उठाउन सक्नेछ।  
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4. गैि किको दि तनधाणिणका आधािः  नेपाल सिकाि, प्रदेश ि स्थानीय िहले िस्ि ुिा सेिाको 
लागि, स चालन ि सम्भाि खचणलाई आधाि मानी गैि किका दि तनधाणिण गनुण पनछे। 

5.1 एकल कि प्रशासनसम्बरधी व्यिस्थाः (१) दफा ३ मा िनुसकैु कुिा लेष्टखएको भए िापतन 
नेपाल सिकाि, प्रदेश िा स्थानीय िहमध्ये कुनै दईु िहले उठाउने देहायका कि िथा गैि कि 
देहाय बमोष्टिम एकल कि प्रशासनसम्बरधी व्यिस्था बमोष्टिम उठाइनेछः– 

(क)  प्रदेशले सिािी साधन कि उठाउँदा स्थानीय िहले सिािी साधनमा लगाएको 
कि समेि उठाउने, 

(ख)  स्थानीय िहले घि िग्गा िष्टि् िेशन शलु्क उठाउँदा प्रदेशले लगाएको घि 
िग्गा िष्टि् िेशन शलु्क समेि उठाउने, 

(ग) स्थानीय िहले विज्ञापन कि उठाउँदा प्रदेशले लगाएको विज्ञापन कि समेि 
उठाउने, 

(घ)  स्थानीय िहले मनोि िन कि उठाउँदा प्रदेशले लगाएको मनोि िन 
किसमेि उठाउने। 

(२) उपदफा (१) बमोष्टिम उठेको किको प्रशासतनक खचणबापि बढीमा दईु प्रतिशि 
िकम त्यस्िो कि उठाउने िहले आफ्नो सष्ट चि कोषमा िम्मा गिी बाकँी िकम िनु िहको 
कि उठाएको हो सोही िहको सष्ट चि कोषमा िम्मा गनुण पनछे। 

परिच्छेद–३ 

िािस्िको बाडँफाटँ  

6.2 मूल्य अतभबृवद्ध कि िथा अरिःशलु्कको बाडँफाटँ (१) नेपाल सिकाि, प्रदेश ि स्थानीय िहबीच 
मूल्य अतभिृवद्ध कि ि आरिरिक उत्पादनबाट उठेको अरिःशलु्क िकम बाँडफाँट गनण नेपाल 
सिकािले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गिी त्यस्िो िकम सो कोषमा िम्मा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोष्टिम संघीय विभाज्य कोषमा िम्मा भएको िकममध्ये सत्तिी 
प्रतिशि नेपाल सिकािलाई, परर प्रतिशि प्रदेशलाई ि परर प्रतिशि स्थानीय िहलाई बाँडफाँट 
गरिनेछ।  

                                                             
1 आतथणक ऐन, २०७५ को दफा ३३ िािा संशोधन भएको, संशोतधि दफा पृ्  ठ ७९ मा उल्लेख गरिएको छ। 
2 आतथणक ऐन, २०७५ को दफा ३३ को  संशोधनिािा थप भएको दफा ६क. पृ्  ठ ८० मा उल्लेख गरिएको छ। 
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(३) उपदफा (२) बमोष्टिम नेपाल सिकाि, प्रदेश ि स्थानीय िहबीच बाँडफाँट गरिन े
िकममध्ये नेपाल सिकािले प्राप् ि गने िकम संघीय सष्ट चि कोषमा दाष्टखला गरिनेछ ि 
प्रदेशहरू िथा स्थानीय िहहरूलाई प्राप् ि हनेु िकम नेपाल सिकािले देहायको विभाज्य कोष 
खडा गिी त्यस्िो कोषमा सो िकम िम्मा गनेछः— 

(क) प्रदेशहरूले प्राप् ि गने िकम प्रदेश विभाज्य कोष, 

(ख) स्थानीय िहहरूले प्राप् ि गने िकम स्थानीय विभाज्य कोष। 

(४) उपदफा (३) बमोष्टिम प्रदेश विभाज्य कोष ि स्थानीय विभाज्य कोषमा िम्मा 
भएको िकम संविधान ि यस ऐनको अधीनमा िही आयोगले तनधाणिण गिेको आधाि ि ढाँचा 
बमोष्टिम प्रत्येक प्रदेश ि स्थानीय िहलाई बाँडफाँट गरिनछे। 

(५) उपदफा (४) बमोष्टिम बाँडफाँटबाट प्रत्येक प्रदेशले प्राप् ि गने िकम सम्बष्टरधि 
प्रदेश सष्ट चि कोषमा ि प्रत्येक स्थानीय िहले प्राप् ि गने िकम सम्बष्टरधि स्थानीय सष्ट चि 
कोषमा िम्मा हनेु गिी मातसक रूपमा उपलब्ध गिाइनछे।  

(६) यस दफा बमोष्टिम बाँडफाँट हनेु िकम आतथणक िषणको अष्टरिम मवहनामा वहसाब 
तमलान गरिनछे। 

7. प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप् ि हनेु िोयल्टीको बाडँफाटँः (१) नपेाल सिकाि, प्रदेश ि स्थानीय 
िहबीच संघीय कानून बमोष्टिम प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप् ि हनेु िोयल्टीको बाँडफाँट गनण नेपाल 
सिकािले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गिी त्यस्िो िोयल्टीबाट प्राप् ि िकम सो कोषमा 
िम्मा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोष्टिमको कोषमा िहेको िोयल्टीको बाँडफाँट नेपाल सिकािले 
अनसूुची -४ बमोष्टिम िावषणक रूपमा गनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोष्टिम बाँडफाँट भएको िकममध्ये नेपाल सिकािले प्राप् ि गने 
िकम संघीय सष्ट चि कोषमा, प्रदेशले प्राप् ि गने िकम सम्बष्टरधि प्रदेश सष्ट चि कोषमा ि 
स्थानीय िहले प्राप् ि गने िकम सम्बष्टरधि स्थानीय सष्ट चि कोषमा िम्मा हनेु गिी उपलब्ध 
गिाइनछे। 
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परिच्छेद–४ 

अनदुानको व्यिस्था 

8. वित्तीय समानीकिण अनदुानः (१) नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचणको 
आियकिा ि िािस्िको क्षमिाको आधािमा आयोगको तसफारिसमा प्रदेश ि स्थानीय िहलाई 
वित्तीय समानीकिण अनदुान विििण गनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोष्टिम नेपाल सिकािबाट प्राप् ि अनदुान ि आफ्नो स्रोिबाट 
उठेको िािस्िलाई प्रदेशले प्रदेशतभिका स्थानीय िहको खचणको आियकिा ि िािस्िको 
क्षमिाको आधािमा प्रदेश कानून बमोष्टिम आयोगको तसफारिसमा वित्तीय समानीकिण अनदुान 
विििण गनेछ।   

9. सशिण अनदुानः (१) नेपाल सिकािले प्रदेश िा स्थानीय िह िा नेपाल सिकािको कुनै योिना 
कायाणरियन गनण संविधानको धािा २५१ को उपधािा (१) को खण्ड (ग) बमोष्टिम आयोगले 
िोकेको आधाि बमोष्टिम प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई सशिण अनदुान प्रदान गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोष्टिम सशिण अनदुान प्रदान गदाण नपेाल सिकािले योिना 
कायाणरियन गने सम्बरधमा आियक शिण िोक्नछे ि सम्बष्टरधि प्रदेश िथा स्थानीय िहले 
त्यस्िो शिणको पालना गनुण पनछे। 

(३) प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रदेश कानून बमोष्टिम आयोगले िोकेको आधाि 
बमोष्टिम सशिण अनदुान प्रदान गनेछ। 

10. समपूिक अनदुान (१) नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई पूिाणधाि विकाससम्बरधी 
कुनै योिना कायाणरियन गनण समपूिक अनदुान प्रदान गनण सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोष्टिम समपूिक अनदुान प्रदान गदाण देहायका कुिाहरूलाई 
आधाि बनाइनेछः– 

(क) योिनाको सम्भाव्यिा, 

(ख) योिनाको लागि, 

(ग) योिनाबाट प्राप् ि हनेु प्रतिफल िा लाभ, 

(घ) योिना कायाणरियन गनण सक्न ेवित्तीय िथा भौतिक क्षमिा िा िनशष्टि, 

(ङ) योिनाको आियकिा ि प्राथतमकिा। 
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(३) प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रदेश कानून बमोष्टिम समपूिक अनदुान प्रदान गनण  
सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१) ि (३) बमोष्टिमको समपूिक अनदुान कुनै योिनाको कुल 
लागिको अनपुािका आधािमा प्रदान गरिनेछ। 

(५) समपूिक अनदुान प्रदान गने कायणवितध िथा अरय व्यिस्था नेपाल सिकािले 
तनधाणिण गिे बमोष्टिम हनेुछ। 

11. विशेष अनदुानः  (१) नेपाल सिकािले देहायको कुनै उदे्दय िाखी प्रदेश िा स्थानीय िहबाट 
स चालन गरिने कुनै खास योिनाको लातग विशेष अनदुान प्रदान गनण सक्नेछः- 

(क) ष्टशक्षा, स्िास्थ्य, खानेपानी िस्िा आधािभिू सेिाको विकास ि 
आपूतिण गने, 

(ख) अरिि प्रदेश िा अरिि स्थानीय िहको सरितुलि विकास गने, 

(ग) आतथणक, सामाष्टिक िा अरय कुनै प्रकािले विभेदमा पिेको िगण िा 
समदुायको उत्थान िा विकास गन।े 

(२) प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रदेश कानून बमोष्टिम विशेष अनदुान प्रदान गनण 
सक्नेछ। 

(३) विशेष अनदुान प्रदान गने कायणवितध िथा अरय व्यिस्था नेपाल सिकािले 
तनधाणिण गिे बमोष्टिम हनेुछ। 

परिच्छेद–५ 

िैदेष्टशक सहायिा िथा आरिरिक ऋण  

12. िैदेष्टशक सहायिा तलन े अतधकािः (१) िैदेष्टशक अनदुान िा ऋण तलन े अतधकाि नेपाल 
सिकािको हनेुछ।  

(२) नेपाल सिकािले िैदेष्टशक अनदुान िा ऋण तलँदा देशको समष्ट् टगि आतथणक 
स्थावयत्ि हनेु गिी तलन ुपनछे।  

(३) नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट कायाणरियन हनेु योिना िा 
कायणिमको लातग िैदेष्टशक अनदुान िा सहयोग तलन सक्नछे। 
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(४) प्रदेश िथा स्थानीय िहले नेपाल सिकािको पूिणस्िीकृति तबना कुनै पतन 
वकतसमको िैदेष्टशक अनदुान िा सहयोग तलन िा िैदेष्टशक अनदुान िा सहयोगमा कुनै योिना 
िा कायणिम कायाणरियन गनण, गिाउन सक्न ेछैन। 

13. िैदेष्टशक सहायिाको क्षिे ि प्रयोगः (१) नेपाल सिकािले िैदेष्टशक सहायिाको परिचालनबाट प्राप् ि 
हनुे प्रतिफल ि उपलष्टब्धको आकँलन गिी पािदशी रूपमा िैदेष्टशक सहायिा तलन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोष्टिम प्राप् ि िैदेष्टशक सहायिाको परिचालन नेपाल सिकािले 
देहायको िाष्ट् िय आियकिा ि प्राथतमकिाका के्षिमा गनुण पनछेः- 

(क) भौतिक पूिाणधािको तनमाणण, ममणि ि ष्टिणोद्धाि, 
(ख) ष्टशक्षा, स्िास्थ्य ि मानि विकास, 

(ग)  स्िदेशी उत्पादन ि उत्पादकत्ि बृवद्ध, 

(घ)  स्िदेशमा िोिगािी तसिणना ि क्षमिा विकास, 

(ङ) विपद् व्यिस्थापन, 

(च) विज्ञान िथा प्रवितधको विकास ि हस्िारििण, 

(छ) िािाििण संिक्षण ि िलिाय ुपरिििणन, 

(ि) सािणितनक तनिी साझेदािीमा गरिन ेलगानी, 
(झ) सािणितनक तनिी, सहकािी ि सामदुावयक के्षिको क्षमिा नपगेुको के्षिमध्ये 

नेपाल सिकािले िैदेष्टशक सहायिा तलन उपयिु हनेु भनी तनधाणिण गिेका 
के्षिहरू। 

14. आरिरिक ऋणः  (१) नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले आयोगले तसफारिस गिेको 
सीमातभि िही आरिरिक ऋण तलन सक्नेछ। 

िि प्रदेश िथा स्थानीय िहले आरिरिक ऋण तलन ु अष्टघ नेपाल सिकािको सहमति तलन ु
पनेछ। 

(२) नेपाल सिकाि िथा प्रदेशले प्रचतलि कानूनको अधीनमा िही ऋणपि िािी गिी 
आरिरिक ऋण उठाउन सक्नछे।  

(3) प्रदेश िथा स्थानीय िहले आरिरिक ऋण तलन नेपाल सिकािको सहमति माग 
गदाण आरिरिक ऋण तलन खोष्टिएको योिना, योिनाबाट प्राप् ि हनु सक्न ेप्रतिफल ि उपलष्टब्ध, 
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ऋण भिुानी योिना, ऋण ददन ेसंस्थाको विििण सवहिको प्रस्िाि मरिालय समक्ष पेश गनुण 
पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोष्टिम पेश भएको प्रस्िाि कायाणरियन योग्य देष्टखएमा नेपाल 
सिकािले सम्बष्टरधि प्रदेश िा स्थानीय िहलाई आरिरिक ऋण तलन सहमति ददन सक्नेछ। 

15. नेपाल सिकािले ऋण ददन सक्नेः (१) नेपाल सिकािले प्रदेश िा स्थानीय िहलाइण ऋण ददन 
सक्नेछ। 

(२) प्रदेश िा स्थानीय िहले ऋण िकमको उपयोग, भिुानीको िरिका िथा समय 
सीमा समेि उल्लेख गिी ऋणको लातग मरिालय समक्ष अनिुोध गनण सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोष्टिम प्राप् ि अनिुोध मनातसब देष्टखएमा नेपाल सिकािले ऋण 
प्रदान गने स्िीकृति ददन सक्नछे। 

(४) उपदफा (३) बमोष्टिम नेपाल सिकािबाट ऋण प्रदान गने स्िीकृति भएमा 
मरिालयले सम्बष्टरधि प्रदेश िा स्थानीय िहसँग सम्झौिा गनेछ। 

(५) नेपाल सिकािबाट प्राप् ि ऋण प्रदेश िा स्थानीय िहले सम्झौिामा उष्टल्लष्टखि 
अितधतभि चिुा नगिेमा नेपाल सिकािले सम्बष्टरधि प्रदेश िा स्थानीय िहलाई उपलब्ध 
गिाउने अनदुानबाट त्यस्िो ऋण िकम असलुी गनण सक्नेछ। 

परिच्छेद–६ 

सािणितनक खचण व्यिस्था 

16. सािणितनक खचणको अनमुातनि विििण ियाि गनेः (१) नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले 
प्रत्येक आतथणक िषणमा आ–आफ्नो कायणके्षितभिका विषयहरूमा हनेु सािणितनक खचणको 
अनमुातनि विििण ियाि गनुण पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोष्टिमको विििण ियाि गदाण चाल ुखचण, पूिँीगि खचण ि वित्त 
व्यिस्थाका लातग आियक पन ेिकम समेि छुयाउन ुपनेछ। 

17. मध्यकालीन खचण संिचना ियाि गनुण पनःे (१) नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले दफा 
१६ बमोष्टिमको सािणितनक खचणको विििण ियाि गदाण आगामी िीन आतथणक िषणमा हनेु 
खचणको प्रके्षपण सवहिको मध्यकालीन खचण संिचना ियाि गनुण पनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोष्टिम ियाि गरिने मध्यकालीन खचण संिचनामा देहायका 
विििण खलुाउन ुपनछेः– 

(क)  प्रस्िाविि योिनाको उदे्दय, 

(ख)  प्रस्िाविि योिनाको लातग सम्भाव्यिा अध्ययन गनण िा खचण छुयाउन 
आियकिाको पु् याइँ, 

(ग)   प्रस्िाविि योिना कायाणरियन हनु सक्न े आतथणक िषण ि त्यसपतछका दईु 
आतथणक िषणमा प्राप् ि हनु सक्न ेप्रतिफल ि उपलष्टब्ध, 

(घ)   प्रस्िाविि योिना लागू गनण आियक पन ेखचणको विििण, 

(ङ)   खचण व्यहोने स्रोि ि खचण गरिएको िकमबाट प्राप् ि हनु सक्ने प्रतिफल ि 
उपलष्टब्धको प्रके्षपण, 

(च)   प्रस्िाविि योिनाको मध्यम अितधको खचणको िणनीति ि त्यसको िावषणक 
खचणसँगको िादाम्यिा, 

(छ)  स चातलि योिना भए गि आतथणक िषणमा छुयाइएको खचण अनसुाि लक्ष्य 
हातसल भए नभएको यथाथण विििण। 

(३) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुिा लेष्टखएको भए िापतन प्रदेश िथा स्थानीय िहले 
यो ऐन प्रािम्भ भएको तमतिले िीन िषणसम्म सोही उपदफा बमोष्टिमको मध्यकालीन खचण 
संिचना आ—आफ्नो प्राथतमकिा ि आियकिाका आधािमा ियाि गनण सक्नेछन।् 

18. आय व्ययको प्रक्षपेण गनेः (१) प्रदेश िथा स्थानीय िहले आगामी आतथणक िषणको लातग आय 
व्ययको प्रके्षपण गरिएको िथ्याङ्क सवहिको देहायका विििण प्रत्येक िषणको पसु मसारितभि 
मरिालय समक्ष पेश गनुण पनछेः- 

(क) व्ययको अनमुान, 

(ख) आफ्नो स्रोिबाट सङ्कलन हनु सक्न ेअनमुातनि िािस्ि, 

(ग) िािस्ि बाँडफाटँबाट प्राप् ि हनु सक्न ेअनमुातनि िकम, 

(घ) अनदुानबाट प्राप् ि हनु सक्न ेअनमुातनि िकम, 

(ङ) बिेट घाटा पूतिण गनण आियक पन ेअनमुातनि िकम ि त्यसको स्रोि।  
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(२) नेपाल सिकािले अयोगसँग पिामशण गिी चाल ुआतथणक िषणको फागनु मसारितभि 
दफा ६ बमोष्टिमको िािस्ि बाँडफाँट ि दफा ८ बमोष्टिमको वित्तीय समानीकिण अनदुान 
बापि अगामी आतथणक िषणमा नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाइण उपलब्ध गिाउने 
अनमुातनि स्रोिको विििण प्रदेश िथा स्थानीय िहलाइण उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। 

(३) प्रदेश सिकािले अयोगसँग पिामशण गिी चाल ुआतथणक िषणको चैि मसारितभि 
संविधानको धािा ६० को उपधािा (५) बमोष्टिम स्थानीय िहलाइण उपलब्ध गिाउने वित्तीय 
अनदुानको अनमुातनि विििण स्थानीय िहलाइण उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। 

19. िािस्ि प्रस्िाि ियाि गनेः (१) नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले कि िा गैि कि 
िािस्िको प्रस्िाि गदाण िा भैिहेको कि िा गैि कि िािस्िमा परिििणन गनुण पदाण त्यसको 
आियकिा, औष्टचत्य िथा त्यसबाट पन ेप्रभाि समेि उल्लेख गिी प्रस्िाि ियाि गनुण पनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोष्टिम िािस्ि प्रस्िाि ियाि गदाण प्रदेश िा स्थानीय िहले 
त्यस्िै विषयमा नेपाल सिकाि, अरय प्रदेश िा स्थानीय िहले लगाएका कि िा गैि कि ि 
त्यसका दिसँग यथासम्भि िादात्म्य हनेु गिी गनुण पनछे। 

परिच्छेद–७ 

िािस्ि ि व्ययको अनमुान  

20. आतथणक सिेक्षण पेश गनुण पनःे  नेपाल सिकािले िािस्ि ि व्ययको अनमुान पेश गनुण अगािै 
संघीय संसदमा आतथणक सिेक्षण पेश गनुण पनेछ। 

21. िािस्ि ि व्ययको अनमुान पेश गनुण पनःे (१) नेपाल सिकािको अथण मरिीले प्रत्येक िषण 
संविधान बमोष्टिम आगामी आतथणक िषणको िािस्ि ि व्ययको अनमुान संघीय संसदको दिैु 
सदनको संयिु बैठकमा पेश गनुण   पनेछ। 

(२) प्रदेशको अथण मरिीले प्रत्येक िषण असाि मवहनाको एक गिेतभि आगामी आतथणक 
िषणको िािस्ि ि व्ययको अनमुान प्रदेश सभामा पेश गनुण पनछे।  

(३) गाउँ कायणपातलका ि नगि कायणपातलकाले प्रत्येक िषण असाि मवहनाको दश 
गिेतभि आगामी आतथणक िषणको िािस्ि ि व्ययको अनमुान सम्बष्टरधि गाउँ िा नगि सभामा 
पेश गनुण पनेछ। 
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(४) प्रदेश िथा स्थानीय िहले आफूले उठाएको िािस्ि ि यस ऐन बमोष्टिम िािस्ि 
बाँडफाँटबाट प्राप् ि हनेु िकमबाट प्रशासतनक खचण पगु्ने गिी िािस्ि ि व्ययको अनमुान पेश 
गनुण पनेछ। 

(५) यस दफा बमोष्टिम पेश गरिन ेिािस्ि ि व्ययको अनमुान दफा ३८ बमोष्टिमको 
मापदण्ड अनरुूप हनु ुपनेछ।  

22. िािस्ि ि व्ययको अनमुान साथ संलग्न गनुण पन े विििणः (१) नेपाल सिकाि िथा प्रदेशले 
िािस्ि ि व्ययको अनमुान पेश गदाण देहायका विििण संलग्न गनुण पनेछः-  

(क)  अष्टघल्लो आतथणक िषणमा गरिएको िािस्िको अनमुान अनसुाि िािस्ि सङ्कलन 
भए नभएको िथा प्रत्येक मरिालयलाई छुयाइएको खचणको िकम ि खचण 
अनसुािको लक्ष्य हातसल भए नभएको विििण,  

(ख)  दफा १७ बमोष्टिमको मध्यकालीन खचण संिचना, 

(ग)  आगामी िीन आतथणक िषणको िािस्ि, व्यय ि अनमुानको प्रके्षपण,  

(घ) ऋण, लगानी िथा दावयत्िसम्बरधी विििण,  

(ङ) वित्तीय सरिलुन कायम गनण अपनाइन ेिणनीति उल्लेख भएको वित्तीय नीति,  

(च)  आगामी िीन आतथणक िषणको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा हनेु िृवद्धदि, 
मरुाष्टस्फति, चाल ु खािा सरिलुन ि भिुानी सरिलुनको ष्टस्थति उल्लेख 
भएको समष्ट् टगि आतथणक ष्टस्थति, 

(छ) कि िा गैि किमा छुट ददइएको विििण, 

(ि) अष्टघल्लो आतथणक िषणको िैदेष्टशक सहायिा प्रातिको विििण। 

(२) नेपाल सिकाि िथा प्रदेशले अष्टघल्लो िषण अनमुान गिे अनसुािको िािस्ि 
सङ्कलन हनु नसकेको िा मरिालयलाई छुयाएको िकम लक्ष्य अनसुाि खचण हनु नसकेकोमा 
त्यसको कािण ि त्यसका लातग गरिन ेसधुािका उपाय समेि उपदफा (१) को खण्ड (क) 
बमोष्टिमको विििणमा उल्लेख गनुण पनेछ।  

(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा िनुसकैु कुिा लेष्टखएको भए िापतन प्रदेशले सो 
खण्ड बमोष्टिमको विििण पेश गनुण पन ेछैन।  
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(४) स्थानीय िहले िािस्ि ि व्ययको अनमुान पेश गदाण अष्टघल्लो आतथणक िषणमा 
गरिएको िािस्िको अनमुान अनसुाि िािस्ि सङ्कलन हनु नसकेको िा खचणको लातग छुयाएको 
िकम लक्ष अनसुाि खचण हनु नसकेकोमा त्यसको कािण ि त्यसका लातग गरिने सधुािका 
उपायको विििण संलग्न गनुण पनछे। 

23. घाटा बिेट पेश गनण सक्नःे (१) नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले सम्बष्टरधि 
व्यिस्थावपकामा आियकिा अनसुाि घाटा बिेट पेश गनण सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोष्टिम घाटा बिेट पेश गदाण बिेट घाटा पूतिण गने स्रोिको 
स्प् ट आधाि समेि खलुाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोष्टिम प्रदेश िथा स्थानीय िहले घाटा बिेट पेश गदाण नेपाल 
सिकािले संविधान ि प्रचतलि कानून बमोष्टिम कुनै सझुाि िा तनदेशन ददएको भए सोको 
पालना गनुण पनेछ। 

(४) यस दफामा अरयि िनुसकैु कुिा लेष्टखएको भए िापतन प्रशासतनक खचण व्यहोनण 
घाटा बिेट पेश गनण सवकने छैन।  

24. पेकी खचणः (१) नेपाल सिकाि िथा प्रदेशले वितनयोिन विधेयक विचािाधीन िहेको अिस्थामा 
चाल ुआतथणक िषणको व्यय अनमुानको एक तिहाईभरदा बढी नहनेु गिी ऐन बमोष्टिम खचण गनण 
सक्नेछन।्  

(२) स्थानीय िहले वितनयोिन विधेयक विचािाधीन िहेको अिस्थामा चाल ुआतथणक 
िषणको व्ययको एक तिहाईभरदा बढी नहनेु गिी कानून बमोष्टिम खचण गनण सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) ि (२) बमोष्टिम खचण भएको िकम वितनयोिन विधेयकमा समािेश 
गनुण पनेछ। 

परिच्छेद–८ 

वित्तीय अनशुासन 

25. आतथणक िथा वित्तीय नीति अनसुिण गनुण पनःे  प्रदेश िथा स्थानीय िहले आतथणक ि वित्तीय 
नीति ििुणमा गदाण नेपाल सिकािको आतथणक ि वित्तीय नीति अनसुिण गनुण पनेछ।  
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26. सष्ट चि कोषमा दाष्टखला गनुण पनेः यस ऐनमा अरयथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सिकाि, 
प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई प्राप् ि हनेु सबै आय आफ्नो सष्ट चि कोषमा दाष्टखला गनुण पनेछ। 

27. बिेटमा व्यिस्था गिेि माि खचण गनुण पनेः नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले सष्ट चि 
कोषमातथ व्ययभाि हनेु िकम बाहेकका अरय िकम आफ्नो बिेटमा व्यिस्था गिी सम्बष्टरधि 
व्यिस्थावपकाबाट त्यस्िो बिेट स्िीकृि भएपतछ माि खचण गनुण पनेछ। 

28. अनदुानको प्रयोगः यस ऐन िा प्रचतलि कानून बमोष्टिम प्राप् ि भएको अनदुानको िकम िनु 
प्रयोिनको लातग प्राप् ि भएको हो सोही प्रयोिनको लातग प्रयोग गनुण पनेछ।  

29. िकमारिि गनण नपाइनेः बिेटमा पूिँीगि खचणको रूपमा वितनयोिन भएको िकम चाल ुखचणमा 
िकमारिि गनण पाइने छैन। 

30. पािदशीिा कायम गनुणपनेः (१) नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले वित्तीय 
व्यिस्थापनसम्बरधी काम कािबाही यस ऐन ि प्रचतलि कानून बमोष्टिम पािदशी रूपमा गनुण 
पनेछ। 

(२) नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले आय व्यय विििणको लेखा प्रचतलि 
कानून बमोष्टिम लेखापिीक्षण गिी परर ददनतभि ित्सम्बरधी विििण सािणितनक गनुण पनेछ।  

(३) नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले बिेट कायाणरियनको िावषणक समीक्षा 
गिी ित्सम्बरधी विििण प्रत्येक िषणको कातिणक मसारितभि सािणितनक गनुण पनछे।  

(४) नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िह समेिको आतथणक विििणको आधािमा 
एकीकृि आतथणक विििण ियाि गिी प्रत्येक िषणको पसु मसारितभि सािणितनक गनुण पनेछ।  

31. आय व्ययको िगीकिण िथा लेखाङ्कनः नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले आय व्ययको 
िगीकिण िथा लेखाङ्कन नेपाल सिकािले तनधाणिण गिे बमोष्टिम गनुण पनेछ। 

32. आितधक विििण पेश गनुण पनेः (१) नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले आय ि व्ययको 
आितधक विििण नेपाल सिकािले िोकेको ढाँचामा ियाि गनुण पनेछ। 

(२) उपदफा (३) बमोष्टिम स्थानीय िहबाट प्राप् ि विििण समेि समािेश गिी 
प्रदेशले आफ्नो आय ि व्ययको चौमातसक विििण त्यस्िो अितध समाप् ि भएको तमतिले िीस 
ददनतभि मरिालय समक्ष पेश गनुण पनेछ।  
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(३) स्थानीय िहले आफूले गिेको आय ि व्ययको चौमातसक विििण त्यस्िो अितध 
समाप् ि भएको तमतिले परर ददनतभि मरिालय िथा प्रदेश समक्ष पेश गनुण पनेछ।   

(४) उपदफा (२) ि (३) बमोष्टिम प्रदेश ि स्थानीय िहले दोस्रो चौमातसक आय 
व्ययको विििण पेश गदाण िेस्रो चौमातसकमा हनु सक्न ेआय ि व्ययको अनमुान समेि पेश गनुण 
पनेछ। 

(५) उपदफा (२) ि (३) बमोष्टिम िोवकएको अितधतभि विििण पेश हनु नआएमा 
नेपाल सिकािले प्रदेश ि स्थानीय िहलाई उपलब्ध गिाउने अनदुान िोक्का गनण सक्नेछ। 

परिच्छेद–९ 

विविध 

33. अरिि–सिकािी वित्त परिषद्ः (१) नेपाल सिकाि, प्रदेश ि स्थानीय िहबीच अरिि-सिकािी वित्त 
व्यिस्थापनका विषयमा आियक पिामशण िथा समरिय गनण देहायको अरिि–सिकािी वित्त 
परिषद् िहनछेः– 

(क)  नेपाल सिकािको अथण मरिी –संयोिक 

(ख)  प्रदेशको अथण मरिी –सदस्य 

(ग) गाउँपातलका ि नगिपातलकाका प्रमखु ि  
उपप्रमखुहरू मध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट  
एक िना मवहला सवहि दइुण िना  
प्रतितनतधत्ि हनेु गिी प्रदेशले तसफारिस  
गिेका चौध िना –सदस्य 

(घ)  वित्तसम्बरधी विज्ञहरू मध्येबाट  
मरिालयले मनोनयन गिेको कम्िीमा  
एकिना मवहला सवहि िीन िना –सदस्य 

(ङ) सष्टचि, मरिालय                  –सदस्य सष्टचि 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोष्टिम मनोनीि सदस्यको पदाितध िीन िषणको 
हनेुछ। 
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(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुिा लेष्टखएको भए िापतन मनोनीि सदस्यले पदीय 
ष्टिम्मेिािी पूिा नगिेमा मरिालयले तनिलाई िनुसकैु बखि सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ। 

िि त्यसिी तनिलाई सदस्यबाट हटाउन ुअष्टघ आफ्नो सफाइ पेश गने मौका ददन ु
पनेछ। 

(४) अरिि-सिकािी वित्त परिषद्को बैठक प्रत्येक िषणको चैि मवहनामा एक पटक ि 
अरय बैठक संयोिकले िोकेको तमति ि समयमा बस्नेछ।  

(५) अरिि-सिकािी वित्त परिषद्को बैठकमा आयोगको अध्यक्ष िा तनिले िोकेको 
सदस्य ि अरय तनकायको प्रतितनतधलाई आमरिण गनण सवकनछे। 

(६) अरिि सिकािी वित्त परिषद्को बैठकसम्बरधी अरय कायणवितध सो परिषद 
आफैले तनधाणिण गिे बमोष्टिम हनेुछ।   

34. नेपाल सिकािले तनदेशन ददन सक्नेः  (१) नेपाल सिकािले संविधानको धािा २३२ को 
उपधािा (२) बमोष्टिम प्रदेशहरू बीच समरिय गनुण पन े वित्तसम्बरधी विषयमा प्रदेश 
मष्टरिपरिषद्लाई आियक तनदेशन ददन सक्नछे ि त्यस्िो तनदेशनको पालना गनुण प्रदेश 
मष्टरिपरिषद्को किणव्य हनेुछ।  

(२)  नेपाल सिकािले संविधानको धािा २३२ को उपधािा (८) बमोष्टिम 
वित्तसम्बरधी विषयमा आफै िा प्रदेश माफण ि ्स्थानीय िहलाई आियक तनदेशन ददन सक्नछे 
ि त्यस्िो तनदेशनको पालना गनुण स्थानीय िहको किणव्य हनेुछ।  

35. प्रदेशको ष्टिम्मेिािीः (१) एक प्रदेशले अको प्रदेशको वित्त विषयसँग सम्बष्टरधि कानून, तनणणय 
िा आदेश कायाणरियनमा सहयोग गनुण पनछे।  

(२) एक प्रदेशले अको प्रदेशका बातसरदालाई वित्तसम्बरधी विषयमा समान सिुक्षा, 
व्यिहाि ि सवुिधा उपलब्ध गिाउन ुपनछे।  

36. समरिय ि सहयोग गनुण पनेः (१) एक प्रदेशले अको प्रदेशसँग वित्तसम्बरधी साझा चासो, 
सिोकाि ि वहिका विषयमा सूचना आदान प्रदान गनण, पिामशण गनण िथा आफ्ना कायण ि 
विधायनबािे आपसमा समरिय ि आपसी सहयोग विस्िाि गनण सक्नेछन।् 



59 
 

(२) नेपाल सिकाि, प्रदेश िा स्थानीय िहले आपसमा समरिय गिी आफ्नो 
ष्टिम्मेिािीतभिको िािस्ि एक अकाण माफण ि ्उठाउन िा कुनै खास प्रकािका िािस्ि एकिाि 
प्रणालीबाट उठाउने व्यिस्था गनण सक्नेछन।्  

(३) नेपाल सिकाि, प्रदेश िा स्थानीय िहले िािस्िका दि यथासम्भि समान रूपमा 
कायम गने िा ित्सम्बरधी अरय विषयमा आियक समरिय गनण सक्नेछन।् 

37. िािस्ि उठाउनेसम्बरधी अरिरिम व्यिस्थाः (१) प्रदेश सष्ट चि कोषको व्यिस्था ि स चालन 
नभएसम्मको लातग यस ऐन बमोष्टिम प्रदेशले उठाउन पाउने कि, गैि कि िथा दण्ड िरिबाना 
नेपाल सिकािले उठाई संघीय सष्ट चि कोषमा दाष्टखला गनेछ। 

(२) स्थानीय िहले यस ऐन बमोष्टिम उठाउन पाउने कि, गैिकि िथा दण्ड िरिबाना 
सम्बष्टरधि गाउँ सभा िा नगि सभाबाट कानून नबनेसम्म प्रचतलि कानून बमोष्टिम उठाउन 
सक्नेछन।् 

38. मापदण्ड बनाई लागू गनण सक्नेः नेपाल सिकािले यो ऐन कायाणरियन गनण आियक मापदण्ड 
बनाई लागू गनण सक्नेछ।  

39. नेपाल िािपिमा प्रकाशन गनेः मरिालयले यस ऐन बमोष्टिम िोकेको आय व्ययको िगीकिण, 

ढाँचा ि दफा ३८ बमोष्टिमको मापदण्ड नेपाल िािपिमा प्रकाशन गनुण पनेछ।  
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अनसूुची – १ 

(दफा ३ को उपदफा (१) सँग सम्बष्टरधि) 

नेपाल सिकािले लगाउन सक्न ेकि िथा गैि कि 

(क) कि 

(१)  भरसाि महसलु,    

(२)  अरिःशलु्क,        

(३)  मूल्य अतभिृवद्ध कि,   

(४)  संस्थागि आय कि,    

(५)  व्यष्टिगि आय कि,   

(६)  पारिश्रतमक कि। 

 (ख) गैि कि 

(१) िाहदानी शलु्क,    

(२) तभसा शलु्क,      

(३) पयणटन दस्ििु,     

(४) सेिा शलु्क दस्ििु,   

(५)  ििुा/ष्टचठ्ठा, क्यातसनो, 

(६)  दण्ड िरिबाना। 

(ग) संघीय कानून ि अरय प्रचतलि कानून अनसुाि लगाइने अरय कि िथा गैि कि। 
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अनसूुची – २ 

(दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बष्टरधि) 

प्रदेशले लगाउन सक्न ेकि िथा गैि कि 

(क) कि 

(१)  घििग्गा िष्टि् िेशन शलु्क,  

(२)  सिािी साधन कि,    

(३)  मनोि िन कि,       

(४)  विज्ञापन कि, 

(५) कृवष आयमा कि। 

(ख) गैि कि 

(१) सेिा शलु्क दस्ििु,       

(२) पयणटन शलु्क, 

(३) दण्ड िरिबाना। 

(ग) प्रदेशको अतधकािके्षिको विषयमा प्रदेश कानून ि अरय प्रचतलि कानून अनसुाि लगाइने अरय 
कि िथा गैि कि। 
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अनसूुची–३ 

(दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बष्टरधि) 

स्थानीय िहले लगाउन सक्न ेकि िथा गैि कि 

(क) कि  

(१) सम्पष्टत्त कि,    

(२) घि िहाल कि,   

(३) घि–िग्गा िष्टि् िेसन शलु्क,  

(४) सिािी साधन कि,  

(५)   भतूम कि (मालपोि), 

(६) मनोि िन कि, 

(७) विज्ञापन कि, 

(८)  व्यिसाय कि। 

(ख) गैि कि 

(१) सेिा शलु्क दस्ििु,  

(२) पयणटन शलु्क,        

(३) दण्ड िरििाना। 

(ग) स्थानीय िहको अतधकािके्षिको विषयमा स्थानीय कानून ि अरय प्रचतलि कानून अनसुाि 
लगाइने अरय कि िथा गैि कि। 
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अनसूुची ४ 

(दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बष्टरधि) 

प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टीको बाडँफाटँ (प्रतिशिमा) 

ि.सं. िोयल्टीको शीषणक नेपाल सिकाि सम्बष्टरधि प्रदेश सम्बष्टरधि स्थानीय िह 

१ पिणिािोहण ५० २५ २५ 

२ वि्िु ५० २५ २५ 

३ िन ५० २५ २५ 

४ खानी िथा खतनि ५० २५ २५ 

५ पानी िथा अरय 
प्राकृतिक स्रोि 

५० २५ २५ 

र् टब्यः-   
(१) नेपाल सिकािले आयोगको तसफारिसमा प्राकृतिक स्रोिको उपयोगबाट प्रभाविि हनेु प्रदेश िथा 

स्थानीय िह (सम्बष्टरधि स्थानीय िह, ष्टिल्ला समरिय सतमति) लाइण त्यसिी प्रभाविि भएको 
अनपुािमा समरयावयक रूपमा प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टीको बाडँफाँट िथा विििण गनेछ। 

(२) यस अनसूुची बमोष्टिम नेपाल सिकाि, प्रदेश ि स्थानीय िहलाइण गरिन े प्राकृतिक स्रोिको 
िोयल्टीको बाँडफाटँ आयोगको तसफारिसमा नेपाल सिकािले प्रत्येक पाचँ िषणमा पनुिािलोकन 
गिी नेपाल िािपिमा सूचना प्रकाशन गिी हेिफेि गनण सक्नछे। 

 

 

प्रमाणीकिण तमतिः २०७४/6/27 
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२.४ स्थानीय सिकाि स चालन ऐन, २०७४ (सम्बष्टरधि परिच्छेदहरू)  

परिच्छेद-९ 

गाउँपातलका िथा नगिपातलकाको वित्तीय अतधकाि क्षिे 

५४. कानून बमोष्टिम बाहेक कि लगाउन उठाउन िा ऋण तलन नपाउने : कानून बमोष्टिम बाहेक 
गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले आफ्नो अतधकािके्षितभि कुनै कि लगाउन ि ऋण तलन 
पाउने छैन।  

५५.3 एकीकृि सम्पष्टत्त कि ि घि िग्गा कि : (१) गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले आफ्नो 
अतधकािके्षितभि एकीकृि सम्पष्टत्त कि िा घििग्गा कि लगाउनेछ।  

िि २०७५ साल साउन १ गिेदेष्टख एकीकृि सम्पष्टत्त कि माि लगाउन ुपनेछ।  

स्प् टीकिण: यस दफाको प्रयोिनका लातग “एकीकृि सम्पष्टत्त कि” भर नाले गाउँपातलका िा 
नगिपातलकाको के्षितभि कुनै व्यष्टिको स्िातमत्िमा िहेको सम्पूणण घि ि िग्गाको एकीकृि 
रूपमा वहसाब गिी लगाइने सम्पष्टत्त किलाई िनाउँछ।  

(२) उपदफा (१) बमोष्टिम कि लगाउँदा देहायका विषयलाई आधाि तलन ुपनछे : 

(क) घि िग्गाको आकाि, प्रकाि, बनौट ि उपयोग िा अचल सम्पष्टत्तको 
उत्पादनशील उपयोगको अिस्था,  

(ख) नागरिकको िीिनस्िि, आतथणकस्िि ि कि तिनण सक्न ेक्षमिा,  
(ग) अचल सम्पष्टत्तको प्रचतलि बिाि मूल्य िथा ह्रास मूल्य,  

(घ) सभाले उपयिु ठानेका अरय आधाि।  

(३) गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले आफ्नो स्थानीय कानून बमोष्टिम मापदण्ड 
बनाई एकीकृि सम्पष्टत्त किमा छुट ददन सक्नेछ।  

५६.4 भतूमकि (मालपोि) : गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले आफ्नो के्षितभिको िग्गामा त्यस्िो 
िग्गाको उपयोगका आधािमा भतूमकि (मालपोि) लगाउनेछ। 

                                                             
3 आतथणक ऐन, २०७५ को दफा ३४ िािा संशोधन भएको, संशोतधि दफा पृ्  ठ ८१ मा उल्लेख गरिएको छ। 
4 आतथणक ऐन, २०७५ को दफा ३४ िािा संशोधन भएको,  संशोतधि दफा पृ्  ठ ८१ मा उल्लेख गरिएको छ। 
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िि एवककृि सम्पष्टत्त कि लगाएको अिस्थामा भतूमकि (मालपोि) लगाइन ेछैन।  

५७. घि िग्गा बहाल कि : गाउँपातलका िा नगिपातलकाको के्षितभि कुनै व्यष्टि िा संस्थाले भिन, 

घि पसल ग्यािेि गोदाम टहिा छप्पि कािखाना िग्गा िा पोखिी पूिै िा आंष्टशक िििले 
बहालमा ददएकोमा गाउँपातलका िा नगिपातलकाले त्यस्िो बहाल िकममा बहाल कि 
लगाउनेछ।  

५८. व्यिसाय कि : गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले आफ्नो के्षितभि व्यापाि, व्यिसाय िा सेिामा 
पूिँीगि लगानी ि आतथणक कािोबािको आधािमा व्यिसाय कि लगाउनेछ। 

५९. बहाल तबटौिी शलु्क : गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले आफ्नो के्षितभि आफूले तनमाणण, 

िेखदेख िा स चालन गिेको हाट, बिाि िा पसल िा सिकािी िग्गामा बनकेा संिचनाको 
उपयोग बापि ्बहाल तबटौिी शलु्क लगाउनेछ।  

६०. पावकण ङ्ग शलु्क : गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले आफ्नो के्षितभि कुनै सिािीलाई पावकण ङ्ग सेिा 
उपलब्ध गिाए बापि शलु्क लगाउन सक्नछे। 

६१. िडीबटुी, किाडी ि िीििरि ुकि : गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले आफ्नो के्षितभि कुनै 
व्यष्टि िा संस्थाले ऊन, खोटो, िडीबटुी, िनकस (खि),  किाडी माल, प्रचतलि कानून बमोष्टिम 
तनषतेधि िीििरि ुबाहेकका अरय मिृ िा मारिएको िीििरिकुो हाड, सीङ, प्िाँख, छाला िा 
यस्िै प्रकृतिको िस्िकुो व्यिसावयक उपयोग गिे बापि गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले 
िडीबटुी, किाडी िथा िीििरि ुकि लगाउनेछ।  

६२. सेिा शलु्क : (१) गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले आफ्नो के्षितभि स चालनमा िहेका 
केबलकाि, िेवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोतनङ्ग, बञ्जी िम्प, ष्टिपफ्लायि, र् याष्टफ्टङ्ग, प्यािाग्लाईतडङ्ग 
लगायिका स्थानीय पयणटन, मनोि िन िथा साहतसक खेलकुद सम्बरधी सेिा िा व्यिसायमा 
सेिा शलु्क लगाउनेछ।  

िि अको गाउँपातलका िा नगिपातलकासँगको सीमा नदी िा एकभरदा बढी 
गाउँपातलका िा नगिपातलकालाई समेटेि स चालन हनेु सेिा िा व्यिसायमा शलु्क लगाउँदा 
सम्िष्टरधि गाउँपातलका िा नगिपातलकासँग समरिय गनुण पनेछ।   
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(२) गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले तनमाणण, स चालन िा व्यिस्थापन गिेको 
स्थानीय पूिाणधाि िा उपलब्ध गिाएको देहायको कुनै सेिा उपयोग गिे बापि सम्िष्टरधि सेिा 
प्रदायक िथा सेिाग्राहीलाई सेिा शलु्क लगाउन सक्नछे :  

(क)  खानेपानी,  तबिलुी, धािा, अतितथ गहृ, धमणशाला, पसु्िकालय, 

सभागहृ ि त्यस्िै अरय सेिा सवुिधा,  
(ख)  फोहिमैला व्यिस्थापन, सिसफाइ, ढल तनकास, सडक बत्ती िस्िा 

सेिा सवुिधा, 
(ग)  शौचालय, पाकण , स्नानगहृ, पौडी पोखिी, व्यायमशाला, गे् टहाउस, 

पयणटकीय स्थल,  छािाबास (होस्टेल), हाटबिाि, पश ुबधशाला, शि 
दाहगहृ, धोिीघाट ि त्यस्िै अरय सवुिधा,  

(घ)  सडक, बसपाकण , ढल, पलु, बत्ती िस्िा सेिा, 
(ङ)  अचल सम्पष्टत्त िा अरय कुनै विषयको मूल्याङ्कन सम्बरधी सेिा,  

(च) तसफारिस सम्बरधी कुनै सेिा।  

(३) गाउँपातलका िा नगिपातलकाले उपदफा (१) ि (२) मा उष्टल्लष्टखि सेिा सवुिधा 
उपलब्ध गिाउने िा त्यस्िो सेिा सवुिधा उपयोग गिे बापि लाग्ने सेिा शलु्क उठाउने कायण 
आफैं  गनण िा व्यिस्थापन किाि िा तनिी के्षि माफण ि गिाउन सक्नेछ।  

६३. कि, शलु्क िा दस्ििु लगाउन नपाउन े: (१) गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले प्रचतलि कानून 
बमोष्टिम कूटनीतिक तनयोग िा कूटनीतिज्ञलाई कि नलाग्ने विषयमा कि लगाउन सक्न ेछैन।  

(२) गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले िैदेष्टशक ऋण िा सहायिाबाट स चातलि 
परियोिनाका लातग नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि, वि िवि्ालय, सिकािी अस्पिाल, सिकािी 
स्िातमत्िका प्रति् ठान िा विकास सतमतििािा विदेशबाट पैठािी भएका मालसामानमा कुनै पतन 
वकतसमको कि, शलु्क िा दस्ििु लगाउन पाउन ेछैन।  

(३) गाउँपातलका िा नगिपातलकाले िोकेको अितधतभि सामूवहक आिास िा संयिु 
आिास अरिगणि तनमाणण भएका आिास तबिी नभई बाँकी िहेको स्टकमा एकीकृि सम्पष्टत्त 
कि लाग्न ेछैन।  

िि त्यसिी तबिी नभएको स्टकको कुनै प्रकािले उपयोग भएकोमा त्यस्िो 
स्टकमा कि लाग्नेछ।  
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(४) नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि, गाउँपातलका िा नगिपातलकाको स्िीकृति तलई 
तनमाणण भएको संयिु आिास िा सामवूहक आिासको सामवूहक उपभोगमा िहने िेसमेण्ट, 
बगैंचा, पावकण ङ्ग िथा सडक के्षिमा एकीकृि सम्पष्टत्त कि लगाइन ेछैन।  

६४.5 प्रदेश ि गाउँपातलका िा नगिपातलकाको दोहोिो अतधकािक्षिेतभिका कि तनधाणिण, सङ्कलन िथा 
बाडँफाटँ : (१) प्रदेश ि गाउँपातलका िा नगिपातलकाको के्षिातधकाितभि िहेका देहायका 
किको दि तनधाणिण ि सङ्कलन देहाय बमोष्टिम हनेुछ : 

(क) सिािी साधन किको दि तनधाणिण िथा सङ्कलन  प्रदेशले गने,  

िि गाउँपातलका िा नगिपातलकाले टागँा, रिक्सा, अटो 
रिक्सा ि ई-रिक्साको सिािी किको दि तनधाणिण िथा सङ्कलन  
गिी आफ्नो कोषमा िम्मा गनण सक्नेछ।  

(ख) घििग्गा िष्टि् िेशन शलु्कको दि प्रदेशले तनधाणिण गने ि सोको 
सङ्कलन गाउँपातलका िा नगिपातलकाले गने,  

(ग) विज्ञापन किको दि तनधाणिण ि सङ्कलन गाउँपातलका िा 
नगिपातलकाले गने,  

(घ) मनोि िन किको दि ि सङ्कलन गने िरिका प्रदेशले तनधाणिण गने 
ि सोको सङ्कलन गाउँपातलका िा नगिपातलकाले गने,  

(ङ) पयणटन शलु्कको दि तनधाणिण िथा सङ्कलन सम्बरधमा देहाय 
बमोष्टिम गने:  

(१) पदयािा िथा पयणटन शलु्कको दि प्रदेशले तनधाणिण ि 
सङ्कलन गने,  

(२) उ्ान पाकण  ष्टचतडयाखाना ऐतिहातसक िथा पिुािाष्टत्ि 
सम्पदा सङ्खग्राहलय िस्िा सम्पदा उपयोगको प्रिेश शलु्क 
गाउँपातलका िा नगिपातलकाले तनधाणिण ि सङ्कलन गने।  

(च) ढुङ्गा, तगट्टी, स्लेट, बालिुा, चनुढुङ्गा, खिीढुङ्गा, अभ्रख ि दहत्ति 
बहत्तिमा प्राकृतिक स्रोि किको दि ि प्रविया प्रदेशले तनधाणिण 
गने ि गाउँपातलका िा नगिपातलकाले सङ्कलन गने।  

                                                             
5 आतथणक ऐन, २०७५ को दफा ३४ िािा खािेि भएको। 
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(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुिा लेष्टखएको भए िापतन पिणिािोहण शलु्क ि िाष्ट् िय 
तनकु ि, िरयिरि ु आिक्ष िथा संिक्षण के्षिको प्रिेश शलु्कको तनधाणिण ि सङ्कलन नेपाल 
सिकािले व्यिस्था गिे बमोष्टिम हनेुछ।  

(३) प्रदेश ि गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले यस दफा बमोष्टिम सङ्कलन गिेको 
िािस्ि िम्मा गनण प्रदेश स्ििमा एक कोष िहनछे ि सो कोषमा आफूले सङ्कलन गिेको िािस्ि 
अलग अलग स्रोिको शीषणक खलु्ने गिी िम्मा गनुण पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोष्टिमको कोषमा िम्मा भएको िािस्ि िकम सरितुलि ि 
पािदशी रूपमा बाँडफाटँ गनणको लातग देहायका आधाि तलन ुपनेछ:  

(क) िािस्ि उत्पष्टत्तको आधाि 

(ख) िािस्ि सङ्कलन लागि 

(ग) प्रदेश ि गाउँपातलका िा नगिपातलकाले िनिालाई परु् याउन ु पन े
सेिाको के्षि 

(घ) गरिबी, स्थानीय के्षिगि असरिलुन ि असमानिा रयूनीकिण 

(ङ) अरय आयका आधािहरू। 

६५. स्थानीय िािस्ि पिामशण सतमति : (१) गाउँपातलका िा नगिपातलकामा िािस्ि सम्बरधी 
पिामशणको लातग देहाय बमोष्टिमको एक स्थानीय िािस्ि पिामशण सतमति िहनेछ: 

(क) उपाध्यक्ष िा उपप्रमखु -संयोिक 

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि -सदस्य 

(ग) कायणपातलकाले िोकेको कायणपातलका सदस्य 

मध्येबाट एक िना मवहला सवहि दईु िना  -सदस्य               
  

(घ) तनिी के्षिको उ्ोग िाष्टणज्य सम्बरधी  

मारयिा प्राप् ि संस्थको गाउँ िा नगि िहको  

अध्यक्ष िा तनिले िोकेको प्रतितनतध  -सदस्य 

(ङ) घिेल ुिथा साना उ्ोगसम्बरधी मारयिा प्राप् ि  

संस्थाको नगि िा गाउँ िहको अध्यक्ष िा  

तनिले िोकेको प्रतितनतध  -सदस्य 
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(च) कायणपातलकाको िािस्ि महाशाखा,   

विभाग िा शाखा प्रमखु          - सदस्य सष्टचि 

(२)  िािस्ि पिामशण सतमतिको काम, किणव्य ि अतधकाि देहाय बमोष्टिम हनेुछ: 

(क) िािस्ि सम्बरधी नीति िथा कानूनको ििुणमा, संशोधन, परिमािणन ि 
सोको परिपालनाका सम्बरधमा आियक पिामशण प्रदान गने,  

(ख) िािस्िका स्रोि दायिा ि दि समेिको वि लेषण गिी आगामी 
आतथणक िषणमा प्राप् ि हनु सक्न ेिािस्िको अनमुान गने,  

(ग) िािस्िका दि ि के्षि लगायिका आधािमा आरिरिक आयको 
वि लेषण ि अनमुान गने,  

(घ) स्थानीय उ्ोग िथा व्यिसाय प्रिद्धणन ि िोिगािी तसिणनामा 
योगदान ददने वकतसमको कि नीतिको सम्बरधमा पिामशण ददन,े  

(ङ) कि िािस्ि, गैिकि िािस्ि, सेिा शलु्क, दस्ििु आददको दि 
सम्बरधमा पिामशण ददन,े 

(च) िािस्ि प्रशासन सधुािका लातग अरय आियक पिामशण ददन।े 

(३) उपदफा (१) बमोष्टिमको सतमतिले आियकिा अनसुाि सम्िष्टरधि के्षिका विज्ञ 
िथा अरय सिोकाििालालाई सतमतिको बैठकमा आमरिण गनण सवकनछे।  

(४) उपदफा (१) बमोष्टिमको सतमति बैठक सम्बरधी कायणवितध सो सतमति आफैं ले 
तनधाणिण गिे बमोष्टिम हनेुछ।  

६६. स्रोि अनमुान िथा बिेट सीमा तनधाणिण सतमति: (१) गाउँपातलका िथा नगिपातलकामा 
प्राप् ि हनेु आरिरिक आय, िािस्ि  बाँडफाँटबाट प्राप् ि हनेु िकम, अनदुान, ऋण ि अरय 
आयको प्रके्षपण ि सोको सरितुलि विििणको खाका िथा बिेट सीमा तनधाणिण गनण देहाय 
बमोष्टिमको स्रोि अनमुान िथा बिेट सीमा तनधाणिण सतमति िहनेछ :- 

(क) अध्यक्ष िा प्रमखु    -संयोिक 

(ख) उपाध्यक्ष िा उपप्रमखु   -सदस्य 

(ग) कायणपातलकाका सदस्यहरूमध्ये मवहला,  
दतलि िा अल्पसङ्खख्यक समेिको  
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प्रतितनतधत्ि हनेु गिी अध्यक्ष िा प्रमखुले  

िोकेको चाि िना    -सदस्य 

(घ) प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि   -सदस्य सष्टचि 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोष्टिम सदस्य िोक्दा अध्यक्ष िा प्रमखुले आफू 
सम्िद्ध िािनीतिक दल बाहेकको सदस्य समेिलाई िोक्न ुपनछे।  

िि कायणपातलकामा अरय िािनीतिक दलको प्रतितनतधत्ि नभएको अिस्थामा यो 
उपदफाको व्यिस्था लागू हनेु छैन।  

(३) उपदफा (१) बमोष्टिमको सतमतिको काम, किणव्य ि अतधकाि देहाय बमोष्टिम 
हनेुछ:- 

(क) आरिरिक आय, िािस्ि बाँडफाँटबाट प्राप् ि हनेु आय, नेपाल 
सिकाि िथा प्रदेश सिकािबाट प्राप् ि हनेु वित्तीय हस्िारििण, 

आरिरिक ऋण िथा अरय आयको प्रके्षपण गने,  

(ख) िाष्ट् िय िथा प्रादेष्टशक प्राथतमकिा ि स्थानीय आियकिालाई 
मध्यनिि गिी प्रके्षवपि स्रोि ि साधनको सरितुलि विििणको 
खाका िय गने,  

(ग) आगामी आतथणक िषणको लातग स्रोि अनमुानको आधािमा बिेटको 
कुल सीमा तनधाणिण गने, 

(घ) विषय के्षिगि बिेटको सीमा तनधाणिण गने,  

(ङ) नेपाल सिकाि िथा प्रदेश सिकािबाट प्राप् ि मागणदशणन, स्थानीय 
आतथणक अिस्था, आरिरिक आयको अिस्था समेिको आधािमा 
बिेट िथा कायणिमको प्राथतमकीकिणका आधाि िय गने,  

(च) विषय के्षिगि बिेट ििुणमासम्बरधी मागणदशणन िय गने,  

(छ) स्रोि अनमुान िथा बिेट सीमा तनधाणिण सम्बरधमा स्थानीय िहको 
आियकिा ि तनणणय बमोष्टिमका अरय कायणहरू गने।  

(४) उपदफा (१) बमोष्टिमको सतमतिको बैठकमा आियकिा अनसुाि सम्िष्टरधि 
कमणचािी ि विषय विज्ञलाई आमरिण गनण सवकनछे।  
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(५) उपदफा (१) बमोष्टिमको सतमतिको बैठक सम्बरधी कायणवितध सो सतमति आफैं ले 
तनधाणिण गिे बमोष्टिम हनेुछ।  

(६) उपदफा (१) बमोष्टिमको सतमतिले आफ्नो कायण प्रत्येक िषणको फागनु मवहनातभि 
सम्पर न गरिसक्न ु पनेछ ि बिेट प्रके्षपण गदाण आगामी आतथणक िषणपतछको थप दईु िषणको 
समेि गनुण पनेछ। 

(७) उपदफा (१) बमोष्टिम ियाि भएको आगामी आतथणक िषणको बिेट सीमा प्रत्येक 
िषणको चैि परर गिेतभि प्रमखु प्रशासकीय अतधकृिले गाउँपातलका िा नगिपातलकाका 
विषयगि महाशाखा, शाखा िथा िडा सतमतिलाई उपलब्ध गिाउन ुपनेछ।  

(८) उपदफा (७) बमोष्टिम प्राप् ि बिेटको सीमातभि िही विषयगि महाशाखा, शाखा 
िथा िडा सतमतिले गाउँपातलका िा नगिपातलकाको योिना, आयोिना, कायणिम ि अनमुातनि 
बिेट ििुणमा गिी कायणपातलकामा पेश गनुण पनछे।  

६७. बिेट िथा कायणिम ििुणमा सतमति : (१) दफा ६६ बमोष्टिम तनधाणिण भएको आयको प्रके्षपण 
ि विििणको खाका ि बिेट सीमामा आधारिि भई स्थानीय िहको िावषणक बिेट िथा 
कायणिम ििुणमा गनण देहाय बमोष्टिमको बिेट िथा कायणिम ििुणमा सतमति िहनछे: 

(क) उपाध्यक्ष िा उपप्रमखु -संयोिक 

(ख) विषयगि के्षि हेन े गाउँ कायणपातलका िथा नगि कायणपातलकाका 
सदस्यहरू   -सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि -सदस्य 

(घ) योिना महाशाखा, विभाग िा शाखा प्रमखु -सदस्य सष्टचि 

(२) उपदफा (१) बमोष्टिमका सतमतिको काम, किणव्य ि अतधकाि देहाय बमोष्टिम 
हनेुछ:-  

(क) आगामी आतथणक िषणको नीति िथा कायणिमको प्रस्िाि ियाि गने, 

(ख) दफा ६६ बमोष्टिमको सतमतिले ददएको बिेट सीमातभि िही बिेट 
िथा कायणिमको प्रातथतमकीकिण गने,  
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(ग) बिेट िथा कायणिमको प्रस्िािलाई विषयके्षिगि रूपमा छलफल 
गने व्यिस्था तमलाई अष्टरिम प्रस्िाि ियाि गिी कायणपातलकामा 
पेश गने,  

(घ) योिना िथा कायणिममा दोहोिोपना हनु नददने व्यिस्था तमलाउने 
िथा योिना कायणिमतबच आपसी िादाम्यिा िथा परिपूिकिा 
कायम गने, 

(ङ) बिेट िथा कायणिम ििुणमासम्बरधी स्थानीय िहको आियकिा 
बमोष्टिमका अरय कायणहरू गन।े  

(३) उपदफा (१) बमोष्टिमको सतमतिको बैठकसम्बरधी कायणवितध सो सतमति आफैं ले 
तनधाणिण गिे बमोष्टिम हनेुछ।  

६८. ऋण तलन सक्न े : (१) गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त 
आयोगका तसफारिसको सीमातभि िही सम्िष्टरधि सभाबाट स्िीकृि गिाई उत्पादनशील, 

िोिगािमूलक, आरिरिक आयिृवद्ध िथा पूिँीगि कायणको लातग आरिरिक ऋण तलन सक्नछे।  

(२) उपदफा (१) बमोष्टिमको ऋण पच्चीस िषणभरदा बढी अितधको लातग तलन 
सवकन ेछैन।  

(३) नेपाल सिकािबाट प्राप् ि ऋण िा नेपाल सिकाि िमानी भई तलएको ऋण 
सम्िष्टरधि गाउँपातलका िा नगिपातलकाले तनधाणरिि अितधतभि चिुा नगिेमा नेपाल सिकािले 
त्यस्िो गाउँपातलका िा नगिपातलकालाई उपलब्ध गिाउने अनदुानबाट कट्टा गिी सो िकम 
प्राप् ि गनण िा ऋण भिुानी गरिददनछे।  

(४) गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले ऋण तलनेसम्बरधी अरय व्यिस्था संघीय कानून 
बमोष्टिम हनेुछ। 

परिच्छेद-१० 

गाउँपातलका िथा नगिपातलकाको आतथणक कायण प्रणाली 

६९. स्थानीय सष्ट चि कोष :  (१) प्रत्येक गाउँपातलका िथा नगिपातलकाको आफ्नो एउटा स्थानीय 
सष्ट चि कोष िहन ेछ।  



73 
 

(२) उपदफा  (१) बमोष्टिम कोषको देहायका िकमहरू िहनेछन ्:- 

(क) आफूले उठाएको िािस्ि िथा आयबाट प्राप् ि िकम, 

(ख) िािस्ि बाँडफाटँबाट प्राप् ि हनेु िकम, 

(ग) नेपाल सिकािबाट प्राप् ि अनदुान िथा अरय िकम, 

(घ)  प्रदेश सिकािबाट प्राप् ि अनदुान िथा अरय िकम ,  

(ङ) कुनै व्यष्टि, संघ िा संस्थानबाट प्राप् ि िकम, 

(च) िाष्ट् िय प्राथतमकिाको आधािमा गाँउपातलका िथा नगिपातलकाको 
लातग नेपाल सिकािले विदेशी सिकाि, तनकाय, संघ संस्था, िा अरय 
व्यष्टिले तलएको िैदेष्टशक सहायिाबाट उपलब्ध गिाएको िकम, 

(छ) अरय गाउँपातलका िथा नगिपातलकाबाट प्राप् ि अनदुान िथा अरय 
िकम, 

(ि) आरिरिक ऋणबाट प्राप् ि िकम, 

(झ) अरय कुनै स्रोिबाट प्राप् ि हनेु िकम।  

(३) गाउँपातलका िथा नगिपातलकाको कोषमा िम्मा हनु आउने सबै िकम कुनै 
बैङ्कमा खािा खोली िम्मा गनुण पनछे। 

(४) उपदफा (१) बमोष्टिमको कोषमा िम्मा भएको िकम खचण गनेसम्बरधी व्यिस्था 
स्थानीय कानून बमोष्टिम हनेुछ। 

(५) उपदफा (४) बमोष्टिम कानून बनाउँदा देहाय बमोष्टिमका िकम बाहेक अरय 
िकम सो कोषबाट खचण गनण नसवकन ेगिी बनाउन ुपनेछ:- 

(क) सभाले सष्ट चि कोषबाट खचण गने गिी स्िीकृि गिेको िावषणक 
बिेट बमोष्टिमको िकम, 

(ख) िावषणक बिेट विचािाधीन िहेको अिस्थामा दैतनक कायण 
स चालनको लातग पेकीका रूपमा त्यसिी विचािाधीन बिेटमा 
वितनयोष्टिि व्यय िकमको बढीमा एक ििृीयांश िकम, 

(ग) अदालिको फैसला बमोष्टिम गाउँपातलका िा नगिपातलकाले तिनुण 
िा बझुाउन ुपन ेिकम, 
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(घ) दफा ७० बमोष्टिमको आकष्टस्मक कोषको लातग सभाले 
िोवकददएको िकम, 

(ङ) गाँउपातलका िथा नगिपातलकाले तलएको ऋणको तिनुण पन े सािा ँ
िथा ब्यािको िकम।  

७०. आकष्टस्मक कोषः  गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले स्थानीय कानून बमोष्टिम आकष्टस्मक कोष 

स्थापना गिी स चालन गनण सक्नछे।  

७१. बिेट पेश ि पारिि गन े: (१) उपाध्यक्ष, उपप्रमखु िा कायणपातलकाले िोकेको कायणपातलकाको 
कुनै सदस्यले आगामी आतथणक िषणको िािस्ि ि व्यय (बिेट) को अनमुान कायणपातलकाबाट 
स्िीकृि गिाई असाि दश गिेतभि सभामा पेश गनुण पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिको िावषणक िािस्ि ि व्ययमा गि आतथणक िषणको िािस्ि ि 
व्यय यथाथण विििण, चाल ुआतथणक िषणको अष्टरिम सम्ममा हनेु आम्दानी ि खचणको संशोतधि 
अनमुान िथा आगामी आतथणक िषणको योिना िथा कायणिम ि आय व्ययको अनमुातनि विििण 
खलुाउन ुपनछे। 

(३) सभाले उपदफा (१) बमोष्टिम पेश भएको बिेटमातथ कायणिातलका बनाई परर 
ददनतभि छलफलको काम सम्पर न गरिसक्न ुपनछे।  

(४) उपदफा (३) बमोष्टिम छलफल सम्पर न भएपतछ सभाले बिेट पारिि गनण िा 
सझुाि सवहि कायणपातलकामा पठाउन सक्नछे।  

(५) उपदफा (४) बमोष्टिम सझुाि सवहि प्राप् ि भएको बिेट उपि कायणपातलकाले 
पनुविणचाि गिी आियक परिमािणन सवहि िा परिमािणन गनुण पने नदेष्टखएमा कािण सवहि 
सभामा पाँच ददनतभि पनुः पेश गनुण पनेछ।  

(६) सभाले उपदफा (१) िा (५) बमोष्टिम पेश भएको बिेट असाि मसारितभि 
पारिि गरिसक्न ुपनेछ।  

(७) यस दफामा अरयि िनुसकैु कुिा लेष्टखएको भए िापतन पवहलो तनिाणचनबाट  
गठन भएको गाउँपातलका िथा नगिपातलकाका पदातधकािीले पद बहाली गिेको दईु मवहनातभि 
बिेट पेश गनण ि पारिि गनण बाधा पिेको मातनने छैन।  
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(८) पूिक अनमुान िथा बिेटसम्बरधी अरय व्यिस्था स्थानीय कानून बमोष्टिम 
हनेुछ।  

७२. आतथणक िषण ि आय व्ययको लेखा : (१) गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले प्रत्यक िषणको 
साउन एक गिेदेष्टख आगामी िषणको असाि मसारिसम्मको अितधलाई आतथणक िषण कायम गिी 
आय ि व्ययको वहसाब िाख् न ुपनेछ। 

 (२) गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले नेपाल सिकािले तनधाणिण गिे बमोष्टिमको 
आय ि व्ययको िगीकिण िथा खचण शीषणकसम्बरधी व्यिस्था अिलम्बन गनुण पनेछ। 

(३) गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले उपदफा (२) बमोष्टिमको व्यिस्था अिलम्बन 
गदाण मूल शीषणकमा फिक नपन ेगिी आय िथा व्ययको थप िगीकिण गनण सक्नेछ।  

७३. खचण गन ेअष्टख्ियािी ि कायणवितधः   (१)  सभाबाट बिेट स्िीकृि भएको साि ददनतभि प्रमखु 
िा अध्यक्षले प्रमखु प्रशासकीय अतधकृिलाई बिेटको खचण गने अष्टख्ियािी प्रदान गनुण पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोष्टिमको अष्टख्ियािी प्राप् ि भएको परर ददनतभि प्रमखु 
प्रशासकीय िा अध्यक्षले सम्बष्टरधि महाशाखा िा शाखा प्रमखु ि िडा सष्टचिलाई कायणिम ि 
बिेटसवहि प्रचतलि कानून बमोष्टिम खचण गने अष्टख्ियािी ददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) ि (२) बमोष्टिम अष्टख्ियािी प्राप् ि भएको िकम स्िीकृि बिेटको 
परितधतभि िही प्रचतलि कानून बमोष्टिम खचण गने, लेखासम्बरधी सम्पूणण उत्तिदावयत्ि अष्टख्ियाि 
प्राप् ि अतधकािीको हनेुछ। 

(४) स्थानीय सष्ट चि कोषको स चालन गाउँपातलका िा नगिपातलकाको प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृि ि लेखा प्रमखु िथा ष्टिल्ला समरिय सतमतिको कोषको स चालन ष्टिल्ला 
समरिय अतधकािी ि लेखा प्रमखुले गनेछन।् 

(५) खचण खािाको स चालन गाउँपातलका िा नगिपातलकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृि िा तनिले िोकेको अतधकृि स्ििको कमणचािी ि लेखा प्रमखु िा तनिले िोकेको 
लेखाको कमणचािी िथा ष्टिल्ला समरिय सतमतिको ष्टिल्ला समरिय अतधकािी िा तनिले 
िोकेको अतधकृि स्ििको कमणचािी ि लेखा प्रमखु िा तनिले िोकेको लेखाको कमणचािीले 
गनेछ।  
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(६) प्रमखु प्रशासकीय अतधकृिले स्िीकृि बिेट खचण गदाण तनयतमििा,  तमिव्यवयिा, 
कायणदक्षिा, प्रभािकािीिा ि औष्टचत्य कायम गनण आियक व्यिस्था तमलाउन ुपनेछ। 

(७) कायणपातलकाले सभाबाट स्िीकृि सीमा ि शीषणक बावहि गई बिेट खचण गनण 
पाउने छैन।  

७४. सािणितनक खरिद गनेः   (१) गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले सािणितनक खरिद गनुण पदाण 
संघीय सािणितनक खरिद ऐन बमोष्टिम गनुण पनछे।  

(२) उपदफा (१) बमोष्टिमको ऐनको अधीनमा िही गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले 
सािणितनक खरिद तनयमािली बनाई लागू गनण सक्नछे।  

७५. सष्ट चि कोषमा िम्मा हनेुः  एक आतथणक िषणमा खचण हनु नसकी बाकँी िहेको िकम आतथणक 
िषणको अरत्यमा गाउँपातलका िथा नगिपातलकाको सष्ट चि कोषमा स्ििः िम्मा (िारसफि) 
हनेुछ।  

७६. कािोबािको लेखा :  (१) गाउँपातलका िथा नगिपातलकाको कािोबाि, आय व्ययको लेखा 
प्रणाली िथा िािस्ि ि खचण शीषणकको िगीकिण िोवकए बमोष्टिम हनेुछ। 

 (२) स्थानीय िहले आफ्नो कािोबािको लेखा महालेखा तनयरिक कायाणलयको 
तसफारिसमा महालेखा परिक्षकबाट स्िीकृि भए बमोष्टिमको ढाचँामा िाख् न ुपनेछ।  

(३) प्रमखु प्रशासकीय अतधकृिले गाउँपातलका िथा नगिपातलकाको कोषबाट खचण 
भएको िकमको चौमातसक प्रगति त्यस्िो अितध समाप् ि भएको परर ददनतभि कायणपातलकाको 
बैठकमा पेश गनुण पनेछ।  

(४) गाउँपातलका, नगिपातलका िथा िडा कायाणलयले आफ्नो आय ि व्ययको विििण 
प्रत्येक मवहनाको साि गिेतभि सािणितनक गनुण पनेछ।  

(५)  गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले स्थानीय सष्ट चि कोषमा भएको आय व्ययको 
चौमातसक शीषणकगि विििण ियाि ििी संघीय अथण मरिालय, प्रदेश अथण मरिालय, मरिालय 
िथा िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगमा पठाउन ुपनछे।  

(६) स्थानीय िहको आय व्ययको लेखा िाख् ने ष्टिम्मेिािी पाएको कमणचािीले ठीकसँग 
लेखा निाखेको कािणबाट नेपाल सिकाि,  प्रदेश सिकाि िा स्थानीय िहलाई कुनै वकतसमको 
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हातन, नोक्सानी िथा क्षति हनु गएमा त्यसिी पनण गएको हातन, नोक्सानी त्यस्िो हातन, नोक्सानी 
गने कमणचािीबाट असलु उपि गनुण पनेछ। 

७७.  लेखापिीक्षणः  (१) स्थानीय िहको आफ्नो आय िथा व्ययको अष्टरिम लेखापिीक्षण महालेखा 
पिीक्षकबाट गिाउन ुपनेछ।  

(२) स्थानीय िहले कानून बमोष्टिम आफ्नो आय ि व्ययको आरिरिक लेखा पिीक्षण 
गिाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोष्टिम आरिरिक लेखापिीक्षणले औलं्याएका कैवफयि सम्बष्टरधि 
अतधकािीले अष्टरिम लेखापिीक्षण हनुभुरदा अगािै सम्पिीक्षण गिाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोष्टिम गरिएको आरिरिक लेखा पिीक्षणको एक प्रति अष्टरिम 
लेखा पिीक्षणका लातग खवटने डोि िा महालेखा पिीक्षकले िोकेको व्यष्टि िा तनकायलाई 
उपलब्ध गिाउन ुपनेछ।  

७८.  आरिरिक तनयरिण प्रणाली कायाणरियन गनुण पनेः  (१) स्थानीय िहले आफ्नो कायाणलयबाट 
सम्पादन गरिने कायण तमिव्ययी,  प्रभािकािी,  तनयतमििा ि कायणदक्षिापूणण ढङ्गबाट सम्पादन गनण,  

वित्तीय प्रतििेदन प्रणालीलाई वि िसनीय बनाउन िथा प्रनतलि कानून बमोष्टिम कायण सम्पादन 
गनण आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनसुािको आरिरिक तनयरिण प्रणाली ियाि गिी कायाणरियन 
गनुण पनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोष्टिमको आरिरिक तनयरिण प्रणाली ियाि गदाण कामको 
प्रकृति अनरुूप िोष्टखम के्षिको पवहचान, तनयरिणको िािाििण,  सूचनाको आदान प्रदान, 

अनगुमन िथा मूल्याङ्कन िस्िा विषयलाई समेि समेट्न ुपनछे।  

(३)  उपदफा (१) बमोष्टिमको आरिरिक तनयरिण प्रणालीको अनगुमन गनणको लातग 
गाउँपातलका िा नगिपातलकाको अध्यक्ष,  प्रमखु िा ष्टिल्ला समरिय सतमतिको प्रमखु आफैले िा 
ष्टिम्मेिाि अतधकािी िोकी अनगुमन गने व्यिस्था तमलाउन ुपनछे। 

(४) उपदफा (३) बमोष्टिम गरिएको अनगुमनबाट देष्टखएका िवुटलाई सधुाि गिी 
आरिरिक तनयरिण प्रणालीलाई सदुृढ बनाउने ष्टिम्मेिािी सम्बष्टरधि अध्यक्ष, प्रमखु िा ष्टिल्ला 
समरिय सतमतिको प्रमखुको हनेुछ।  
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(५) गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले सािणितनक सेिा प्रिाहलाई पािदशी, उत्तिदायी 
ि ििाफदेही बनाउन सािणितनक पिीक्षण,  सामाष्टिक पिीक्षण िथा सािणिातनक सनुिुाईिस्िा 
कायणिम स चालन गनुण पनेछ। 

७९. िकमारििः कायणपातलकाले स्िीकृि िावषणक बिेटको अधीनमा िही कुनै शीषणकबाट पूिँीगि 
शीषणकमा पच्चीस प्रतिशिमा नबढाई िकमारिि गनण सक्नेछ।  

८०. सूचना प्रवितधको प्रयोगः  मरिालयले स्थानीय िहको आतथणक कायण प्रणाली ि प्रशासतनक काम 
कािबाहीमा एकरूपिा कायम गनण िथा पािदष्टशणिा ि ििाफदेवहिा प्रिद्धणन गनण त्यस्िो के्षिमा 
प्रयोग गनुण पन ेसूचना प्रवितधको ढाचँा िोक्ने सक्नछे। 
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२.५ आतथणक ऐन, २०७५ को दफा ३३ ले अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
मा गिेको संशोधन 

३३. अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधनः- अरिि-सिकािी वित्त 
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को,  

(१) दफा ५ को सट्टा देहायको दफा ५ िाष्टखएको छः  

५. एकल कि प्रशासनः (१) यस ऐन िथा प्रचतलि कानूनमा िनुसकैु कुिा 
लेष्टखएको भए िापतन संविधानको अनसूुचीमा प्रदेश ि स्थानीय िह 
दबैुको अतधकाि सूचीमा िहेका देहायको कि देहाय बमोष्टिम 
लगाईने ि उठाइनछेः-  

(क) सिािी साधन किको दि प्रदेशले लगाउने ि उठाउने,   

िि टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा ि वि्िुीय रिक्सामा सिािी 
साधन किको दि गाउँपातलका िा नगिपातलकाले लगाउने 
ि उठाउनेछ।  

(ख) घि िग्गा िष्टि् िेशन शलु्कको दि प्रदेशले लगाउने ि 
गाउँपातलका िा नगिपातलकाले उठाउने,  

(ग)  मनोि िन किको दि प्रदेशले लगाउने ि गाउँपातलका िा 
नगिपातलकाले उठाउने,  

(घ) विज्ञापन किको दि गाउँपातलका िा नगिपातलकाले 
लगाउने ि उठाउने।  

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) ि (घ) बमोष्टिमको 
किबाट उठेको िकममध्ये साठी प्रतिशि िकम गाउँपातलका िा 
नगिपातलकाले स्थानीय सष्ट चि कोषमा िम्मा गिी चालीस प्रतिशि 
िकम मातसक रूपमा प्रदेश सष्ट चि कोषमा िम्मा गनुण पनछे।  
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(२) दफा ६ को सट्टा देहायको दफा ६क. थवपएको छः  

६क. सिािी साधन किको बाडँफाटँः (१) दफा ५ उपदफा (१) को 
खण्ड (क) बमोष्टिम प्रदेशले लगाएको ि उठाएको सिािी साधन 
किबाट उठेको िकम प्रदेश सिकािले प्रदेश विभाज्य कोषमा 
िम्मा गनेछ।  

(२)  उपदफा (१) बमोष्टिम प्रदेश विभाज्य कोषमा िम्मा भएको 
िकममध्ये साठी प्रतिशि प्रदेश सिकािलाई ि चालीस प्रतिशि 
स्थानीय िहलाई बाँडफाटँ गरिनछे।  

(३)  उपदफा (२) बमोष्टिम प्रदेश विभाज्य कोषमा िम्मा भएको 
िकममध्ये प्रदेश सिकािले प्राप् ि गने िकम प्रदेश सष्ट चि कोषमा 
दाष्टखला गरिनेछ ि स्थानीय िहलाई प्रदान गरिन े िकम स्थानीय 
विभाज्य कोषमा िम्मा गरिनेछ।  

(४)  उपदफा (३) बमोष्टिम स्थानीय विभाज्य कोषमा िम्मा भएको 
िकम संविधान ि यस ऐनको अधीनमा िही आयोगले तनधाणिण 
गिेको आधाि ि ढाँचा बमोष्टिम प्रदेश सिकािले स्थानीय िहलाई 
बाँडफाँट गनेछ।  

(५)  उपदफा (४) बमोष्टिम बाँडफाँटबाट प्रत्येक स्थानीय िहले प्राप् ि 
गने िकम प्रदेश सिकािले मातसक रूपमा सम्बष्टरधि स्थानीय 
सष्ट चि कोषमा िम्मा गनुण पनछे।  

(६)  यस दफा बमोष्टिम बाँडफाँट हनेु िकम आतथणक िषणको अष्टरिम 
मवहनामा वहसाब तमलान गरिनेछ। 
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२.६ आतथणक ऐन, २०७५ को दफा ३४ ले स्थानीय सिकाि स चालन ऐन, २०७४ मा 
गिेको संशोधन 

३४. स्थानीय सिकाि स चालन ऐन, २०७४ मा संशोधनः  स्थानीय सिकाि स चालन ऐन, 

२०७४ को,  

(१) दफा ५५ को सट्टा देहायको दफा ५५ िाष्टखएको छः  

५५. सम्पष्टत्त किः (१) गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले आफ्नो के्षितभिको 
घि ि सोले चचेको (प्लेरथ एरिया) िग्गामा सम्पष्टत्त कि लगाउनेछ।  

स्पविकिणः यस उपदफाको प्रयोिनको लातग “चचेको िग्गा“ भर नाले 
भिन ि भिनले ओगटेको के्षिफल बिाबिको िग्गा िा पाँच हिाि चाि 
सय छहत्ति िगण फीट िग्गामध्ये िनु घटी हरुछ त्यसलाई सम्झन ु
पछण।  

(२) उपदफा (१) बमोष्टिम सम्पष्टत्त कि लगाउने भतन िोकेको 
घििग्गा बाहेकका अरय िग्गा भएमा दफा ५६ बमोष्टिम भतूमकि 
(मालपोि) लगाउन ुपनछे।  

(३) उपदफा (१) बमोष्टिम सम्पष्टत्त कि लगाउँदा देहायका 
विषयलाई आधाि तलन ुपनेछः  

(क) घि ि िग्गाको आकाि, प्रकाि ि बनौट  

(ख) घि ि िग्गाको प्रचतलि बिाि मूल्य िथा घिको 
हकमा ह्रासमूल्य  

(ग) घि ि िग्गाको व्यापारिक िा आिातसय उपयोगको 
अिस्था।  

(२) दफा ५६ को सट्टा देहायको दफा ५६ िाष्टखएको छः  

५६. भतूमकि (मालपोि): गाउँपातलका िथा नगिपातलकाले आफ्नो 
के्षितभिको दफा ५५ बमोष्टिम सम्पष्टत्त कि लागकेो घििग्गा बाहेकको 
अरय िग्गामा भतूमकि (मालपोि) लगाउनेछ।  

(३)  दफा ६४ खािेि गरिएको छ। 
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परिच्छेद िीन 

तसफारिस िथा प्रतििदेन 

खण्ड-क 

आरिरिक ऋणसम्बरधी तसफारिस 

३.१ आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय िहले 
उठाउने आरिरिक ऋणसम्बरधी तसफारिस 

(तसफारिस तमतिः २०७५/०२/११) 

१. पृ्  ठभतूम 

िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग नेपालमा वित्तीय संघीयिालाई प्रभािकािी ढङ्गबाट कायाणरियन 
गनणका लातग गठन गरिएको एक संिैधातनक आयोग हो। आयोगले मूलि: वित्तीय िथा प्राकृतिक 
स्रोिको चसु्ि व्यिस्थापन िथा समरयावयक उपयोग सतुनष्ट चि गने भतूमका तनिाणह गदणछ। संविधानको 
धािा ६० ि धािा २५१ मा िहेको व्यिस्था अनरुूप आयोगले िािस्ि बाँडफाँट, वित्तीय समानीकिण 
अनदुान, सशिण अनदुान, आरिरिक ऋण िथा प्राकृतिक स्रोिको बाँडफाँट िथा उपयोग सम्बरधमा 
तसफारिस गने गदणछ। 

नेपालको संविधानको धािा २५१ को (१)(च) मा िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगले 
समष्ट् टगि आतथणक सूचकहरूको वि लेषण गिी संघ, प्रदेश ि स्थानीय सिकािले तलन सक् ने आरिरिक 
ऋणको सीमा तसफारिस गने व्यिस्था िहेको छ। यसै व्यिस्था बमोष्टिम आतथणक िषण २०७५/७६ का 
लातग नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय सिकािले तलन सक् न े आरिरिक ऋणको सीमा 
तनधाणिणका लातग िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगले अथण मर िालय, िाष्ट् िय योिना आयोग ि 
नेपाल िा् ि बैंक समेिसँग अरििविया गिी खाका ियाि पािेको छ।  

२. संिैधातनक िथा कानूनी व्यिस्था  

नेपालको संविधानको धािा २५१ (१) (च) मा समष्ट् टगि आतथणक सूचकहरूको वि लेषण गिी संघ, 
प्रदेश ि स्थानीय सिकािले तलन सक् ने आरिरिक ऋणको सीमा तसफारिस गने कायण िाष्ट् िय प्राकृतिक 
स्रोि िथा वित्त आयोगको काम, किणव्य ि अतधकाि हनेु व्यिस्था गरिएको छ।  
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प्रदेश िथा स्थानीय िहले तलन ेआरिरिक ऋण सम्बरधमा अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन,२०७४ 
को दफा १४ मा देहाय अनसुािको व्यिस्था गरिएको छ:- 

 दफा १४ (१): नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले आयोगले तसफारिस गिेको सीमा तभि 
िही आरिरिक ऋण तलन सक् नछे। िि प्रदेश िथा स्थानीय िहले आरिरिक ऋण तलन ुअष्टघ 
नेपाल सिकािको सहमति तलन ुपनेछ।  

 दफा १४(२): नेपाल सिकाि िथा प्रदेशले प्रचतलि कानूनको अतधनमा िही ऋणपि िािी गिी 
आरिरिक ऋण उठाउन सक् नछे।   

 दफा १४(३): प्रदेश िथा स्थानीय िहले आरिरिक ऋण तलन नेपाल सिकािको सहमति माग 
गदाण आरिरिक ऋण तलन खोष्टिएको योिना, योिनाबाट प्राप् ि हनु सक्न ेप्रतिफल ि उपलष्टब्ध, 

ऋण भिुानी योिना, ऋण ददन े संस्थाको विििण सवहिको प्रस्िाि मर िालय समक्ष पेश गनुण 
पनेछ। 

 दफा १४(४): उपदफा (३) बमोष्टिम पेश भएको प्रस्िाि कायाणरियनयोग्य देष्टखएमा नेपाल 
सिकािले सम्बष्टरधि प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई आरिरिक ऋण तलन सहमति ददन सक् नछे। 

३. आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग आरिरिक ऋणसम्बरधी तसफारिसका आधािहरू 

िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगले आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग नेपाल सिकाि, प्रदेश 
सिकाि ि स्थानीय िहले उठाउन सक् न ेआरिरिक ऋणको सीमा तनधाणिण गदाण देशको समष्ट् टगि ्
आतथणक ष्टस्थति, नेपाल सिकािको तिनण बाकँी ऋण ि प्रदेश िथा स्थानीय िहको ऋण उठाउने ि ऋण 
तिनणसक् ने क्षमिा समेिलाई आधाि तलएको छ। 

नेपाल सिकाि 

आतथणक िषण २०७४/७५ को पवहलो आठ मवहनाको देशको समष्ट् टगि ्आतथणक ष्टस्थति सामारयिया 
सरिोषिनक छ। िथावप, कुल सिकािी खचण वितनयोिनको ६० प्रतिशिको हािाहािीमा माि िहन 
सकेको छ। पूिँीगि खचण वितनयोिनको िलुनामा ५० प्रतिशि नाघ् न सकेको छैन। वित्तीय व्यिस्था 
िफण को खचण वितनयोिनको ४० प्रतिशि पगु् न सकेको छैन। स्रोि परिचालनिफण  िािस्ि संकलन 
लक्ष्यको करिब नष्टिक िहेको छ। िैदेष्टशक सहायिाको परिचालन ५० प्रतिशिभरदा कम नै छ। कुल 
लष्टक्षि आरिरिक ऋण रू. १४५ अबणमध्ये हालसम्म रू. ११९ अबण ८० किोड उठाइसवकएको छ।  
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नेपालको कुल तिनण बाकँी ऋण रू.८४२ अबण ८९ किोड िहेको छ, िनु चाल ुआतथणक िषणको प्रके्षवपि 
कुल गाहणस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशि हनु आउँछ। योमध्ये िैदेष्टशक ऋण रू.४५४ अबण ६३ किोड 
ि आरिरिक ऋण रू.३८८ अबण २६ किोड िहेको छ। कुल तिनण बाकँी आरिरिक ऋण कुल गाहणस्थ्य 
उत्पादनको १२.९ प्रतिशि िहेको छ।  

कुल गाहणस्थ्य उत्पादनसँग तिनण बाकँी आरिरिक ऋणको अनपुाि कम िहेको सरदभणमा नेपाल 
सिकािसँग थप ऋण परिचालनका लातग वित्तीय आधाि िहेको छ। िि यस्िो वित्तीय आधाि िहे िापतन 
सिकािले वितभर न कािणले ठूलो मािामा आरिरिक ऋण उठाउन भन े हुँदैनः (१) आरिरिक मरुा 
बिाि सबल छैन, बैंक िथा विष्टत्तय संस्थाहरूसँग ििलिा कम छ, (२) सिकािले बढी ऋण तलंदा 
सोको प्रभाि बैंक िथा वित्तीय संस्थाको ब्यािदिमा पनण गई समग्र वित्तीय प्रणालीमा समस्या देष्टखन 
सक्छ, ि (३) सिकािले बढी ऋण उठाउँदा तनिी के्षिको लगानीका लातग िकम अभाि हनु गई तनिी 
लगानी संकुष्टचि हनु सम्भािना िहरछ। िसथण, नेपाल सिकािले आरिरिक ऋण उठाउनका लातग 
सीतमि वित्तीय आधाि उपलब्ध िहेको छ। 

देश संघीय संिचनामा गएको ि िीनै िहका सिकािको खचण ष्टिम्मेिािी पूिा गनण संघीय सिकािको प्रमखु 
भतूमका हनेु भएकाले नेपाल सिकािले बिेट घाटा पूतिणका लातग आरिरिक ऋण उठाउन सक्छ, िि 
सोको उपयोग प्रभािकािी ढङ्गले हनुपुदणछ। नेपाल सिकािले हालसम्म िैदेष्टशक िथा आरिरिक ऋणको 
साँिा ब्याि भिुानीमा वढलाइ नगिेको ि भाखा ननघाएको सरदभणमा नेपाल सिकािलाई ऋण तलन 
कदठन छैन। 

प्रदेश सिकाि 

प्रदेश सिकाि स्थापना भएको केही मवहना माि भएको छ। प्रदेशस्ििीय आतथणक िथ्याङ्कहरूको अभाि 
छ। यस ष्टस्थतिमा प्रदेश सिकािले के का आधािमा ऋण उठाउने ि के का आधािमा ऋणको सािाँ 
ब्याि भिुानी गने भर न े तनक्यौल गनण सवकँदैन। प्रदेश सिकािको आफ्नो आरिरिक स्रोि सबल 
नभइसकेको अिस्थामा ऋण माि तलन े िि भिुानी गनण नसकी ऋणको पासोमा पनणसक् ने अिस्था 
आउन ददन ुपतन हुँदैन। 

प्रदेश सिकािले आरिरिक ऋण उठाउन ऋणपि तन्काशन गनण सक् न ेभए पतन सो को कानूनी आधाि 
ि मौदरक औिाि भने ियाि नभइसकेको अिस्था छ। प्रदेशहरूले आरिरिक ऋण लगानी गनणका लातग 
परियोिना प्रस्िाि समेि ियाि गरिनसकेको अिस्था छ। िथावप, प्रदेश सिकािको खचण आियकिा 
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पूिा गनण संघीय सष्ट चि कोषबाट उपलब्ध हनेु वित्तीय हस्िारििण ि िािस्ि बाँडफाँट एिम ्आफ्नो 
आरिरिक िािस्ि माि पयाणप् ि नहनेु भएकाले कुनै न कुनै आधािमा प्रदेश सिकािलाई आरिरिक ऋण 
उठाउन ददनपुदणछ।  

स्थानीय िह  

स्थानीय िहमा खण्डीकृि िथ्याङ्कको अभाि छ। प्रदेश सिकािको िलुनामा स्थानीय िहलाई किातधकाि 
बढी भए पतन स्थानीय िहको सबै खचण ष्टिम्मेिािी पूिा गनण ि पूिाणधाि विकासका लातग सबै स्रोिबाट 
प्राप् ि िकम अपयाणप् ि हनुसक्छ। त्यसैले स्थानीय िहलाई पतन आरिरिक ऋण उठाउन ददनपुदणछ। िि, 
आरिरिक स्रोि सबल नभइसकेको अिस्थामा स्थानीय िह पतन ऋणको पासोमा पन ेअिस्था आउन 
नददने गिी विशेष सािधानी अपनाउन ुपदणछ। 

४.  आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग आरिरिक ऋणको तसफारिस 

मातथका आधािहरूमा आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग नपेाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय 
िहले उठाउन सक् न ेआरिरिक ऋणको सीमा देहायअनसुाि तनधाणिण गिी तसफारिस गरिएको छ:-  

नेपाल सिकाि 

(क) आगामी आतथणक िषण २०७५/७६ को अनमुातनि कुल गाहणस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशिमा 
नबढ्न ेगिी आरिरिक ऋण उठाउने। 

(ख) आरिरिक ऋणको उपयोग बढीभरदा बढी पूिँी तनमाणणमा परिचालन गने। 

प्रदेश सिकाि 

(क) आगामी आतथणक िषण २०७५/७६ मा संघीय सिकािबाट प्राप् ि हनेु िािस्ि बाँडफाँट ि प्रदेश 
िहको आफ्नो आरिरिक स्रोिबाट प्राप् ि हनेु िािस्िको योगफलको १० प्रतिशिमा नबढ्न े
गिी आरिरिक ऋण उठाउने। 

(ख) आरिरिक ऋणको परिचालन पूिँी तनमाणण ि दीघणकालीन लाभका के्षिमा गने। 

(ग) साधािण प्रकृतिका ि प्रशासतनक खचणका लातग आरिरिक ऋण उपयोग नगन।े 
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स्थानीय िह 

(क) आगामी आतथणक िषण २०७५/७६ मा संघीय सिकाि ि प्रदेश सष्ट चि कोषबाट प्राप् ि हनेु 
िािस्ि बाँडफाँट ि स्थानीय िहको आफ्नो आरिरिक स्रोिबाट प्राप् ि हनेु िािस्िको 
योगफलको १० प्रतिशिमा नबढ्न ेगिी आरिरिक ऋण उठाउने। 

(ख) आरिरिक ऋणको परिचालन पूिँी तनमाणण ि दीघणकालीन लाभका के्षिमा गने। 

(ग) साधािण प्रकृतिका ि प्रशासतनक खचणका लातग आरिरिक ऋण उपयोग नगन।े  
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खण्ड-ख 

िािस्ि बाडँफाटँसम्बरधी तसफारिस 

३.२ आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग संघीय सिकािबाट प्रदेश िथा स्थानीय सिकािलाई 
हनेु िािस्ि बाडँफाटँसम्बरधी तसफारिस 

(तसफारिस तमतिः २०७५/०२/११) 

१. पृ्  ठभतूम 

 

नेपालको संविधानमा अरिि-सिकािी वित्तीय हस्िारििणलाई वित्तीय संघीयिाको महत्त्िपूणण आयामको 
रूपमा स्िीकाि गदै संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहबीच स्रोिको रयायोष्टचि बाँडफाँट गनण वितभर न 
व्यिस्थाहरू गरिएको छ। वित्तीय संघीयिाको विविध आयामहरूमध्ये संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहका खचण 
िथा िािस्ि ष्टिम्मेिािीलाई संविधानको अनसूुचीमा प्र् ट पारिएको छ। िक्षा, पििा् ि, अरििाणष्ट् िय 
सम्बरध, िाष्ट् िय मानक, केररीयस्ििका पूिाणधाि लगायिका विषयहरू संघको के्षिातधकािमा िहन,े प्रदेश 
प्रशासन, प्रदेशस्ििका पूिाणधाि, कृवष, भतूम व्यिस्थापन लगायिका ष्टिम्मेिािी प्रदेशको के्षिातधकािमा 
िहन े ि स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन, आधािभिू ष्टशक्षा, आधािभिू स्िास्थ्य, कृवष िथा पशपुालन, 
स्थानीयस्ििका पूिाणधाि लगायिका विषय स्थानीय िहको ष्टिम्मेिािीमा िहन े व्यिस्था संविधानमा 
गरिएको छ। कतिपय विषयहरू संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहका साझा सूचीमा समेि िहेका छन।् त्यस्िै 
संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहहरूले आफ्नो कायणसम्पादन गदाण नेपालको संविधानमा उष्टल्लष्टखि िाज्यका 
नीति िथा तनदेशक तसद्धारिहरूबाट पतन तनदेष्टशि हनेु गदणछन।् प्रदेश ि स्थानीय िहको अतधकािको 
सूची अध्ययन गदाण  प्रदेशहरू विकास तनमाणणका कायणमा मखु्य भतूमकामा िहन े ि स्थानीय िह सेिा 
प्रिाहको प्रमखु संयरि िहन ेव्यिस्था िहेको देष्टखरछ। 

संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहबीच िािस्ि ष्टिम्मेिािीको बाँडफाँट समेि संविधानमा नै गरिएको छ। केही 
िािस्ि ष्टिम्मेिािी प्रदेश ि स्थानीय िहमा संविधानि: तनके्षपण गरिएको भए िापतन अतधकांश िािस्ि 
ष्टिम्मेिािी केरर सिकािको के्षिातधकािमा िहन ेव्यिस्था िहेको छ। भरसाि महसूल, अरि:शलु्क, मूल्य 
अतभिृवद्ध कि, आयकि लगायिका किहरू संघीय सिकािको के्षिातधकािमा पदणछन भने घि िग्गा 
िष्टि् िेशन शलु्क, सिािी साधन कि, कृवष आयमा कि िथा स्थानीय कि िस्िा विषय प्रदेश िथा 
स्थानीय िहमा हस्िारििण भएका छन।्  
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प्रदेश ि स्थानीय िहले िािस्ि परिचालनका िलुनामा अतधक लागि लाग् ने सेिा प्रिाह गनुणपने भएकाले 
नै नेपाल सिकािबाट प्रदेश ि स्थानीय िहलाई िािस्ि बाँडफाटँ िथा वित्तीय हस्िारििण गनुणपने भएको 
हो। ष्टशक्षा, स्िास्थ्य, पूिाणधाि तनमाणण लगायिका बृहत्ति सािणितनक सेिा प्रिाह िथा विकास तनमाणणमा 
प्रदेश ि स्थानीय िहका साथसाथै संघीय सिकािले समेि महत्त्िपूणण भतूमका तनिाणह गनुणपदणछ। प्रदेश ि 
स्थानीय िहबाट प्रिाह हनेु सेिाको गणुस्िि कायम गनुण पतन केरर सिकािको ष्टिम्मेिािी हो। त्यस्िै, 
िृहि ् िाष्ट् िय नीति िथा कायणिमको कायाणरियन गनणका लातग नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय 
िहलाई परिचालन गनुणपने आियकिा िहेको छ। यसथण, नेपाल सिकािले प्रदेश ि स्थानीय सिकािका 
विकास तनमाणण ि सेिा प्रिाहका ष्टिम्मेिािीलाई सम्बोधन गनण ि प्रदेश िथा स्थानीयस्ििबाट केररीय 
नीति िथा कायणिमको कायाणरियन गनणका लातग िािस्ि बाँडफाँट, वित्तीय समानीकिण अनदुान ि सशिण 
अनदुान हस्िारििण हनेु व्यिस्था िहेको छ। 

२. संिैधातनक िथा कानूनी व्यिस्था 

(क) संिैधातनक व्यिस्था:  

अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापनका सम्बरधमा नेपालको संविधानमा देहायका व्यिस्थाहरू िहेका छन:्-  

 धािा ६० को उपधािा (३): प्रदेश िथा स्थानीय िहले प्राप् ि गने वित्तीय हस्िारििणको 
परिमाण िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको तसफारिस बमोष्टिम हनेु, 

 धािा २५१ उपधािा (१): संविधान ि कानून बमोष्टिम संघीय सष्ट चि कोषबाट संघ, प्रदेश ि 
स्थानीय सिकािबीच िािस्िको बाँडफाँट गने तबस्ििृ आधाि ि ढाँचा तनधाणिण गने ि 
समानीकिण अनदुानको तसफारिस गने काम िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको हनेु। 

(ख) िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ 

िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको गठन िथा यसको, काम किणव्य िथा अतधकािका 
सम्बरधमा आियक व्यिस्था गिी संविधानको धािा २५० िथा २५१ को ममणलाई स्प् ट रूपमा 
कायाणरियन गनणका लातग ििुणमा गरिएको िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा 
िािस्ि बाँडफाटका लातग देहायका आधािहरू िोवकएका छन।्  

 िनसङ्खख्या ि िनसाष्टङ्खख्यक विििण, 

 के्षिफल, 
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 मानि विकास सूचकाङ्क, 

 खचणको आियकिा, 
 िािस्ि सङ्कलनमा गिेको प्रयास, 

 पूिाणधाि विकास, 

 विशेष अिस्था। 

(ग) अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

संघ, प्रदेश एिम ्स्थानीय िहको िािस्िको अतधकाि, िािस्ि बाँडफाँट, अनदुान, ऋण, बिेट व्यिस्थापन, 

सािणितनक खचण िथा वित्तीय अनशुासन सम्बरधी विषय व्यिष्टस्थि गने उदे्दयले अरिि-सिकािी वित्त 
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ िािी भई लागू भएको छ। यस ऐनले मूलिः वित्तीय संघीयिाको महत्त्िपूणण 
अियिको रूपमा िहेको िािस्ि ि खचणको ष्टिम्मेिािी, अरिि-सिकािी वित्त हस्िारििण, प्रदेश िथा 
स्थानीय िहले तलन पाउने आरिरिक ऋण लगायिका विषयलाई समेटेको छ। 

यस ऐनमा िनिाले तििेको किमातथ िनिाको स्िातमत्ि स्थावपि गने अिधािणालाई आत्मसाि गदै मूल्य 
अतभिृवद्ध कि ि आरिरिक अरिःशलु्कबाट उठेको िािस्िलाई िीन ैिहका सिकािका बीचमा िमश: 
केररलाई ७० प्रतिशि, प्रदेशलाई १५ प्रतिशि ि स्थानीय िहलाई १५ प्रतिशिका दिले बाँडफाँट गने 
व्यिस्था गरिएको छ।  

३. आतथणक िषण २०७५/७६ को िािस्ि बाडँफाटको ढाचँा ि आधाि ियाि गनणका आयोगले अिलम्िन 
गिेको वितध:    

 िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ि अरिि सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 

२०७४ मा उष्टल्लष्टखि आधािहरू सम्बोधन गरिएको, 
 खण्डीकृि िथ्याङ्क (Disaggregated Data) प्राप् ि हनु नसकेको अिस्थामा नष्टिकको िथ्याङ्क प्रयोग 

गिी सूचकाङ्क तनक्यौल गरिएको, 
 स्थानीय िहबाट प्राप् ि िथ्याङ्कको तबस्ििृ अध्ययन गरिएको, 
 िथ्याङ्कको िैधिा (Validity) पिीक्षण गनण भौगोतलक के्षि, प्रदेश एिम ्स्थानीय िहका प्रकाि ि 

बसोबासको सघनिा िस्िा पक्ष समेि समेट्ने गिी नमनुा िथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको, 
 सेिा प्रिाहको लागि अनमुान, आतथणक-सामाष्टिक विभेदको अिस्था ि स्थानीय िहको क्षमिा 

आकँलन सम्बरधमा तबस्ििृ अध्ययन गरिएको, 
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 प्रदेश मर िीमण्डल, प्रमखु सष्टचि ि प्रदेश मर िालयका सष्टचिहरूसँग अरििविया गरिएको, 
 वितभर न िहका सिकािहरूको रयूनिम खचण एिम ् पूिाणधाि विकासको आियकिा समेिका 

आधािमा खचणको आियकिा आकँलन गरिएको,  

 िािस्िको अतधकाि, स्थानीय िहबाट प्राप् ि विििण ि स्थानीय तनकाय वित्तीय आयोगको 
सष्टचिालयबाट प्राप् ि विििण समेिको आधािमा िािस्ि प्रके्षपण गरिएको, 

 स्थानीय िहहरूको के्षिफल लगायिका केही सूचकाङ्कमा आएको परिििणनका कािणिाट प्रदेश 
ि स्थानीय िहलाई उपलब्ध गिाईएको िािस्िको सीमामा असि नपन े गिी तसफारिस 
गरिएको। 

 देहायका सूचकाङ्कहरू ियाि गरिएको:- 

 मानि विकास सूचकाङ्कः िाष्ट् िय िनगणना, २०६८ ि नेपाल मानि विकास प्रतििेदन, 

२०१४ मा ष्टिल्लास्ििसम्म माि मानि विकास सूचकाङ्क उपलव्ध भएको हुँदा भौगोतलक 
के्षि, ग्रामीण िथा शहिी के्षि एिम ्ष्टिल्लास्ििको िथ्याङ्कका आधािमा प्रदेश िथा स्थानीय 
िहसम्मको मानि विकास सूचकाङ्क ियाि गरिएको छ। 

 पूिाणधाि सूचकाङ्कः पूिाणधाि सूचकाङ्क ियाि गदाण कनेष्टक्टतभटीसँग सम्बष्टरधि सडक, वि्िु ि 
सूचना प्रवितधको पहुँचलाई आधाि मातनएको छ। यस अनसुाि प्रदेश ि स्थानीय िहको 
सडक घनत्ि (के्षिफलमा सडकको लम्बाइ), वि्िु सेिाबाट लाभाष्टरिि िनसङ्खख्या ि 
सूचना िथा स चाि प्रवितधमा भएको पहुँचलाई आधािको रूपमा तलइएको छ। प्रदेश ि 
स्थानीय िहको पूिाणधाि सूचकाङ्क ियाि गदाण यी िीन के्षिलाई फिक फिक भाि ददइएको 
छ। प्रदेश िहको पूिाणधािमा सडक स िालले ठूलो प्रभाि पान े भएकाले सडक 
घनत्िलाई ८० प्रतिशि भाि ददइएको छ। त्यसैगिी, वि्िुको उपलब्धिालाई १० 
प्रतिशि ि सूचना िथा स चाि प्रवितधको पहुँचलाई १० प्रतिशि भाि ददइएको छ। 
स्थानीय िहको भगूोल प्रदेशको भरदा सानो भएकाले िीनिटै के्षिले स्थानीय िहको 
विकास तनमाणण ि सेिा प्रिाहको लागिमा ठूलो प्रभाि पान ेहुँदा सडक घनत्िलाई ५० 
प्रतिशि, वि्िुको उपलब्धिालाई ३० प्रतिशि ि सूचना िथा स चाि प्रवितधमा पहुँचको 
अिस्थालाई २० प्रतिशि भाि ददई प्रत्येक स्थानीय िहको पूिाणधाि सूचकाङ्क ियाि 
गरिएको छ।  
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 सामाष्टिक-आतथणक विभेद सूचकाङ्कः प्रदेश ि स्थानीय िहमा िहेको आतथणक, सामाष्टिक िथा 
अरय विभेद मापन गने सम्पूणण िथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले यो पटकका लातग प्रदेश ि 
स्थानीय िहमा िहेको आतथणक विभेदको अिस्थालाई ५० प्रतिशि, सामाष्टिक विभेदको 
अिस्थालाई ४५ प्रतिशि ि िलिाय ु परिििणन िोष्टखमको अिस्थालाई ५ प्रतिशि भाि 
ददइएको छ। आतथणक विभेदको प्रतितनतध सूचकका रूपमा प्रदेश ि स्थानीय िहको गरिबी, 
आष्टश्रि िनसङ्खख्या ि पूिाणधाि विकासको अिस्थालाई तलइएको छ। प्रदेश ि स्थानीय 
िहको िातिगि विििण, अपाङ्गिा भएको िनसङ्खख्याको अनपुाि, प्रौढ िथा मवहला साक्षििा, 
सिुष्टक्षि खानेपानीमा भएको पहुँचलाई सामाष्टिक विभेदको प्रतितनतध सूचकका रूपमा रूपमा 
तलइएको छ। यसका लातग केररीय िथ्याङ्क विभाग समेि नेपाल सिकािका वितभर न 
तनकायहरूबाट प्राप् ि िथ्याङ्क ि यस आयोगबाट गिाइएको अध्ययनलाई प्रमखु आधािको 
रूपमा तलइएको छ। 

 रयून विकास सूचकाङ्कः िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा व्यिस्था 
भएअनसुाि प्रदेश ि स्थानीय िहको सरितुलि विकासको अिस्था मापन गनणका लातग 
प्रत्येक प्रदेश ि स्थानीय िहको विकास सूचकाङ्कले महत्त्िपूणण भतूमका खेल्न ेभएकाले सबै 
प्रदेश ि स्थानीय िहको रयून विकास सूचकाङ्क ियाि गरिएको छ। यस्िो सूचकाङ्क ियाि 
गदाण पूिाणधाि विकासलाई ७० प्रतिशि, सेिा प्रिाहको लागिलाई २० प्रतिशि ि आतथणक 
सामाष्टिक विभेदलाई १० प्रतिशि भाि ददइएको छ। यसका लातग केररीय िथ्याङ्क 
विभागलगायि नेपाल सिकािका वितभर न तनकायहरूबाट प्राप् ि िथ्याङ्क ि यस आयोगबाट 
गिाइएको अध्ययनलाई प्रमखु आधािको रूपमा तलइएको छ। 

 सूचकाङ्कहरू ियाि गदाण प्रदेश िहको संख्या कम भएकाले अङ्कगष्टणिीय मध्यक 
(Arithmetic Mean) ि स्थानीय िहको संख्या धेिै भएकाले ज्यातमिीय मध्यक (Geometric 

Mean) को प्रयोग गिी िथ्याङ्कलाई बढी यथाथणपिक बनाइएको, ि 

 आयोगबाट ियाि पारिएका सूचकाङ्कहरूबाट आियकिा अनसुाि एकीकृि सूचकाङ्क 
(Composite Index) ियाि गरिएको। 
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४. आ.ि. २०७५/७६ को िािस्ि बाडँफाटँको आधाि ि ढाचँा तसफारिस गदाण तलइएका आधािहरू 

मातथ चचाण गरिएका संिैधातनक एिम ्कानूनी व्यिस्था अनसुाि नेपाल सिकािबाट प्रदेश िथा स्थानीय 
सिकािलाई हनेु िािस् ि बाँडफाँटको आधाि ि ढाँचा तसफारिस गरिएको छ। अरिि सिकािी वित्त 
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ४ अनसुाि प्रदेश ि स्थानीय िहले िािस्ि 
बाँडफाँटबाट प्राप् ि हनेु िकम ि आफ्नो आरिरिक िािस्िबाट प्रशासतनक खचण परु् याउनपुने ि सोही 
ऐनको दफा २३ को उपदफा ४ अनसुाि प्रशासतनक खचण व्यहोनण घाटा बिेट पेश गनण नसवकन े
भएकाले िािस्ि बाँडफाँटको रयूनिम अङ्क समेि तसफारिस गरिएको छ।  

अि: संविधान ि कानूनमा भएका यी व्यिस्था अनरुूप आतथणक िषण २०७५/७६ को िािस्ि 
बाँडफाँटको आधाि ि ढाचँा तसफारिस गदाण अिलम्िन गरिएका आधािहरूलाई देहाय बमोष्टिम प्रस्ििु 
गरिएको छ। 

(क) िनसङ्खख्या ि िनसाष्टङ्खख्यक विििण (७० प्रतिशि):  

िनसङ्खख्या एिम ्आष्टश्रि िनसङ्खख्याको अनपुाि िस्िा िनसाष्टङ्खख्यक विशेषिाले प्रदेश ि स्थानीय िहको 
व्यिस्थावपका ि सिकािको आकािमा प्रभाि पदणछ, िसले गदाण प्रदेश ि स्थानीय िहको प्रशासतनक खचण 
समेि प्रभाविि हरुछ। िनसङ्खख्याको आकाि ठूलो भएपतछ सेिा प्रिाहको दायिा पतन ठूलो हनु गई 
स चालन खचणमा बढोत्तिी हरुछ, िसले सेिा प्रिाहको लागिलाई समेि प्रभाि पादणछ। अि: 
िनसङ्खख्यासम्बरधी सूचकलाई ७० प्रतिशि भाि ददइएको छ। िाष्ट् िय िनगणना, २०६८ को 
िथ्याङ्कको आधािमा िनसङ्खख्यालाई ददइएको भािमध्ये प्रत्येक प्रदेश ि स्थानीय िहमा िहेको कुल 
िनसङ्खख्यालाई ८० प्रतिशि ि आष्टश्रि िनसङ्खख्याको अनपुािलाई २० प्रतिशि भाि ददइएको छ। 

(ख) क्षिेफल (१५ प्रतिशि):  

प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचणको आियकिा तिनीहरूले ओगटेको के्षिफलबाट प्रभाविि हरुछ। 
भगूोलका कािणले सेिा प्रिाहको लागि माि बढ्न े होइन, स चालन खचणमा समेि उल्लेख्य िृवद्ध 
हरुछ। यसकािण सम्बष्टरधि प्रदेश िथा स्थानीय िहको के्षिफललाई १५ प्रतिशि भाि ददइएको छ। 

(ग) मानि विकास सूचकाङ्क (५ प्रतिशि):  

िािस्ि बाँडफाँटको िकमबाट मूलि: प्रशासतनक खचण व्यहोरिने भए िापतन प्रदेश ि स्थानीय िहले 
मानि विकाससँग सम्बष्टरधि संिैधातनक दावयत्ि पूिा गनुणपने भएकाले प्रदेश िथा स्थानीय िहको मानि 
विकास सूचकाङ्कलाई ५ प्रतिशि भाि ददइएको छ। 
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(घ) रयून विकास सूचकाङ्क (१० प्रतिशि):  

प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचणको आियकिा ि विकासको अिस्थालाई सम्बोधन गनणका लातग रयून 
विकास सूचकाङ्कलाई १० प्रतिशि भाि ददइएको छ। 

(ङ) िािस्ि बाडँफाटँको रयूनिम अङ्कः  

मातथका सूचकाङ्कहरू प्रयोग गिी ियाि गरिएको ढाँचा अनसुाि उपलब्ध हनेु िकम ि आरिरिक 
िािस्िले माि केही स्थानीय िहको प्रशासतनक खचण धार न नसक् ने अिस्था हनेु भएमा प्रत्येक स्थानीय 
िहले िािस्ि बाँडफाँटबाट रयूनिम रू. ३ किोड प्राप् ि गनणसक् न ेगिी ढाँचा ियाि गरिएको छ। मूल्य 
अतभिृवद्ध कि ि आरिरिक उत्पादनको अरि:शलु्कबाट प्राप् ि हनेु कुल िािस्िको समान प्रतिशि प्रदेश 
ि स्थानीय िहमा विििण हनेु भएको ि प्रदेश िहको संख्या कम भएकाले प्रदेश िहलाई िािस्ि 
बाँडफाँटबाट प्राप् ि हनेु िकम प्रशासतनक खचण व्यहोनण पयाणप् ि हनेु अनमुान गिी प्रदेश िहका हकमा 
रयूनिम अङ्क तसफारिस गरिएको छैन।  

 

५. िािस्ि बाडँफाटका आधाि ि ढाचँा तसफारिसका िममा देष्टखएका केही सीमाहरू 

 आयोगका पदातधकािीहरूको तनयषु्टि भइनसकेको अिस्थामा कमणचािीकै िहबाट िािस्ि 
बाँडफाँटको आधाि एिम ्ढाँचा ियाि गरिएको,  

 कानूनी व्यिस्था अनरुूप सबै तबषयिस्िलुाई समेवटएको, िि कतिपय आधािभिू िथ्याङ्क उपलब्ध 
हनु नसकेकाले स्रोिको अनमुानको आधाि ियाि गदाण तनकटिम अनमुान (Proxy)  प्रयोग 
गनुणपिेको (िस्िै: खचणको आियकिा आकँलनका लातग रयून विकास सूचकाङ्क समेि प्रयोग 
गरिएको), 

 आयोगको कायाणलय स्थापनाको छोटो समयमै िािस्ि बाँडफाँटको आधाि एिम ् ढाँचा ियाि 
गनुणपिेको। 

(र् टव्यः आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग संघीय सिकािबाट प्रदेश सिकािलाई हस्िारििण हनेु 
िािस्ि बाडँफाटँको वहस्सासम्बरधी तसफारिस अनसूुची १ मा ि संघीय सिकािबाट स्थानीय सिकािलाई 
हस्िारििण हनेु िािस्ि बाडँफाटँको वहस्सासम्बरधी तसफारिस अनसूुची २ मा समािेश गरिएका छन।्) 
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३.३ आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग प्रदेश सिकािबाट स्थानीय सिकािलाई हनेु िािस्ि 
बाडँफाटँसम्बरधी तसफारिस 

(तसफारिस तमतिः २०७५/०२/२५) 

१. पृ्  ठभतूम 

नेपालको संविधानमा अरिि-सिकािी वित्तीय हस्िारििणलाई वित्तीय संघीयिाको एउटा महत्त्िपूणण 
आयामको रूपमा स्िीकाि गदै संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहबीच स्रोिको रयायोष्टचि बाँडफाँट गनण वितभर न 
व्यिस्थाहरू गरिएको छ। वित्तीय संघीयिाको विविध आयामहरूमध्ये संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहका खचण 
िथा िािस्ि ष्टिम्मेिािीलाई संविधानको अनसूुचीमा प्र् ट पारिएको छ। िक्षा, पििा् ि, अरििाणष्ट् िय 
सम्बरध, िाष्ट् िय मानक, केररीयस्ििका पूिाणधाि लगायिका विषयहरू संघको के्षिातधकािमा िहन,े प्रदेश 
प्रशासन, प्रदेशस्ििका पूिाणधाि, कृवष, भतूम व्यिस्थापन लगायिका ष्टिम्मेिािी प्रदेशको के्षिातधकािमा 
िहन े ि स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन, आधािभिू ष्टशक्षा, आधािभिू स्िास्थ्य, कृवष िथा पशपुालन, 
स्थानीयस्ििका पूिाणधाि लगायिका विषय स्थानीय िहको ष्टिम्मेिािीमा िहन े व्यिस्था संविधानमा 
गरिएको छ। कतिपय विषयहरू संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहका साझा सूचीमा समेि िहेका छन।् त्यस्िै 
संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहहरूले आफ्नो कायणसम्पादन गदाण नेपालको संविधानमा उष्टल्लष्टखि िाज्यका 
नीति िथा तनदेशक तसद्धारिहरूबाट पतन तनदेष्टशि हनेु गदणछन।् प्रदेश ि स्थानीय िहको अतधकािको 
सूची अध्ययन गदाण  प्रदेशहरू विकास तनमाणणका कायणमा मखु्य भतूमकामा िहन े ि स्थानीय िह सेिा 
प्रिाहको प्रमखु संयरि िहन ेव्यिस्था िहेको देष्टखरछ। 

संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहबीच िािस्ि ष्टिम्मेिािीको बाँडफाँट समेि संविधानमा नै गरिएको छ। केही 
िािस्ि ष्टिम्मेिािी प्रदेश ि स्थानीय िहमा संविधानि: तनके्षपण गरिएको भए िापतन अतधकांश िािस्ि 
ष्टिम्मेिािी केरर सिकािको के्षिातधकािमा िहन ेव्यिस्था िहेको छ। भरसाि महसूल, अरि:शलु्क, मूल्य 
अतभिृवद्ध कि, आयकि लगायिका किहरू संघीय सिकािको के्षिातधकािमा पदणछन ् भने घि िग्गा 
िष्टि् िेशन शलु्क, सिािी साधन कि, कृवष आयमा कि िथा स्थानीय कि िस्िा विषय प्रदेश िथा 
स्थानीय िहमा हस्िारििण भएका छन।्  

ष्टशक्षा, स्िास्थ्य, पूिाणधाि तनमाणण लगायिका बृहत्ति सािणितनक सेिा प्रिाह िथा विकास तनमाणणमा प्रदेश 
ि स्थानीय िहका साथसाथै संघीय सिकािले समेि महत्त्िपूणण भतूमका तनिाणह गनुणपदणछ।संविधानि: 
तनके्षपण गरिएका ष्टिम्मेिािीहरू पिुा गनणका लातग ि सािणितनक सेिामा सबै िनिाको पहुँच सतुनष्ट चि 
गनणका लातग स्रोिको रयायोष्टचि पनुविणििण सतुनष्ट चि गनण संविधानमा नै अरिि-सिकािी वित्त 
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हस्िारििण सम्बरधमा व्यबस्था गरिएको हो। प्रदेश सिकािहरू समेि आ-आफ्नो के्षिातधकाि तभिका 
स्थानीय िहमा सेिा प्रिाहमा समिा ि गणुस्िि कायम गनण ष्टिम्मेिाि हनेु भएकाले प्रदेश अरिगणिका 
स्थानीय िहको िािस्ि क्षमिा ि खचणको आियकिाबीचको अरिि सम्बोधन गनण ष्टिम्मेिाि हनुपुने 
हरुछ ि  प्रदेशबाट स्थानीय िहमा िािस्ि बाँडफाँट िथा वित्तीय समानीकिण अनदुान विििण हनुपुने 
देष्टखरछ।  

२. संिैधातनक िथा कानूनी व्यिस्था 

अरिि सिकािी वित्त व्यिस्थापन सम्बरधी नेपालको संविधानमा वितभर न व्यिस्थाहरू िहेका छन।् 
संविधानको धािा ६० को उपधािा (३) मा प्रदेश िथा स्थानीय िहले प्राप् ि गने वित्तीय हस्िारििणको 
परिमाण िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको तसफारिस बमोष्टिम हनेु ि उपधािा (८) मा िािस्ि 
बाँडफाँट गदाण िाष्ट् िय नीति,  िाष्ट् िय आियकिा,  प्रदेश ि स्थानीय िहको स्िायत्तिा,  प्रदेश ि स्थानीय 
िहले िनिालाई परु् याउन ुपन े सेिा ि उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आतथणक अतधकाि, िािस्ि उठाउन 
सक् न े क्षमिा, िािस्िको सम्भाव्यिा ि उपयोग, विकास तनमाणणमा गनुणपने सहयोग, के्षिीय असरिलुन, 

गरिबी ि असमानिाको रयूनीकिण, बष्ट चिीकिणको अरत्य, आकष्टस्मक कायण ि अस्थायी आियकिा पूिा 
गनण सहयोग गनुणपने विषयहरूलाई ध्यान ददन ुपन ेव्यिस्था िहेको छ। त्यस्िै धािा २५१ उपधािा (१) 
को खण्ड (घ) मा प्रदेश सष्ट चि कोषबाट प्रदेश ि स्थानीय सिकािबीच िािस्िको बाँडफाँट गने 
तबस्ििृ आधाि ि ढाँचा तनधाणिण गने काम किणव्य ि अतधकाि िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त 
आयोगको हनेु व्यिस्था छ।िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको गठन िथा यसको काम किणव्य 
िथा अतधकािका सम्बरधमा आियक व्यिस्था गिी संविधानको धािा २५० िथा २५१ को ममणलाई 
स्प् ट रूपमा कायाणरियन गनणका लातग ििुणमा गरिएको िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, 

२०७४ मा िािस्ि बाँडफाटका लातग देहायका आधािहरू िोवकएका छन।्  

 िनसङ्खख्या ि िनसाष्टङ्खख्यक विििण, 

 के्षिफल, 

 मानि विकास सूचकाङ्क, 

 खचणको आियकिा, 
 िािस्ि सङ्कलनमा गिेको प्रयास, 

 पूिाणधाि विकास, 

 विशेष अिस्था। 
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अरिि सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ४ अनसुाि प्रदेश ि स्थानीय 
िहले िािस्ि बाँडफाटँबाट प्राप् ि हनेु िकम ि आफ्नो आरिरिक िािस्िबाट प्रशासतनक खचण परु् याउनपुने 
ि सोही ऐनको दफा २३ को उपदफा ४ अनसुाि प्रशासतनक खचण व्यहोनण घाटा बिेट पेश गनण नसवकन े
व्यिस्था िहेको छ। 

 

३. आतथणक िषण २०७५/७६ को िािस्ि बाडँफाट तसफारिसका लातग आयोगले अिलम्िन गिेको वितध: 

सिकािहरूबीच हनेु स्रोिको बाँडफाँट एिम ् वित्तीय हस्िारििणलाई अतधकिम पािदशी, रयायसम्मि ि 

सरितुलि िलु्याउनका लातग नै एक स्ििरि संिैधातनक तनकायको व्यिस्था गरिएको हो। संविधानको 
यसै ममणलाई आत्मसाि ्गदै िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगले िािस्ि बाँडफाँट तसफारिसका 
लातग देहाय बमोष्टिमको वितध अिलम्िन गिेको छ।     

 िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ि अरिि सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 

२०७४ मा उष्टल्लष्टखि आधािहरू सम्बोधन गरिएको, 
 खण्डीकृि िथ्याङ्क (Disaggregated Data) प्राप् ि हनु नसकेको अिस्थामा नष्टिकको िथ्याङ्क प्रयोग 

गिी सूचकाङ्क तनक्यौल गरिएको, 
 स्थानीय िहबाट प्राप् ि िथ्याङ्कको तबस्ििृ अध्ययन गरिएको, 
 िथ्याङ्कको िैधिा (Validity) पिीक्षण गनण भौगोतलक के्षि, प्रदेश एिम ्स्थानीय िहका प्रकाि ि 

बसोबासको सघनिा िस्िा पक्ष समेि समेट्ने गिी नमनुा िथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको, 
 सेिा प्रिाहको लागि अनमुान, आतथणक-सामाष्टिक विभेदको अिस्था ि स्थानीय िहको क्षमिा 

आकँलन सम्बरधमा तबस्ििृ अध्ययन गरिएको, 
 प्रदेश मर िीमण्डल, प्रमखु सष्टचि ि प्रदेश मर िालयका सष्टचिहरूसँग अरििविया गरिएको, 
 वितभर न िहका सिकािहरूको रयूनिम खचण एिम ् पूिाणधाि विकासको आियकिा समेिका 

आधािमा खचणको आियकिा आकँलन गरिएको, 
 िािस्िको अतधकाि, स्थानीय िहबाट प्राप् ि विििण ि स्थानीय तनकाय वित्तीय आयोगको 

सष्टचिालयबाट प्राप् ि विििणको समेिको आधािमा िािस्ि प्रके्षपण गरिएको, 
 देहायका सूचकाङ्क ियाि गरिएकोः 

 मानि विकास सूचकाङ्क : िाष्ट् िय िनगणना, २०६८ ि नेपाल मानि विकास प्रतििेदन, 

२०१४ मा ष्टिल्लास्ििसम्म माि मानि विकास सूचकाङ्क उपलव्ध भएको हुँदा भौगोतलक 
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के्षि, ग्रामीण िथा शहिी के्षि एिम ्ष्टिल्लास्ििको िथ्याङ्कका आधािमा प्रदेश िथा स्थानीय 
िहसम्मको मानि विकास सूचकाङ्क ियाि गरिएको छ। 

 पूिाणधाि सूचकाङ्क : पूिाणधाि सूचकाङ्क ियाि गदाण कनेष्टक्टतभटीसँग सम्बष्टरधि सडक, वि्िु 
ि सूचना प्रवितधको पहुँचलाई आधाि मातनएको छ। यस अनसुाि प्रदेश ि स्थानीय िहको 
सडक घनत्ि (के्षिफलमा सडकको लम्बाइ), वि्िु सेिाबाट लाभाष्टरिि िनसङ्खख्या ि 
सूचना िथा स चाि प्रवितधमा भएको पहुँचलाई आधािको रूपमा तलइएको छ। प्रदेश ि 
स्थानीय िहको पूिाणधाि सूचकाङ्क ियाि गदाण यी िीन के्षिलाई फिक फिक भाि ददइएको 
छ। स्थानीय िहको भगूोल सानो हनेु भएकाले िीनिटै के्षिले स्थानीय िहको विकास 
तनमाणण ि सेिा प्रिाहको लागिमा ठूलो प्रभाि पाने हुँदा सडक घनत्िलाई ५० प्रतिशि, 

वि्िुको उपलब्धिालाई ३० प्रतिशि ि सूचना एिं स चाि प्रवितधमा पहुँचको अिस्थालाई 
२० प्रतिशि भाि ददई प्रत्येक स्थानीय िहको पूिाणधाि सूचकाङ्क ियाि गरिएको छ। 

 सामाष्टिक-आतथणक विभेद सूचकाङ्कः प्रदेश ि स्थानीय िहमा िहेको आतथणक, सामाष्टिक िथा 
अरय विभेद मापन गने सम्पूणण िथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले यो पटकका लातग प्रदेश ि 
स्थानीय िहमा िहेको आतथणक विभेदको अिस्थालाई ५० प्रतिशि, सामाष्टिक विभेदको 
अिस्थालाई ४५ प्रतिशि ि िलिाय ु परिििणन िोष्टखमको अिस्थालाई ५ प्रतिशि भाि 
ददइएको छ। आतथणक विभेदको प्रतितनतध सूचकका रूपमा प्रदेश ि स्थानीय िहको गरिबी, 
आष्टश्रि िनसङ्खख्या ि पूिाणधाि विकासको अिस्थालाई तलइएको छ। प्रदेश ि स्थानीय 
िहको िातिगि विििण, अपाङ्गिा भएको िनसङ्खख्याको अनपुाि, प्रौढ िथा मवहला साक्षििा, 
सिुष्टक्षि खानेपानीमा भएको पहुँचलाई सामाष्टिक विभेदको प्रतितनतध सूचकका रूपमा रूपमा 
तलइएको छ। यसका लातग केररीय िथ्याङ्क विभाग लगायि नेपाल सिकािका वितभर न 
तनकायहरूबाट प्राप् ि िथ्याङ्क ि यस आयोगबाट गिाइएको अध्ययनलाई प्रमखु आधािको 
रूपमा तलइएको छ। 

 रयून विकास सूचकाङ्क: िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा व्यिस्था 
भएअनसुाि प्रदेश ि स्थानीय िहको सरितुलि विकासको अिस्था मापन गनणका लातग 
प्रत्येक प्रदेश ि स्थानीय िहको विकास सूचकाङ्कले महत्त्िपूणण भतूमका खेल्न ेभएकाले सबै 
प्रदेश ि स्थानीय िहको रयून विकास सूचकाङ्क ियाि गरिएको छ। यस्िो सूचकाङ्क ियाि 
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गदाण पूिाणधाि विकासलाई ७० प्रतिशि, सेिा प्रिाहको लागिलाई २० प्रतिशि ि आतथणक 
सामाष्टिक विभेदलाई १० प्रतिशि भाि ददइएको छ। यसका लातग केररीय िथ्याङ्क विभाग 
समेि नेपाल सिकािका वितभर न तनकायहरूबाट प्राप् ि िथ्याङ्क ि यस आयोगबाट गिाइएको 
अध्ययनलाई प्रमखु आधािको रूपमा तलइएको छ। 

 सूचकाङ्कहरू ियाि गदाण अङ्कगष्टणिीय मध्यक (Arithmetic Mean) को प्रयोग गरिएको, 
 आयोगबाट ियाि पारिएका सूचकाङ्कहरूबाट आियकिा अनसुाि एकीकृि सूचकाङ्क 

(Composite Index) ियाि गरिएको। 

४. आ. ि. २०७५/७६ को िािस्ि बाडँफाटँको आधाि ि ढाचँा तसफारिस गदाण तलइएका आधािहरू 

मातथ चचाण गरिएका संिैधातनक एिम ्कानूनी व्यिस्था अनसुाि हनेु गिी प्रदेश सिकािबाट स्थानीय 
सिकािलाई हनेु िािस् ि बाँडफाँटको आधाि ि ढाँचा तसफारिस गरिएको छ। आतथणक िषण २०७५/७६ 
को िािस्ि बाँडफाँटको आधाि ि ढाँचा तसफारिस गदाण अिलम्िन गरिएका आधािहरूलाई देहाय 
बमोष्टिम प्रस्ििु गरिएको छ। 

(क) िनसङ्खख्या ि िनसाष्टङ्खख्यक विििण (७० प्रतिशि): 

िनसङ्खख्या एिम ् आष्टश्रि िनसङ्खख्याको अनपुाि िस्िा िनसाष्टङ्खख्यक विशेषिाले स्थानीय िहको 
व्यिस्थावपका ि सिकािको आकािमा प्रभाि पदणछ, िसले गदाण स्थानीय िहको प्रशासतनक खचण समेि 
प्रभाविि हरुछ। िनसङ्खख्याको आकाि ठूलो भएपतछ सेिा प्रिाहको दायिा पतन ठूलो हनु गई स चालन 
खचणमा बढोत्तिी हरुछ, िसले सेिा प्रिाहको लागिलाई समेि प्रभाि पादणछ। अि: िनसङ्खख्यासम्बरधी 
सूचकलाई ७० प्रतिशि भाि ददइएको छ। िाष्ट् िय िनगणना, २०६८ को िथ्याङ्कको आधािमा 
िनसङ्खख्यालाई ददइएको भािमध्ये प्रत्येक स्थानीय िहमा िहेको कुल िनसङ्खख्यालाई ८० प्रतिशि ि 
आष्टश्रि िनसङ्खख्याको अनपुािलाई २० प्रतिशि भाि ददइएको छ।  

(ख) क्षिेफल (१५ प्रतिशि) 

स्थानीय िहको खचणको आियकिा तिनीहरूले ओगटेको के्षिफलबाट प्रभाविि हरुछ। भगूोलका 
कािणले सेिा प्रिाहको लागि माि बढ्न े होइन, स चालन खचणमा समेि उल्लेख्य िृवद्ध हरुछ। 
यसकािण सम्बष्टरधि स्थानीय िहको के्षिफललाई १५ प्रतिशि भाि ददइएको छ। 
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(ग) मानि विकास सूचकाङ्क (५ प्रतिशि) 

िािस्ि बाँडफाँटको िकमबाट मूलि: प्रशासतनक खचण व्यहोरिने भए िापतन स्थानीय िहले मानि 
विकाससँग सम्बष्टरधि संिैधातनक दावयत्ि पूिा गनुणपने भएकाले स्थानीय िहको मानि विकास सूचकाङ्कलाई 
५ प्रतिशि भाि ददइएको छ।  

(घ) रयून विकास सूचकाङ्क (१० प्रतिशि) 

स्थानीय िहको खचणको आियकिा ि विकासको अिस्थालाई सम्बोधन गनणका लातग रयून विकास 
सूचकाङ्कलाई १० प्रतिशि भाि ददइएको छ।  

५. िािस्ि बाडँफाटका आधाि ि ढाचँा तसफारिसका िममा देष्टखएका केही सीमाहरू 

 आयोगका पदातधकािीहरूको तनयषु्टि भइनसकेको अिस्थामा कमणचािीकै िहबाट िािस्ि बाँडफाँट 
एिम ्समानीकिण अनदुानको आधाि एिम ्ढाँचा ियाि गरिएको,  

 कानूनी व्यिस्था अनरुूप सबै तबषयिस्िलुाई समेवटएको िि कतिपय आधािभिू िथ्याङ्क उपलब्ध 
हनु नसकेकाले स्रोिको अनमुानको आधाि ियाि गदाण तनकटिम अनमुान (Proxy)  प्रयोग 
गनुणपिेको (िस्िै: खचणको आियकिा आकँलनका लातग रयून विकास सूचकाङ्क समेि प्रयोग 
गरिएको, 

 आयोगको कायाणलय स्थापनाको छोटो समयमै िािस्ि बाँडफाँटको आधाि एिम ् ढाँचा ियाि 
गनुणपिेको। 

(र् टव्यः आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग प्रदेश सिकािबाट स्थानीय सिकािलाई हस्िारििण हनेु 
िािस्ि बाडँफाटँको वहस्सासम्बरधी तसफारिस अनसूुची ३ मा समािेश गरिएका छन।्) 
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खण्ड-ग 

वित्तीय समानीकिण अनदुान ि सशिण अनदुानसम्बरधी तसफारिस 

३.४ आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग संघीय सिकािबाट प्रदेश िथा स्थानीय सिकािलाई 
हस्िारििण हनेु वित्तीय समानीकिण अनदुान ि सशिण अनदुानसम्बरधी तसफारिस 

(तसफारिस तमतिः २०७५/०२/११) 

१. पृ्  ठभतूम 

नेपालको संविधानमा अरिि-सिकािी वित्तीय हस्िारििणलाई वित्तीय संघीयिाको एक महत्त्िपूणण 
आयामको रूपमा स्िीकाि गदै संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहबीच स्रोिको रयायोष्टचि बाँडफाँट गनण वितभर न 
व्यिस्थाहरू गरिएको छ। वित्तीय संघीयिाको विविध आयामहरूमध्ये संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहका खचण 
िथा िािस्ि ष्टिम्मेिािीलाई संविधानको अनसूुचीमा प्र् ट पारिएको छ। िक्षा, पििा् ि, अरििाणष्ट् िय 
सम्बरध, िाष्ट् िय मानक, केररीयस्ििका पूिाणधाि लगायिका विषयहरू संघको के्षिातधकािमा िहन,े प्रदेश 
प्रशासन, प्रदेशस्ििका पूिाणधाि, कृवष, भतूम व्यिस्थापन लगायिका ष्टिम्मेिािी प्रदेशको के्षिातधकािमा 
िहन े ि स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन, आधािभिू ष्टशक्षा, आधािभिू स्िास्थ्य, कृवष िथा पशपुालन, 
स्थानीयस्ििका पूिाणधाि लगायिका विषय स्थानीय िहको ष्टिम्मेिािीमा िहन े व्यिस्था संविधानमा 
गरिएको छ। कतिपय विषयहरू संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहका साझा सूचीमा समेि िहेका छन।् त्यस्िै 
संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहहरूले आफ्नो कायणसम्पादन गदाण नेपालको संविधानमा उष्टल्लष्टखि िाज्यका 
नीति िथा तनदेशक तसद्धारिहरूबाट पतन तनदेष्टशि हनेु गदणछन।् प्रदेश ि स्थानीय िहको अतधकािको 
सूची अध्ययन गदाण  प्रदेशहरू विकास तनमाणणका कायणमा मखु्य भतूमकामा िहन े ि स्थानीय िह सेिा 
प्रिाहको प्रमखु संयरि िहन ेव्यिस्था िहेको देष्टखरछ। 

संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहबीच िािस्ि ष्टिम्मेिािीको बाँडफाँट समेि संविधानमा नै गरिएको छ। केही 
िािस्ि ष्टिम्मेिािी प्रदेश ि स्थानीय िहमा संविधानि: तनके्षपण गरिएको भए िापतन अतधकांश िािस्ि 
ष्टिम्मेिािी केरर सिकािको के्षिातधकािमा िहन ेव्यिस्था िहेको छ। भरसाि महसूल, अरि:शलु्क, मूल्य 
अतभिृवद्ध कि, आयकि लगायिका किहरू संघीय सिकािको के्षिातधकािमा पदणछन ् भने घि िग्गा 
िष्टि् िेशन शलु्क, सिािी साधन कि, कृवष आयमा कि िथा स्थानीय कि िस्िा विषय प्रदेश िथा 
स्थानीय िहमा हस्िारििण भएका छन।्  
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ष्टशक्षा, स्िास्थ्य, पूिाणधाि तनमाणण लगायिका बृहत्ति सािणितनक सेिा प्रिाह िथा विकास तनमाणणमा प्रदेश 
ि स्थानीय िहका साथसाथै संघीय सिकािले समेि महत्त्िपूणण भतूमका तनिाणह गनुणपदणछ।संविधानि: 
तनके्षपण गरिएका ष्टिम्मेबािीहरू पिुा गनणका लातग ि सािणितनक सेिामा सबै िनिाको पहुँच सतुनष्ट चि 
गनणका लातग स्रोिको रयायोष्टचि पनुविणििण सतुनष्ट चि गनण संविधानमा नै अरिि-सिकािी वित्त 
हस्िारििण सम्बरधमा व्यबस्था गरिएको हो। प्रदेश सिकािहरू समेि आ-आफ्नो के्षिाधीकाि तभिका 
स्थानीय िहमा सेिा प्रिाहमा समिा ि गणुस्िि कायम गनण ष्टिम्मेिाि हनेु भएकाले प्रदेश अरिगणिका 
स्थानीय िहको िािस्ि क्षमिा ि खचणको आियकिाबीचको अरिि सम्बोधन गनण ष्टिम्मेिाि हनुपुने 
भएको हदुाँ प्रदेशबाट स्थानीय िहमा िािस्ि बाँडफाँट िथा वित्तीय समानीकिण अनदुान विििण हनुपुने 
देष्टखरछ। त्यस्िै, प्रदेश सिकािहरूले आ-आफ्ना प्रादेष्टशक नीति, कायणिम, मानक िथा पिुाणधािको 
कायाणरियनका लातग स्थानीय िहलाई समेि परिचालन गनुणपने भएकाले प्रदेशबाट स्थानीय िहमा सशिण 
अनदुान हस्िारििण गनण आियक िहेको छ।   

२. वित्तीय समानीकिण अनदुानसम्बरधी तसफारिस 

(क) संिैधातनक व्यिस्था 

अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापनका सम्बरधमा नेपालको संविधानमा देहायका व्यिस्थाहरू िहेका छन:्-  

 धािा ६० को उपधािा (३): प्रदेश िथा स्थानीय िहले प्राप् ि गने वित्तीय हस्िारििणको 
परिमाण िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको तसफारिस बमोष्टिम हनेु, 

 धािा ६० को उपधािा (४):  नेपाल सिकािले प्रदेश ि स्थानीय िहलाई खचणको आियकिा 
ि िािस्िको क्षमिाको आधािमा वित्तीय समानीकिण अनदुान विििण गने, 

 धािा २५१ उपधािा (१): संविधान ि कानून बमोष्टिम संघीय सष्ट चि कोषबाट संघ, प्रदेश ि 
स्थानीय सिकािबीच िािस्िको बाँडफाँट गने तबस्ििृ आधाि ि ढाँचा तनधाणिण गने ि 
समानीकिण अनदुानको तसफारिस गने काम िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको हनेु। 

(ख) िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ 

िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको गठन िथा यसको काम किणव्य िथा अतधकािका 
सम्बरधमा आियक व्यिस्था गिी संविधानको धािा २५० िथा २५१ को ममणलाई स्प् ट रूपमा 
कायाणरियन गनणका लातग ििुणमा गरिएको िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को 
दफा १६ (१) मा वित्तीय समानीकिण अनदुान तसफारिसका लातग देहायका आधािहरू िोवकएका छन:्  
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 प्रदेश िथा स्थानीय िहमा िहेको ष्टशक्षा, स्िास्थ्य, खानेपानी िस्िा मानि विकास सूचकाङ्क, 

 अरय प्रदेश िा स्थानीय िहको सरितुलि विकासको अिस्था, 
 प्रदेश िथा स्थानीय िहमा िहेको आतथणक सामाष्टिक िा अरय कुनै प्रकािको विभेदको अिस्था, 
 प्रदेश िथा स्थानीय िहको पूिाणधाि विकासको अिस्था ि आियकिा, 
 प्रदेश िथा स्थानीय िहले िनिालाई परु् याउन ुपन ेसेिा, 
 प्रदेश िथा स्थानीय िहको िािस्िको अिस्था ि उठाउन सक् न ेक्षमिा, 
 प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचणको आियकिा। 

त्यस्िै, यस ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) मा आयोगले प्रत्येक प्रदेश ि स्थानीय िहले प्राप् ि गने 
रयूनिम वित्तीय समानीकिण अनदुान  तसफारिस गनुणपने व्यिस्था गरिएको छ। 

(ग) अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

संघ, प्रदेश एिम ्स्थानीय िहको िािस्िको अतधकाि, िािस्ि बाँडफाँट, अनदुान, ऋण, बिेट व्यिस्थापन, 

सािणितनक खचण िथा वित्तीय अनशुासन सम्बरधी विषय व्यिष्टस्थि गने उदे्दयले अरिि-सिकािी वित्त 
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ िािी भई लागू भएको छ। यस ऐनले मूलिः वित्तीय संघीयिाको महत्त्िपूणण 
अियिको रूपमा िहेको िािस्ि ि खचणको ष्टिम्मेिािी, अरिि-सिकािी वित्त हस्िारििण, प्रदेश िथा 
स्थानीय िहले तलन पाउने आरिरिक ऋण लगायिका विषयलाई समेटेको छ।यस ऐनमा नेपाल 
सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचणको आियकिा ि िािस्िको क्षमिाको आधािमा आयोगको 
तसफारिसमा वित्तीय समानीकिण अनदुान हस्िारििण गनुणपने व्यिस्था गरिएको छ। 

३. आतथणक िषण २०७५/७६ को िािस्ि बाडँफाट ि वित्तीय समानीकिण अनदुान तसफारिसका लातग 
आयोगले अिलम्िन गिेको वितध  

सिकािहरू बीच हनेु स्रोिको बाँडफाँट एिम ् वित्तीय हस्िारििणलाई बवढ पािदशी, रयायसम्मि ि 

सरितुलि िलु्याउनका लातग नै एक स्ििरि संिैधातनक तनकायको व्यिस्था गरिएको हो। संविधानको 
यसै ममणलाई आत्मसाि ् गदै िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगले िािस्ि बाँडफाँट ि वित्तीय 
समानीकिण अनदुान तसफारिसका लातग देहाय बमोष्टिमको वितध अिलम्िन गिेको छः     

 िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ि अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 

२०७४ मा उष्टल्लष्टखि आधािहरू सम्बोधन गरिएको,  
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 खण्डीकृि िथ्याङ्क (Disaggregated Data) प्राप् ि हनु नसकेको अिस्थामा नष्टिकको िथ्याङ्क 
प्रयोग गिी सूचकाङ्क तनक्यौल गरिएको, 

 स्थानीय िहबाट प्राप् ि िथ्याङ्कको तबस्ििृ अध्ययन गरिएको, 
 िथ्याङ्कको िैधिा (Validity) पिीक्षण गनण भौगोतलक के्षि, प्रदेश एिम ्स्थानीय िहका प्रकाि ि 

बसोबासको सघनिा िस्िा पक्ष समेि समेट्ने गिी नमनुा िथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको, 
 सेिा प्रिाहको लागि अनमुान, आतथणक-सामाष्टिक विभेदको अिस्था ि स्थानीय िहको क्षमिा 

आकँलन सम्बरधमा तबस्ििृ अध्ययन गरिएको, 
 प्रदेश मर िीमण्डल, प्रमखु सष्टचि ि प्रदेश मर िालयका सष्टचिहरूसँग अरििविया गरिएको, 
 वितभर न िहका सिकािहरूको रयूनिम खचण एिम ् पूिाणधाि विकासको आियकिा समेिका 

आधािमा खचणको आियकिा आकँलन गरिएको,  
 िािस्िको अतधकाि, स्थानीय िहबाट प्राप् ि विििण ि स्थानीय तनकाय वित्तीय आयोगको 

सष्टचिालयबाट प्राप् ि विििण समेिको आधािमा िािस्ि प्रके्षपण गरिएको, 
 स्थानीय िहहरूको के्षिफल लगायिका केही सूचकाङ्कमा आएको परिििणनका कािणिाट प्रदेश 

ि स्थानीय िहलाई उपलब्ध गिाईएको  वित्तीय समानीकिण अनदुानको सीमामा असि नपन े
गिी तसफारिस गरिएको। 

 देहायका सूचकाङ्क ियाि गरिएको:- 
 मानि गरिबी सूचकाङ्कः िाष्ट् िय िनगणना, २०६८ ि नेपाल मानि विकास प्रतििेदन, 

२०१४ मा ष्टिल्लास्ििसम्म माि मानि गरिबी सूचकाङ्क उपलव्ध भएको हुँदा भौगोतलक 
के्षि, ग्रामीण िथा शहिी के्षि एिम ्ष्टिल्लास्ििको िथ्याङ्कका आधािमा प्रदेश िथा स्थानीय 
िहसम्मको मानि गरिबी सूचकाङ्क ियाि गरिएको छ। 

 पूिाणधाि सूचकाङ्क: पूिाणधाि सूचकाङ्क ियाि गदाण कनेष्टक्टतभटीसँग सम्बष्टरधि सडक, वि्िु ि 
सूचना प्रवितधको पहुँचलाई आधाि मातनएको छ। यस अनसुाि प्रदेश ि स्थानीय िहको 
सडक घनत्ि (के्षिफलमा सडकको लम्बाइ), वि्िु सेिाबाट लाभाष्टरिि िनसङ्खख्या ि 
सूचना िथा स चाि प्रवितधमा भएको पहुँचलाई आधािको रूपमा तलइएको छ। प्रदेश ि 
स्थानीय िहको पूिाणधाि सूचकाङ्क ियाि गदाण यी िीन के्षिलाई फिक फिक भाि ददइएको 
छ। प्रदेश िहको पूिाणधािमा सडक स िालले ठूलो प्रभाि पान े भएकाले सडक 
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घनत्िलाई ८० प्रतिशि भाि ददइएको छ। त्यसैगिी, वि्िुको उपलब्धिालाई १० 
प्रतिशि ि सूचना िथा स चाि प्रवितधको पहुँचलाई १० प्रतिशि भाि ददइएको छ।  

स्थानीय िहको भगूोल प्रदेशको भरदा सानो भएकाले िीनिटै के्षिले स्थानीय िहको 
विकास तनमाणण ि सेिा प्रिाहको लागिमा ठूलो प्रभाि पान ेहुँदा सडक घनत्िलाई ५० 
प्रतिशि, वि्िुको उपलब्धिालाई ३० प्रतिशि ि सूचना िथा स चाि प्रवितधमा पहुँचको 
अिस्थालाई २० प्रतिशि भाि ददई प्रत्येक स्थानीय िहको पूिाणधाि सूचकाङ्क ियाि 
गरिएको छ।  

 सामाष्टिक-आतथणक विभेद सूचकाङ्क: प्रदेश ि स्थानीय िहमा िहेको आतथणक, सामाष्टिक िथा 
अरय विभेद मापन गने सम्पूणण िथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले यो पटकका लातग प्रदेश ि 
स्थानीय िहमा िहेको आतथणक विभेदको अिस्थालाई ५० प्रतिशि, सामाष्टिक विभेदको 
अिस्थालाई ४५ प्रतिशि ि िलिाय ु परिििणन िोष्टखमको अिस्थालाई ५ प्रतिशि भाि 
ददइएको छ। आतथणक विभेदको प्रतितनतध सूचकका रूपमा प्रदेश ि स्थानीय िहको गरिबी, 
आष्टश्रि िनसङ्खख्या ि पूिाणधाि विकासको अिस्थालाई तलइएको छ। प्रदेश ि स्थानीय 
िहको िातिगि विििण, अपाङ्गिा भएको िनसङ्खख्याको अनपुाि, प्रौढ िथा मवहला साक्षििा, 
सिुष्टक्षि खानेपानीमा भएको पहुँचलाई सामाष्टिक विभेदको प्रतितनतध सूचकका रूपमा रूपमा 
तलइएको छ। यसका लातग केररीय िथ्याङ्क विभाग समेि नेपाल सिकािका वितभर न 
तनकायहरूबाट प्राप् ि िथ्याङ्क ि यस आयोगबाट गिाइएको अध्ययनलाई प्रमखु आधािको 
रूपमा तलइएको छ। 

 सूचकाङ्कहरू ियाि गदाण प्रदेश िहको संख्या कम भएकाले अङ्कगष्टणिीय मध्यक (Arithmetic 

Mean) ि स्थानीय िहको संख्या धेिै भएकाले ज्यातमिीय मध्यक (Geometric Mean) को 
प्रयोग गिी िथ्याङ्कलाई बढी यथाथणपिक बनाइएको, ि 

 आयोगबाट ियाि पारिएका सूचकाङ्कहरूबाट आियकिा अनसुाि एकीकृि सूचकाङ्क 
(Composite Index) ियाि गरिएको। 

४. आतथणक िषण  २०७५/७६ को वित्तीय समानीकिण अनदुान तसफारिस गदाण तलइएका आधािहरू 

संिैधातनक एिम ्कानूनी व्यिस्था अनसुाि हनेु गिी नेपाल सिकािबाट प्रदेश िथा स्थानीय सिकािलाई 
उपलब्ध गिाउनपुने वित्तीय समानीकिण अनदुान तसफारिस गरिएको छ। िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा 
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वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ३ अनसुाि हनेु गिी प्रत्येक प्रदेश ि स्थानीय 
िहले प्राप् ि गने रयूनिम अनदुान ि िोवकएका आधािहरू बमोष्टिम प्राप् ि गने वित्तीय समानीकिण 
अनदुान तसफारिस गरिएको छ।  

संविधान ि कानूनमा भएका यी व्यिस्था अनरुूप आतथणक िषण २०७५/७६ को वित्तीय समानीकिण 
अनदुान तसफारिस गनण आयोगबाट देहाय बमोष्टिमका आधािहरूको प्रयोग गरिएको छन:्  

(क१) स्थानीय िहको खचणको आियकिा ि िािस्ि क्षमिा बीचको अरिि (७० प्रतिशि) 

स्थानीय िहले नेपालको संविधानको अनसूुची ८ ि ९ मा िोवकएका ष्टिम्मेिािी पूिा गनण लाग् ने लागि 
अनमुान गिी स्थानीय िहको खचणको आियकिा आकँलन गरिएको छ। नेपालको संविधानको अनसूुची 
८, अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ि स्थानीय सिकाि स चालन ऐन, २०७४ अनसुाि 
स्थानीय िहले उठाउन सक् न े िािस्ि ि आतथणक िषण  २०७३/७४ को स्थानीय िहको आरिरिक 
िािस्ि समेिका आधािमा स्थानीय िहको िािस्ि क्षमिा आकँलन गरिएको छ। यस अनसुाि स्थानीय 
िहको खचणको आियकिा ि िािस्ि क्षमिा बीचको अरििलाई ७० प्रतिशि भाि ददइएको छ।  

(क२) प्रदेश िहको खचणको लागि (६० प्रतिशि) 

प्रदेश िहको िथ्याङ्कीय आधाि नबतनसकेको ि िािस्िको क्षमिा समेि आकँलन गनण कदठन भएकाले 
विकास तनमाणण एिम ्सेिा प्रिाह लागिको सूचकाङ्कलाई ६० प्रतिशि भाि ददइएको छ। 

(ख१) स्थानीय िहको मानि गरिबी सूचकाङ्क (१० प्रतिशि) : स्थानीय िहको ष्टशक्षा, स्िास्थ्य, खानेपानी 
लगायिको आियकिालाई सम्बोधन गनणका लातग मानि गरिबी सूचकाङ्कलाई १० प्रतिशि भाि 
ददइएको छ।  

(ख२) प्रदेश िहको बहआुयातमक गरिबी सूचकाङ्क (१५ प्रतिशि) : िाष्ट् िय योिना आयोगले  वििम 
सम्िि ् २०७४ मा ियाि गिेको प्रदेश िहको बहआुयातमक गरिबी सूचकाङ्कले प्रदेश िहको मानि 
गरिबीलाई यथाथणपिक ढङ्गले प्रतिविष्टम्बि गने हुँदा उि सूचकाङ्कलाई १५ प्रतिशि भाि ददई प्रयोग 
गरिएको छ। 

(ग) सामाष्टिक िथा आतथणक विभेद सूचकाङ्क (स्थानीय िहमा ५ प्रतिशि ि प्रदेश िहमा १५ प्रतिशि) 

स्थानीय िहमा िहेको आतथणक, सामाष्टिक िथा अरय विभेदलाई सम्बोधन गनणका लातग यस सूचकाङ्कलाई 
५ प्रतिशि भाि ददइएको छ। स्थानीय िहको भगूोल सानो भएको ि खचणको अरय सूचकाङ्कले पतन यो 
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विषयलाई समेट्न ेभएकाले यो विभेदलाई कम भाि ददइएको छ। स्थानीय िहको िलुनामा प्रदेश िहमा 
विभेदको विषमिा अतधक हनेु भएकाले यो सूचकाङ्कलाई १५ प्रतिशि भाि ददइएको छ। 

(घ) पूिाणधाि सूचकाङ्क (स्थानीय िहमा १५ प्रतिशि ि प्रदेश िहमा १० प्रतिशि) 

विकासको पूिणशिणका रूपमा िहन ेसडक, वि्िु िथा सूचना प्रवितधमा पहुँचको अिस्थालाई दृष्ट् टगि गिी 
स्थानीय िहको पूिाणधाि सूचकाङ्कलाई १५ प्रतिशि ि प्रदेश िहको पूिाणधाि सूचकाङ्कलाई १० प्रतिशि 
भाि ददइएको छ। 

(ङ) रयूनिम अनदुान 

िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ३ बमोष्टिम प्रत्येक 
स्थानीय िहका लातग रयूनिम अङ्क तसफारिस गरिएको छ। मलूि: नेपालको संविधान, स्थानीय सिकाि 
स चालन ऐन, २०७४ ि नेपाल सिकािको कायण विस्ििृीकिणलाई आधाि तलई प्रत्येक स्थानीय िहका 
लातग आियक पन े रयूनिम अङ्क आकँलन गिी तसफारिस गरिएको छ। मातथ प्रस्ििु गरिएका 
आधािहरू बमोष्टिम प्राप् ि हनेु वित्तीय समानीकिण अनदुान ि यो रयूनिम अङ्कको योगफल कम्िीमा रू. 
६ किोड हनेु गिी अनदुान उपलब्ध गिाउन तसफारिस गरिएको छ। 

प्रदेश िहको रयूनिम अङ्क आकँलन गनण सबै िथ्याङ्कहरू उपलब्ध नभएकाले चाल ु आतथणक िषणमा 
उपलब्ध गिाइएको रू. १ अबण २ किोड बिाबि हनेु गिी प्रत्येक प्रदेशलाई रयूनिम अनदुान ि मातथका 
आधािहरूबमोष्टिम प्राप् ि हनेु वित्तीय समानीकिण अनदुान िोडी कुल अनदुान उपलब्ध गिाउन तसफारिस 
गरिएको छ।  

५. वित्तीय समानीकिण अनदुानबाट प्राप् ि िकम वितनयोिनका लातग प्रदेश ि स्थानीय सिकािका 
प्राथतमकिाका क्षिेहरू: 

प्रदेश िथा स्थानीय िहले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको अतधकािको सूची बमोष्टिमका कायणहरू गनणका 
लातग वित्तीय समानीकिण अनदुानको उपयोग गनुणपनेछ। यसिी अनदुानको उपयोग गदाण कुनै एक क्षेिमा 
माि बढी खचण गने ि अरय क्षेिमा स्रोि अपगु हनुे गनुणहुँदैन। अि: यसका लातग देहायबमोष्टिम गनुणपने 
तसफारिस गरिएको छ:-  
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प्रदेशिफण :  

 साविकमा संघीय सिकािबाट स चालन हुँदै आएका िि हाल प्रदेश सिकािले तनिरिििा ददनपुने 
गिी हस्िारििण भई आएका कायणिम िथा आयोिनाहरू,  

 नेपालको संविधानको अनसूुचीहरूमा उल्लेष्टखि आधािभिू ष्टिम्मेिािीमा िहन ेकायण एिम ्वितभर न 
िहका सिकािबाट सम्पादन हनुपुने कायण ष्टिम्मेिािी सम्बरधमा नेपाल सिकािबाट स्िीकृि कायण 
विस्ििृीकिणमा उल्लेष्टखि कायणमध्ये प्रदेश सिकािबाट सम्पादन गनुणपने देहाय बमोष्टिमका 
कायणका लातग यथे् ट िकम वितनयोिन गिेपतछ माि अरय कायणिम िथा आयोिनामा िकम 
वितनयोिन गनुणपनेः 

 प्रदेशस्ििको उच्च ष्टशक्षासम्बरधी नीति, कानून, योिना कायाणरियन ि तनयमनसम्बरधी कायण, 

 प्रादेष्टशक स्िास्थ्यसम्बरधी नीति, कानून, योिना िथा कायणिम कायाणरियन ि तनयमनसम्बरधी 
कायण, 

 वि्िु, तसंचाइ, खानेपानी, सिसफाइ िथा परििहनसम्बरधी प्रादेष्टशक नीति, कानून, योिना 
कायाणरियन ि तनयमनसम्बरधी कायण, 

 कृवष िथा पश ुविकाससम्बरधी प्रादेष्टशक नीति, कानून, योिना कायाणरियन ि तनयमनसम्बरधी 
कायण, 

 प्रादेष्टशक भौतिक पूिाणधािहरूको तनमाणण िथा व्यिस्थापनसम्बरधी कायण, 

 प्रदेश सिकािले िहन गनुणपने अतनिायण दावयत्िका विषयहरू, 

 ष्टशक्षा, स्िास्थ्य, खानेपानी िस्िा आधािभिू सेिा प्रिाहका लातग स चालन हनेु कायणिम िथा 
आयोिनाहरू,  

 सम्बष्टरधि प्रदेशको सरितुलि विकासमा टेिा परु् याउन े पूिाणधाि विकासका कायणिम िथा 
आयोिनाहरू, 

 सामाष्टिक एिम ्आतथणक दृष्ट् टले कमिोि िथा िलुनात्मक रूपमा विकासको मूलप्रिाहमा पतछ 
पिेका िगण िा समूहको उत्थान एिम ् मूलप्रिाहीकिणमा योगदान परु् याउने कायणिम िथा 
योिनाहरू, 

 साथै समानीकिण अनदुान बापि प्रदेश सिकािलाई प्राप् ि भएको िकम अध्ययन भ्रमण, िैदेष्टशक 
भ्रमण ि अरय प्रशासतनक एिम ्स चालन खचणका लातग वितनयोिन नगिी विकास तनमाणणमा खचण 
गने गिी प्राथतमकिा तनधाणिण गनुणपनेछ। 
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स्थानीय िहिफण : 

 साविकमा संघीय सिकािबाट स चालन हुँदै आएका िि हाल स्थानीय सिकािले तनिरिििा 
ददनपुने गिी हस्िारििण भई आएका कायणिम िथा आयोिनाहरू,  

 नेपालको संविधानको अनसूुचीहरूमा उल्लेष्टखि आधािभिू ष्टिम्मेिािीमा िहन ेकायण एिम ्वितभर न 
िहका सिकािबाट सम्पादन हनुपुने कायण ष्टिम्मेिािी सम्बरधमा नेपाल सिकािबाट स्िीकृि कायण 
विस्ििृीकिणमा उल्लेष्टखि कायणहरूमध्ये स्थानीय िहबाट सम्पादन गनुणपने देहाय बमोष्टिमका 
कायणका लातग यथे् ट िकम वितनयोिन गिेपतछ माि अरय कायणिम िथा आयोिनामा िकम 
वितनयोिन गनुणपनेः 

 आधािभिू िथा माध्यतमक ष्टशक्षासम्बरधी कायण, 

 आधािभिू स्िास्थ्य ि सिसफाइसम्बरधी कायण, 

 कृवष िथा पशपुालन, कृवष उत्पादन व्यिस्थापन, पश ुस्िास्थ्य ि सहकािीसम्बरधी कायण,   

 कृवष प्रसािको व्यिस्थापन, स चालन ि तनयमनसम्बरधी कायण, 

 स्थानीय खानेपानी सम्बष्टरध नीति, योिना, कायणरियन ि तनयमन एिम ् खानेपानी सेिा 
व्यिस्थापनसम्बरधी कायण, 

 स्थानीय साना सिह िथा भतूमगि तसंचाइ प्रणालीको स चालन ि ममणि- संभािसम्बरधी कायण, 

 स्थानीय िटबरध नदी तनयरिण िथा नदी व्यिस्थापनसम्बरधी कायण, 

 सामदुावयक भ-ूसंिक्षण, स्थानीय पवहिो तनयरिण ि व्यिस्थापनसम्बरधी कायण, 

 खेलकुद विकास ि प्रिद्धणनसम्बरधी कायण, 

 स्थानीय यािायाि व्यिस्थापनसम्बरधी कायण, 

 स्थानीय िहले बहन गनुणपने अतनिायण दावयत्िका विषयहरू, 

 सम्बष्टरधि स्थानीय िहको सरितुलि विकासमा टेिा परु् याउने पूिाणधाि विकासका कायणिम िथा 
आयोिनाहरू, 
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 सामाष्टिक एिम ्आतथणक दृष्ट् टले कमिोि िथा िलुनात्मक रूपमा विकासको मूलप्रिाहमा पतछ 
पिेका िगण िा समूहको उत्थान एिम ् मूलप्रिाहीकिणमा योगदान परु् याउने कायणिम िथा 
योिनाहरू। 

 साथै समानीकिण अनदुान बापि स्थानीय िहलाई प्राप् ि भएको िकम अध्ययन भ्रमण, िैदेष्टशक 
भ्रमण ि अरय प्रशासतनक एिम ्स चालन खचणका लातग वितनयोिन नगिी विकास तनमाणणमा खचण 
गने गिी प्राथतमकिा तनधाणिण गनुणपनेछ।  

६.  वित्तीय समानीकिण अनदुान तसफारिसका िममा देष्टखएका केही सीमाहरू 

 आयोगका पदातधकािीहरूको तनयषु्टि भइनसकेको अिस्थामा कमणचािीकै िहबाट वित्तीय 
समानीकिण अनदुानको आधाि एिम ्ढाँचा ियाि गरिएको,  

 कानूनी व्यिस्था अनरुूप सबै तबषयिस्िलुाई समेवटएको, िि कतिपय आधािभिू िथ्याङ्क उपलब्ध 
हनु नसकेकाले स्रोिको अनमुानको आधाि ियाि गदाण तनकटिम अनमुान (Proxy)  प्रयोग 
गनुणपिेको (िस्िै: खचणको आियकिा आकँलनका लातग रयून विकास सूचकाङ्क समेि प्रयोग 
गरिएको, 

 साविकमा वितभर न मर िालयबाट स चातलि कायणिम, आयोिना एिम ् वियाकलाप प्रदेश िथा 
स्थानीय िहमा हस्िारििण हनुपुनेमा पटक पटकको छलफल, अरििविया एिम ् पिाचािका 
बाििदु उि विषयमा पूणण विििण प्राप् ि हनु नसकेको,  

 आयोगको कायाणलय स्थापनाको छोटो समयमै िािस्ि बाडँफाँट एिम ् वित्तीय समानीकिण 
अनदुानको आधाि एिम ्ढाचँा ियाि गनुणपिेको। 

७. सशिण अनदुानसम्बरधी तसफारिस 

(क) संिैधातनक िथा कानूनी व्यिस्था 

नेपालको संविधानको धािा ६० को उपधािा ३ मा प्रदेश ि स्थानीय िहले प्राप् ि गने वित्तीय 
हस्िारििणको परिमाण िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको तसफारिस बमोष्टिम हनेु व्यिस्था 
िहेको छ। त्यस्िै, संविधानको धािा २५१ को उपधािा (१) को खण्ड (ग) मा िाष्ट् िय नीति िथा 
कायणिम, मानक, पूिाणधािको अिस्था अनसुाि प्रदेश ि स्थानीय सिकािलाई प्रदान गरिन े सशिण 
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अनदुानको सम्बरधमा अध्ययन अनसुरधान गिी आधाि ियाि गने काम, किणव्य ि अतधकाि िाष्ट् िय 
प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको हनेु व्यिस्था िहेको छ। िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग 
ऐन, २०७४ को दफा (३), उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा प्रदेश कानून बमोष्टिम प्रदेशले स्थानीय 
िहलाई प्रदान गने सशिण अनदुानको आधाि ियाि गिी प्रदेशलाई तसफारिस गने ष्टिम्मेिािी पतन 
आयोगकै हनेु व्यिस्था गरिएको छ। िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा 
१६ को उपदफा (२) मा नेपाल सिकािले प्रदेश ि स्थानीय िहलाई ि प्रदेशले स्थानीय िहलाई 
प्रचतलि कानूनबमोष्टिम उपलब्ध गिाउने सशिण अनदुानका सम्बरधमा नेपाल सिकाि िथा प्रदेशलाई 
तसफारिस गदाण आयोगले देहायबमोष्टिमका आधािहरू तलनपुने व्यिस्था गरिएको छ। 

 िाष्ट् िय नीति िथा कायणिम, मानक, पूिाणधािको अिस्था, 
 प्रदेश ि स्थानीय िहको  ष्टशक्षा, स्िास्थ्य, खानेपानीिस्िा मानि विकास सूचकाङ्क, 

 सरितुलि विकासको अिस्था, 
 आतथणक, सामाष्टिक िा अरय कुनै प्रकािको विभेदको अिस्था, 
 िनिालाई परु् याउनपुने सेिा, 
 िािस्िको अिस्था ि उठाउन सक् न ेक्षमिा, 
 खचणको आियकिा। 

त्यस्िै अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ मा नेपाल सिकािले प्रदेश ि स्थानीय 
िहलाई कुनै योिना कायाणरियन गने सम्बरधमा शिण िोक् न सक् ने ि त्यस्िो शिणको पालना गनुण प्रदेश ि 
स्थानीय सिकािको दावयत्ि हनेु प्रािधान िहेको छ। संिैधातनक ि कानूनी प्रािधानहरू बमोष्टिम सशिण 
अनदुान िाष्ट् ियस्ििका नीति िथा कायणिमको कायाणरियन गनण ि केररीय सिकािबाट स चालन हनुे 
कायणिम िथा आयोिना कायाणरियन गनणका लातग लष्टक्षि हनुे देष्टखरछ। त्यसैगिी प्रदेश सिकािले समेि 
आ-आफ्ना प्रदेश अरिगणिका स्थानीय सिकािबाट प्रदेशस्ििका नीति िथा कायणिम स चालन गनण ि 
प्रदेशस्ििका पिुाणधाि विकास िथा मानक स्थावपि गनणका लातग स्थानीय सिकािलाई सशिण अनदुान 
हस्िारििण गने सक् ने देष्टखरछ।  

८. सशिण अनदुानका आधाि तसफारिसका लातग अिलम्बन गरिएको वितध 

आतथणक िषण २०७५/७६ मा नेपाल सिकािले प्रदेश ि स्थानीय िहलाई उपलब्ध गिाउने ि प्रदेश 
सिकािले स्थानीय सिकािलाई उपलब्ध गिाउने सशिण अनदुानका आधािहरू तसफारिस गनणका लातग 
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आयोगबाट वितभर न चिणमा छलफल िथा अरििविया गनुणका साथै यस सम्बरधमा िहेका नीतिगि िथा 
कानूनी व्यिस्थाको पनुिािलोकन गरिएको छ। खासगिी नपेालको संविधानका विविध व्यिस्थाहरू; 
िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४; अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४;  
स्थानीय सिकाि स चालन ऐन, २०७४;  नेपाल सिकाि मष्टर िपरिषद् बाट स्िीकृि कायण विस्ििृीकिण 
प्रतििेदन लगायिका दस्िािेिमा भएका प्रािधानहरूको अध्ययन गरिएको छ। नेपाल सिकािबाट 
साविकमा स चालनमा िहेका कायणिम िथा आयोिनाहरूको समेि पनुिािलोकन गरिएको छ। 

आतथणक बषण २०७५/७६ को बिेट ियािीको चिणमा, संघबाट प्रदेश ि स्थानीय सिकािलाई प्रदान 
गरिन ेसशिण अनदुानको हस्िारििणको अनमुातनि खाका तनधाणिण गनण सवकएमा आगामी आतथणक िषणको 
बिेट ियािी यथाथणपिक ि कायाणरियनयोग्य हनु सक् न े देखी सबै केररीयस्ििका मर िालयहरूसँग 
आगामी आतथणक िषणका लातग प्रस्िाविि कायणिमका सम्बरधमा छलफल गरिएको तथयो। वित्तीय 
हस्िारििणसम्बरधी नेपाल सिकािका सष्टचिहरूसँग गरिएको अरििविया िथा साििटै प्रदेश 
सिकािहरूसँग गरिएको अरििविया कायणिममा अपेक्षा िथा आियकिाहरूको पवहचान गरिएको 
तथयो। िाष्ट् िय नीति िथा कायणिम, मानक, पूिाणधािको अिस्था बमोष्टिम सशिण अनदुान हस्िारििण 
गनुणपने संविधानको ममणलाई आत्मसाि ्गदै आगामी आतथणक िषणमा नेपाल सिकािले प्रदेश ि स्थानीय 
िहलाई हस्िारििण गनुणपने कायणिमको पवहचान गनणका लातग गदठि टोलीमा नेपाल सिकाि, अथण 
मर िालय, िाष्ट् िय योिना आयोगका साथै िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगबाट प्रतितनतधत्ि 
भएको तथयो।    

९. सशिण अनदुान तनधाणिणका आधािहरू 

संविधानमा उष्टल्लष्टखि व्यिस्था, ऐनमा िोवकएका आधािहरूलाई दृष्ट् टगि ्गदै िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि 
िथा वित्त आयोगले आतथणक िषण २०७५/७६ मा नेपाल सिकािबाट प्रदेश ि स्थानीय िहलाई उपलब्ध 
गिाउने सशिण अनदुान हस्िारििणका लातग देहायका आधािहरू तसफारिस गरिएको छ। 

(क) नेपाल सिकािले कायाणरियनमा ल्याउने िाष्ट् िय नीति िथा कायणिम प्रदेश सिकाि िथा स्थानीय 
सिकािबाट स चालन गरिनपुने भएमा त्यस्िा कायणिम स चालनका लातग आियक पन ेवित्तीय 
स्रोि सशिण अनदुान अरिगणि प्रदेश ि स्थानीय िहलाई उपलब्ध गिाउने, 

(ख) नेपालको संविधानको अनसूुचीमा भएको व्यिस्था बमोष्टिम संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहको 
के्षिातधकािमा िहने चाल ुआतथणक िषणमा नेपाल सिकािबाट स चालन भैिहेका, आगामी आतथणक 
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िषणमा तनिरिििा ददनपुने कायणिम ि आयोिनाहरू तिनको आकाि, स्रोिको उपलब्धिा ि प्रकृति 
अनसुाि िि ् िि ् िहमा हस्िारििण गिी तिनको कायाणरियनका लातग नेपाल सिकािले सशिण 
अनदुान उपलब्ध गिाउने, 

(ग) प्रदेश सिकाि ि स्थानीय िहलाई उपलब्ध गिाइने देहायका अनदुानहरू सशिण अनदुान अरिगणि 
उपलब्ध गिाउने 

 कमणचािी, ष्टशक्षक, लगायिको िलब/भत्ता लगायि अतनिायण खचणका लातग उपलब्ध गिाइन े
अनदुान, 

 संघीय सिकािको अतधकाि के्षितभि िहेका िि प्रदेश ि स्थानीय सिकािबाट कायाणरियन 
गिाउनपुने वकतसमका िाष्ट् ियस्ििका कायणिम स चालनका लातग उपलब्ध गिाइने अनदुान, 

 विगिमा प्रिाह भैिहेको सेिालाई अवितछर न रूपमा तनिरिििा ददनपुने भएमा त्यस्िा कायणिम 
स चालनका लातग ददइने अनदुान, 

 विगिमा तनमाणण कायण प्रािम्भ भैसकेका ि कायाणरियनको चिणमा िहेका विकास 
आयोिनाहरूलाई पूणणिा ददनका लातग हस्िारििण हनेु अनदुान, 

 बहुिषीय ठेक् का स्िीकृि भई नेपाल सिकािको दावयत्ि तसिणना भैसकेका कायणिमहरू प्रकृति, 

आकाि ि स्रोिको उपलब्धिाका आधािमा िमश: हस्िारििण हुने गिी स चालनका लातग ददइने 
अनदुान, 

 िैदेष्टशक सहायिा अरिगणि स चालनमा िहेका कायणिम कायाणरियनका लातग ददइने अनदुान, 
 नेपाल सिकािले गिेका अरििाणष्ट् िय प्रतिबद्धिा कायणरियनका लातग स चालन हनुे कायणिम 

कायाणरियनका लातग ददइने अनदुान। 

(घ) सशिण अनदुान अरिगणि हस्िारििण हनेु कायणिम कायाणरियनका शिणहरू स्प् ट, मापनयोग्य ि 
कायाणरियनयोग्य हनुपुने, 

(ङ) नेपाल सिकािबाट प्रदेश ि स्थानीय सिकािलाई हस्िारििण भएका सशिण अनदुान अरिगणि 
स चालन गरिनपुने कायणिमको कायाणरियन गने ष्टिम्मेिािी िि ्िि ्िहको हनेु, 

(च) सशिण अनदुान अरिगणि हस्िारििण भएका कायणिम कायणरियनका लातग प्रदेश ि स्थानीय िहले 
नेपाल सिकािसँग प्रावितधक सहयोग/सझुाि माग गिेमा नपेाल सिकािका तनकायले त्यस्िो 
सहयोग/सझुाि उपलब्ध गिाउनपुने,  

(छ) सशिण अनदुानबाट स चालन हनेु कायणिमहरू ििुणमा गदाण प्रदेश ि स्थानीय सिकािले संघीय 
तबषयगि मर िालयसँग समरिय गनुणपने,  
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(ि) सशिण अनदुानबाट स चालन हनेु कायणिमहरू प्रदेश ि स्थानीय सिकािले आ-आफ्नो बिेटमा 
स्िीकृि गिी स चालन गनुणपने, 

(झ) सशिण अनदुान अरिगणि स चालन हनेु, बहिुषीय ठेक् का स्िीकृि भएका कायणिमहरू हस्िारििण 
गदाण िी कायणिमहरू सम्पर न गनणका लातग आियक पन ेस्रोिको सतुनष्ट चििा नेपाल सिकािले 
गनुणपने, 

(ञ) िैदेष्टशक सहायिाबाट स चातलि हस्िारििण हनेु कायणिमहरूको अनगुमन, एकीकृि लेखाङ्कन िथा 
एकीकृि प्रतििेदन ियािी, िथा दाि ृ तनकाय/संस्थासँगको समरिय लगायिको ष्टिम्मेिािी नेपाल 
सिकािको हनेु, 

(ट) हस्िारििण भएका कायणिम/आयोिनाको वित्तीय ि भौतिक प्रगतिको अनगुमन संघीय तबषयगि 
मर िालयबाट समेि गरिनपुने, 

(ठ) स्थानीय ि प्रदेश िहबाट भएको भौतिक ि वित्तीय प्रगतिका आधािमा नेपाल सिकािले सशिण 
अनदुान बापिको िकम उपलब्ध गिाउने, 

(ड) शीषणकगि रूपमा अनदुान हस्िारििण हनेु हुँदा उपयिु अनगुमन सूचक विकास गिी खचणको 
अनगुमन गनुणपने।  

(र् टव्यः आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग संघीय सिकािबाट प्रदेश सिकािलाई हस्िारििण हनेु 
वित्तीय समानीकिण अनदुानसम्बरधी तसफारिस अनसूुची १ मा ि स्थानीय सिकािलाई हस्िारििण हनेु 
वित्तीय समानीकिण अनदुानसम्बरधी तसफारिस अनसूुची २ मा समािेश गरिएका छन।्)   
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३.५ आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग प्रदेश सिकािबाट स्थानीय सिकािलाई हस्िारििण 
हनेु वित्तीय समानीकिण अनदुान ि सशिण अनदुानसम्बरधी तसफारिस 

(तसफारिस तमतिः २०७५/०२/२५) 

१. पृ्  ठभतूम 

नेपालको संविधानमा अरिि-सिकािी वित्तीय हस्िारििणलाई वित्तीय संघीयिाको एउटा महत्त्िपूणण 
आयामको रूपमा स्िीकाि गदै संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहबीच स्रोिको रयायोष्टचि बाँडफाँट गनण वितभर न 
व्यिस्थाहरू गरिएको छ। वित्तीय संघीयिाको विविध आयामहरूमध्ये संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहका खचण 
िथा िािस्ि ष्टिम्मेिािीलाई संविधानको अनसूुचीमा प्र् ट पारिएको छ। िक्षा, पििा् ि, अरििाणष्ट् िय 
सम्बरध, िाष्ट् िय मानक, केररीयस्ििका पूिाणधाि लगायिका विषयहरू संघको के्षिातधकािमा िहन,े प्रदेश 
प्रशासन, प्रदेशस्ििका पूिाणधाि, कृवष, भतूम व्यिस्थापन लगायिका ष्टिम्मेिािी प्रदेशको के्षिातधकािमा 
िहन े ि स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन, आधािभिू ष्टशक्षा, आधािभिू स्िास्थ्य, कृवष िथा पशपुालन, 
स्थानीयस्ििका पूिाणधाि लगायिका विषय स्थानीय िहको ष्टिम्मेिािीमा िहन े व्यिस्था संविधानमा 
गरिएको छ। कतिपय विषयहरू संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहका साझा सूचीमा समेि िहेका छन।् त्यस्िै 
संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहहरूले आफ्नो कायणसम्पादन गदाण नेपालको संविधानमा उष्टल्लष्टखि िाज्यका 
नीति िथा तनदेशक तसद्धारिहरूबाट पतन तनदेष्टशि हनेु गदणछन।् प्रदेश ि स्थानीय िहको अतधकािको 
सूची अध्ययन गदाण  प्रदेशहरू विकास तनमाणणका कायणमा मखु्य भतूमकामा िहन े ि स्थानीय िह सेिा 
प्रिाहको प्रमखु संयरि िहन ेव्यिस्था िहेको देष्टखरछ। 

संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहबीच िािस्ि ष्टिम्मेिािीको बाँडफाँट समेि संविधानमा नै गरिएको छ। केही 
िािस्ि ष्टिम्मेिािी प्रदेश ि स्थानीय िहमा संविधानि: तनके्षपण गरिएको भए िापतन अतधकांश िािस्ि 
ष्टिम्मेिािी केरर सिकािको के्षिातधकािमा िहन ेव्यिस्था िहेको छ। भरसाि महसूल, अरि:शलु्क, मूल्य 
अतभिृवद्ध कि, आयकि लगायिका किहरू संघीय सिकािको के्षिातधकािमा पदणछन ् भने घि िग्गा 
िष्टि् िेशन शलु्क, सिािी साधन कि, कृवष आयमा कि िथा स्थानीय कि िस्िा विषय प्रदेश ि स्थानीय 
िहमा हस्िारििण भएका छन।्  

ष्टशक्षा, स्िास्थ्य, पूिाणधाि तनमाणण लगायिका बृहत्ति सािणितनक सेिा प्रिाह िथा विकास तनमाणणमा प्रदेश 
ि स्थानीय िहका साथसाथै संघीय सिकािले समेि महत्त्िपूणण भतूमका तनिाणह गनुणपदणछ।संविधानि: 
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तनके्षपण गरिएका ष्टिम्मेिािीहरू पिुा गनणका लातग ि सािणितनक सेिामा सबै िनिाको पहुँच सतुनष्ट चि 
गनणका लातग स्रोिको रयायोष्टचि पनुविणििण सतुनष्ट चि गनण संविधानमा नै अरिि-सिकािी वित्त 
हस्िारििण सम्बरधमा व्यबस्था गरिएको हो। प्रदेश सिकािहरू समेि आ-आफ्नो के्षिाधीकाि तभिका 
स्थानीय िहमा सेिा प्रिाहमा समिा ि गणुस्िि कायम गनण ष्टिम्मेिाि हनेु ि प्रदेश अरिगणिका स्थानीय 
िहको िािस्ि क्षमिा ि खचणको आियकिाबीचको अरिि सम्बोधन गनण ष्टिम्मेिाि हनुपुने भएको हदुाँ 
प्रदेशबाट स्थानीय िहमा िािस्ि बाँडफाँट िथा वित्तीय समानीकिण अनदुान विििण हनुपुने देष्टखरछ। 
त्यस्िै, प्रदेश सिकािहरूले आ-आफ्ना प्रादेष्टशक नीति, कायणिम, मानक िथा पूिाणधािको कायाणरियनका 
लातग स्थानीय िहलाई समेि परिचालन गनुणपने भएकाले प्रदेशबाट स्थानीय िहमा सशिण अनदुान 
हस्िारििण गनण आियक िहेको छ।   

२.  वित्तीय समानीकिण अनदुानसम्बरधी तसफारिस 

(क) संिैधातनक िथा कानूनी व्यिस्था 

नेपालको संविधानको धािा ६० को उपधािा (५) मा प्रदेशले नेपाल सिकािबाट प्राप् ि अनदुान ि 
आफ्नो स्रोिबाट उठ्ने िािस्िलाई मािहिको स्थनीय िहको खचणको आियकिा ि िािस्ि क्षमिाको 
आधािमा प्रदेश कानून बमोष्टिम वित्तीय समानीकिण अनदुान विििण गनुणपने व्यिस्था िहेको छ। 
िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) 
मा प्रदेश कानून बमोष्टिम प्रदेशले स्थानीय िहलाई ददन े वित्तीय समानीकिण अनदुान सम्बरधमा 
प्रदेशलाई तसफारिस गने काम, किणव्य ि अतधकाि िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको हनेु 
व्यिस्था िहेको छ। सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) मा प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रचतलि 
कानून बमोष्टिम उपलब्ध गािाउने वित्तीय समानीकिण अनदुानका सम्बरधमा प्रदेशलाई तसफारिस गदाण 
आयोगले तलनपुने देहायबमोष्टिमका आधाि िोवकएका छन।् 

 प्रदेश िथा स्थानीय िहमा िहेको ष्टशक्षा, स्िास्थ्य, खानेपानी िस्िा मानि विकास सूचकाङ्क, 

 अरय प्रदेश िा स्थानीय िहको सरितुलि विकासको अिस्था, 
 प्रदेश िथा स्थानीय िहमा िहेको आतथणक सामाष्टिक िा अरय कुनै प्रकािको विभेदको अिस्था, 
 प्रदेश िथा स्थानीय िहको पूिाणधाि विकासको अिस्था ि आियकिा, 
 प्रदेश िथा स्थानीय िहले िनिालाई परु् याउन ुपन ेसेिा, 
 प्रदेश िथा स्थानीय िहको िािस्िको अिस्था ि उठाउन सक् न ेक्षमिा, 
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 प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचणको आियकिा। 

त्यस्िै, यस ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) मा आयोगले प्रत्येक प्रदेश ि स्थानीय िहले प्राप् ि गने 
रयूनिम वित्तीय समानीकिण अनदुान ि मातथ उष्टल्लष्टखि आधािहरू बमोष्टिम प्रत्येक प्रदेश ि स्थानीय 
िहले प्राप् ि गने वित्तीय समानीकिण अनदुान तसफारिस गनुणपने व्यिस्था गरिएको छ।अरिि-सिकािी 
वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा (२) मा नेपाल सिकािबाट प्राप् ि अनदुान ि 
आफ्नो स्रोिबाट उठेको िािस्िलाई प्रदेशले प्रदेशतभिका स्थानीय िहको खचणको आियकिा ि 
िािस्िको क्षमिाको आधािमा प्रदेश कानून बमोष्टिम आयोगको तसफारिसमा वित्तीय समानीकिण अनदुान 
विििण गनुणपने व्यिस्था छ। 

(ख) आतथणक िषण २०७५/७६ को िािस्ि बाडँफाट ि वित्तीय समानीकिण अनदुान तसफारिसका लातग 
आयोगले अिलम्िन गिेको वितध  

सिकािहरू बीच हनेु स्रोिको बाँडफाँट एिम ् वित्तीय हस्िारििणलाई बवढ पािदशी, रयायसम्मि ि 

सरितुलि िलु्याउनका लातग नै एक स्ििरि संिैधातनक तनकायको व्यिस्था गरिएको हो। संविधानको 
यसै ममणलाई आत्मसाि ् गदै िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगले िािस्ि बाँडफाँट ि वित्तीय 
समानीकिण अनदुान तसफारिसका लातग देहाय बमोष्टिमको वितध अिलम्िन गिेको छ।     

 िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ि अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 

२०७४ मा उष्टल्लष्टखि आधािहरू सम्बोधन गरिएको,  

 खण्डीकृि िथ्याङ्क (Disaggregated Data) प्राप् ि हनु नसकेको अिस्थामा नष्टिकको िथ्याङ्क प्रयोग 
गिी सूचकाङ्क तनक्यौल गरिएको, 

 स्थानीय िहबाट प्राप् ि िथ्याङ्कको तबस्ििृ अध्ययन गरिएको, 
 िथ्याङ्कको िैधिा (Validity) पिीक्षण गनण भौगोतलक के्षि, प्रदेश एिम ्स्थानीय िहका प्रकाि ि 

बसोबासको सघनिा िस्िा पक्ष समेि समेट्ने गिी नमूना िथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको, 
 सेिा प्रिाहको लागि अनमुान, आतथणक-सामाष्टिक विभेदको अिस्था ि स्थानीय िहको क्षमिा 

आकँलन सम्बरधमा तबस्ििृ अध्ययन गरिएको, 
 प्रदेश मर िीमण्डल, प्रमखु सष्टचि ि प्रदेश मर िालयका सष्टचिहरूसँग अरििविया गरिएको, 
 वितभर न िहका सिकािहरूको रयूनिम खचण एिम ् पूिाणधाि विकासको आियकिा समेिका 

आधािमा खचणको आियकिा आकँलन गरिएको,  
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 िािस्िको अतधकाि, स्थानीय िहबाट प्राप् ि विििण ि स्थानीय तनकाय वित्तीय आयोगको 
सष्टचिालयबाट प्राप् ि विििण समेिको आधािमा िािस्ि प्रके्षपण गरिएको, 

 देहायका सूचकाङ्क ियाि गरिएको:- 
 मानि गरिबी सूचकाङ्क : िाष्ट् िय िनगणना, २०६८ ि नेपाल मानि विकास प्रतििेदन, 

२०१४ मा ष्टिल्लास्ििसम्म माि मानि गरिबी सूचकाङ्क उपलव्ध भएको हुँदा भौगोतलक 
के्षि, ग्रामीण िथा शहिी के्षि एिम ्ष्टिल्लास्ििको िथ्याङ्कका आधािमा प्रदेश िथा स्थानीय 
िहसम्मको मानि गरिबी सूचकाङ्क ियाि गरिएको छ। 

 पूिाणधाि सूचकाङ्क : पूिाणधाि सूचकाङ्क ियाि गदाण कनेष्टक्टतभटीसँग सम्बष्टरधि सडक, वि्िु 
ि सूचना प्रवितधको पहुँचलाई आधाि मातनएको छ। यस अनसुाि प्रदेश ि स्थानीय िहको 
सडक घनत्ि (के्षिफलमा सडकको लम्बाइ), वि्िु सेिाबाट लाभाष्टरिि िनसङ्खख्या ि 
सूचना िथा स चाि प्रवितधमा भएको पहुँचलाई आधािको रूपमा तलइएको छ। प्रदेश ि 
स्थानीय िहको पूिाणधाि सूचकाङ्क ियाि गदाण यी िीन के्षिलाई फिक फिक भाि ददइएको 
छ। स्थानीय िहको भगूोल सानो हनेु भएकाले िीनिटै के्षिले स्थानीय िहको विकास 
तनमाणण ि सेिा प्रिाहको लागिमा ठूलो प्रभाि पाने हुँदा सडक घनत्िलाई ५० प्रतिशि, 

वि्िुको उपलब्धिालाई ३० प्रतिशि ि सूचना िथा स चाि प्रवितधमा पहुँचको 
अिस्थालाई २० प्रतिशि भाि ददई प्रत्येक स्थानीय िहको पूिाणधाि सूचकाङ्क ियाि 
गरिएको छ।  

 सामाष्टिक-आतथणक विभेद सूचकाङ्क : प्रदेश ि स्थानीय िहमा िहेको आतथणक, सामाष्टिक िथा 
अरय विभेद मापन गने सम्पूणण िथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले यो पटकका लातग प्रदेश ि 
स्थानीय िहमा िहेको आतथणक विभेदको अिस्थालाई ५० प्रतिशि, सामाष्टिक विभेदको 
अिस्थालाई ४५ प्रतिशि ि िलिाय ु परिििणन िोष्टखमको अिस्थालाई ५ प्रतिशि भाि 
ददइएको छ। आतथणक विभेदको प्रतितनतध सूचकका रूपमा प्रदेश ि स्थानीय िहको गरिबी, 
आष्टश्रि िनसङ्खख्या ि पूिाणधाि विकासको अिस्थालाई तलइएको छ। प्रदेश ि स्थानीय 
िहको िातिगि विििण, अपाङ्गिा भएको िनसङ्खख्याको अनपुाि, प्रौढ िथा मवहला साक्षििा, 
सिुष्टक्षि खानेपानीमा भएको पहुँचलाई सामाष्टिक विभेदको प्रतितनतध सूचकका रूपमा रूपमा 
तलइएको छ। यसका लातग केररीय िथ्याङ्क विभाग लगायि नेपाल सिकािका वितभर न 
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तनकायहरूबाट प्राप् ि िथ्याङ्क ि यस आयोगबाट गिाइएको अध्ययनलाई प्रमखु आधािको 
रूपमा तलइएको छ। 

 सूचकाङ्कहरू ियाि गदाण अङ्कगष्टणिीय मध्यक (Arithmetic Mean) को प्रयोग गरिएको, 
 आयोगबाट ियाि पारिएका सूचकाङ्कहरूबाट आियकिा अनसुाि एकीकृि सूचकाङ्क 

(Composite Index) ियाि गरिएको। 

(ग) आतथणक िषण  २०७५/७६ को वित्तीय समानीकिण अनदुान तसफारिस गदाण तलइएका आधािहरू 

संिैधातनक एिम ्कानूनी व्यिस्था अनसुाि हनेु गिी प्रदेश सिकािबाट स्थानीय सिकािलाई उपलब्ध 
गिाउनपुने वित्तीय समानीकिण अनदुान तसफारिस गरिएको छ। िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त 
आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ३ अनसुाि हनेु गिी प्रत्येक स्थानीय िहले प्राप् ि गने 
रयूनिम अनदुान ि िोवकएका आधािहरू बमोष्टिम प्राप् ि गने वित्तीय समानीकिण अनदुान तसफारिस 
गरिएको छ।  

संविधान ि कानूनमा भएका यी व्यिस्था अनरुूप आतथणक िषण २०७५/७६ को वित्तीय समानीकिण 
अनदुान तसफारिस गनण आयोगबाट देहाय बमोष्टिमका आधािहरूको प्रयोग गरिएको छ।  

(अ) स्थानीय िहको खचणको आियकिा ि िािस्ि क्षमिाबीचको अरिि (७० प्रतिशि) 

स्थानीय िहले नेपालको संविधानको अनसूुची ८ ि ९ मा िोवकएका ष्टिम्मेिािी पूिा गनण लाग् ने लागि 
अनमुान गिी स्थानीय िहको खचणको आियकिा आकँलन गरिएको छ। नेपालको संविधानको अनसूुची 
८, अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ि स्थानीय सिकाि स चालन ऐन, २०७४ अनसुाि 
स्थानीय िहले उठाउन सक् न े िािस्ि ि आतथणक िषण  २०७३/७४ को स्थानीय िहको आरिरिक 
िािस्ि समेिका आधािमा स्थानीय िहको िािस्ि क्षमिा आकँलन गरिएको छ। यस अनसुाि स्थानीय 
िहको खचणको आियकिा ि िािस्ि क्षमिा बीचको अरििलाई ७० प्रतिशि भाि ददइएको छ। 

(आ) स्थानीय िहको मानि गरिबी सूचकाङ्क (१० प्रतिशि) 

स्थानीय िहको ष्टशक्षा, स्िास्थ्य, खानेपानी लगायिको आियकिालाई सम्बोधन गनणका लातग मानि 
गरिबी सूचकाङ्कलाई १० प्रतिशि भाि ददइएको छ। 
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(इ) सामाष्टिक िथा आतथणक विभेद सूचकाङ्क (५ प्रतिशि) 

स्थानीय िहमा िहेको आतथणक, सामाष्टिक िथा अरय विभेदलाई सम्बोधन गनणका लातग यस सूचकाङ्कलाई 
५ प्रतिशि भाि ददइएको छ। स्थानीय िहको भगूोल सानो भएको ि खचणको अरय सूचकाङ्कले पतन यो 
विषयलाई समेट्न ेभएकाले यो विभेदलाई कम भाि ददइएको छ। 

(ई) पूिाणधाि सूचकाङ्क (१५ प्रतिशि) 

विकासको पूिणशिणका रूपमा िहन ेसडक, वि्िु िथा सूचना प्रवितधमा पहुँचको अिस्थालाई दृष्ट् टगि गिी 
स्थानीय िहको पूिाणधाि सूचकाङ्कलाई १५ प्रतिशि भाि ददइएको छ।  

(उ) रयूनिम अनदुान 

िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ३ बमोष्टिम प्रत्येक 
स्थानीय िहका लातग रयूनिम अङ्क तसफारिस गरिएको छ। नेपाल सिकािबाट प्रदेश सिकािलाई 
हस्िारििण गनणका लातग तसफारिस गरिएको रयूनिम वित्तीय समानीकिण अनदुानको शूरय दशमलब 
एक प्रतिशि िकम (दश लाख रूपैंया) लाई प्रदेश सिकािबाट स्थानीय िहमा हस्िारििण हनेु वित्तीय 
समानीकिण अनदुानको रयूनिम सीमा तनधाणिण गरिएको छ। नेपाल सिकािले २५ हिाि िनसङ्खख्या 
भएका स्थानीय िहहरूको सङ्गठन संिचना एकरूप हनेु तनणणय गिको हदुा ँ२५ हिािसम्म िनसङ्खख्या 
भएका स्थानीय िहलाई प्रदेश सिकािले रयूनिम वित्तीय समानीकिण अनदुान रू.१० लाख हस्िारििण 
गनुणपने ि प्रत्येक स्थानीय िहमा १० हिाि (४०%) िनसङ्खख्या थप हुँदा रयूनिम अनदुान २०% 
(रू.२ लाख) थप हनेु गिी रयूनिम अनदुान तसफारिस गरिएको छ। त्यस्िै, काठमाडौं 
महानगिपातलकाको आरिरिक िािस्ि स्रोिलाई समेि मध्यनिि गिी रू.१ किोड ५० लाख रयूनिम 
अनदुान तसफारिस गरिएको छ।  

(घ) वित्तीय समानीकिण अनदुानबाट प्राप् ि िकम वितनयोिनका लातग स्थानीय सिकािका प्राथतमकिाका 
क्षिेहरू: 

प्रदेश िथा स्थानीय िहले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको अतधकािको सूची बमोष्टिमका कायणहरू 
गनणका लातग वित्तीय समानीकिण अनदुानको उपयोग गनुणपनेछ। यसिी अनदुानको उपयोग गदाण कुनै 
एक के्षिमा माि बढी खचण गने ि अरय के्षिमा स्रोि अपगु हनेु गनुणहुँदैन। अि: यसका लातग 
देहायबमोष्टिम गनुणपने तसफारिस गरिएको छ:-  
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 नेपालको संविधानको अनसूुचीहरूमा उल्लेष्टखि आधािभिू ष्टिम्मेिािीमा िहन ेकायण एिम ्वितभर न 
िहका सिकािबाट सम्पादन हनुपुने कायण ष्टिम्मेिािी सम्बरधमा नेपाल सिकािबाट स्िीकृि कायण 
विस्ििृीकिणमा उल्लेष्टखि कायणहरूमध्ये स्थानीय िहबाट सम्पादन गनुणपने देहाय बमोष्टिमका 
कायणका लातग यथे् ट िकम वितनयोिन गिेपतछ माि अरय कायणिम िथा आयोिनामा िकम 
वितनयोिन गनुणपनेः 

 आधािभिू िथा माध्यतमक ष्टशक्षासम्बरधी कायण, 

 आधािभिू स्िस्थ्य ि सिसफाइसम्बरधी कायण, 

 कृवष िथा पशपुालन, कृवष उत्पादन व्यिस्थापन, पश ुस्िास्थ्य ि सहकािीसम्बरधी कायण,   

 कृवष प्रसािको व्यिस्थापन, स चालन ि तनयमनसम्बरधी कायण, 

 स्थानीय खानेपानी सम्बष्टरध नीति, योिना, कायाणरियन ि तनयमन एिम ् खानेपानी सेिा 
व्यिस्थापनसम्बरधी कायण, 

 स्थानीय साना सिह िथा भतूमगि तसंचाइ प्रणालीको स चालन ि ममणि-संभािसम्बरधी कायण, 

 स्थानीय िटबरध, नदी तनयरिण िथा नदी व्यिस्थापनसम्बरधी कायण, 

 सामदुावयक भ-ूसंिक्षण, स्थानीय पवहिो तनयरिण ि व्यिस्थापनसम्बरधी कायण, 

 खेलकुद विकास ि प्रिद्धणनसम्बरधी कायण, 

 स्थानीय यािायाि व्यिस्थापनसम्बरधी कायण, 

 स्थानीय िहले बहन गनुणपने अतनिायण दावयत्िका विषयहरू, 

 सम्बष्टरधि स्थानीय िहको सरितुलि विकासमा टेिा परु् याउने पूिाणधाि विकासका कायणिम िथा 
आयोिनाहरू, 

 सामाष्टिक एिम ्आतथणक दृष्ट् टले कमिोि िथा िलुनात्मक रूपमा विकासको मूलप्रिाहमा पतछ 
पिेका िगण िा समूहको उत्थान एिम ् मूलप्रिाहीकिणमा योगदान परु् याउने कायणिम िथा 
योिनाहरू। 
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साथै समानीकिण अनदुान बापि स्थानीय िहलाई प्राप् ि भएको िकम अध्ययन भ्रमण, िैदेष्टशक भ्रमण ि 
अरय प्रशासतनक एिम ्स चालन खचणका लातग वितनयोिन नगिी विकास तनमाणणमा खचण गनण प्राथतमकिा 
तनधाणिण गनुणपनेछ।  

(ङ) वित्तीय समानीकिण अनदुान तसफारिसका िममा देष्टखएका केही सीमाहरू 

 आयोगका पदातधकािीहरूको तनयषु्टि भइनसकेको अिस्थामा कमणचािीकै िहबाट समानीकिण अनदुानको 
आधाि एिम ्ढाँचा ियाि गरिएको,  

 कानूनी व्यिस्था अनरुूप सबै तबषयिस्िलुाई समेवटएको िि कतिपय आधािभिू िथ्याङ्क उपलब्ध 
हनु नसकेकाले स्रोिको अनमुानको आधाि ियाि गदाण तनकटिम अनमुान (Proxy)  प्रयोग 
गनुणपिेको (िस्िै: खचणको आियकिा आकँलनका लातग रयून विकास सूचकाङ्क समेि प्रयोग गरिएको), 

 आयोगको कायाणलय स्थापनाको छोटो समयमै वित्तीय समानीकिण अनदुानको आधाि एिम ्
ढाँचा ियाि गनुणपिेको। 

३. सशिण अनदुानसम्बरधी तसफारिस 

(क) संिैधातनक िथा कानूनी व्यिस्था 

नेपालको संविधानको धािा ६० को उपधािा ३ मा प्रदेश ि स्थानीय िहले प्राप् ि गने वित्तीय 
हस्िारििणको परिमाण िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको तसफारिस बमोष्टिम हनेु व्यिस्था 
िहेको छ। त्यस्िै, संविधानको धािा २५१ को उपधािा (१) को खण्ड (ग) मा िाष्ट् िय नीति िथा 
कायणिम, मानक, पूिाणधािको अिस्था अनसुाि प्रदेश ि स्थानीय सिकािलाई प्रदान गरिन े सशिण 
अनदुानको सम्बरधमा अध्ययन अनसुरधान गिी आधाि ियाि गने काम, किणव्य ि अतधकाि िाष्ट् िय 
प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको हनेु व्यिस्था िहेको छ। िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग 
ऐन, २०७४ को दफा (३), उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा प्रदेश कानून बमोष्टिम प्रदेशले स्थानीय 
िहलाई प्रदान गने सशिण अनदुानको आधाि ियाि गिी प्रदेशलाई तसफारिस गने ष्टिम्मेिािी पतन 
आयोगकै हनेु व्यिस्था गरिएको छ। सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) मा नेपाल सिकािले 
प्रदेश ि स्थानीय िहलाई ि प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रचतलि कानूनबमोष्टिम उपलब्ध गिाउने सशिण 
अनदुानका सम्बरधमा नेपाल सिकाि िथा प्रदेशलाई तसफारिस गदाण आयोगले देहायबमोष्टिमका 
आधािहरू तलनपुने व्यिस्था गरिएको छ। 
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 िाष्ट् िय नीति िथा कायणिम, मानक, पूिाणधािको अिस्था, 
 प्रदेश ि स्थानीय िहको ष्टशक्षा, स्िास्थ्य, खानेपानी िस्िा मानि विकास सूचकाङ्क, 

 सरितुलि विकासको अिस्था, 
 आतथणक, सामाष्टिक िा अरय कुनै प्रकािको विभेदको अिस्था, 
 िनिालाई परु् याउनपुने सेिा, 
 िािस्िको अिस्था ि उठाउन सक् न ेक्षमिा, 
 खचणको आियकिा। 

त्यस्िै अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (३) मा प्रदेशले 
स्थानीय िहलाई प्रदेश कानून बमोष्टिम आयोगले िोकेको आधाि बमोष्टिम सशिण अनदुान प्रदान गनुणपने 
व्यिस्था छ। प्रदेश सिकािले आ-आफ्ना प्रदेश अरिगणिका स्थानीय सिकािबाट प्रदेशस्ििका नीति िथा 
कायणिम स चालन गनण ि प्रदेशस्ििका पिुाणधाि विकास िथा मानक स्थावपि गनणका लातग स्थानीय 
सिकािलाई सशिण अनदुान हस्िारििण गनण सक् न ेदेष्टखरछ।  

(ख) सशिण अनदुानका आधाि तसफारिसका लातग अिलम्बन गरिएको वितध 

आतथणक िषण २०७५/७६ मा नेपाल सिकािले प्रदेश ि स्थानीय िहलाई उपलब्ध गिाउने ि प्रदेश 
सिकािले स्थानीय सिकािलाई उपलब्ध गिाउने सशिण अनदुानका आधािहरू तसफारिस गनणका लातग 
आयोगबाट वितभर न चिणमा छलफल िथा अरििविया गनुणका साथै यस सम्बरधमा िहेका नीतिगि िथा 
कानूनी व्यिस्थाको पनुिािलोकन गरिएको छ। खासगिी नपेालको संविधानका विविध व्यिस्थाहरू,  
िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन,२०७४, 

स्थानीय सिकाि स चालन ऐन, २०७४, नेपाल सिकाि मष्टर िपरिषद् बाट स्िीकृि कायण विस्ििृीकिण 
प्रतििेदन लगायिका दस्िािेिमा भएका प्रािधानहरूको अध्ययन गरिएको छ। नेपाल सिकािबाट 
साविकमा स चालनमा िहेका कायणिम िथा आयोिनाहरूको समेि पनुिािलोकन गरिएको छ। 

आतथणक बषण २०७५/७६ को बिेट ियािीको चिणमा, संघबाट प्रदेश ि स्थानीय सिकािलाई प्रदान 
गरिन ेसशिण अनदुानको हस्िारिणको अनमुातनि खाका तनधाणिण गनण सवकएमा आगामी आतथणक िषणको 
बिेट ियािी यथाथणपिक ि कायाणरियनयोग्य हनु सक्न े भएकोले सबै केररीयस्ििका मर िालयहरूसँग 
आगामी आतथणक िषणका लातग प्रस्िाविि कायणिमका सम्बरधमा छलफल गरिएको तथयो। वित्तीय 
हस्िारििणसम्बरधी नेपाल सिकािका सष्टचिहरूसँग गरिएको अरििविया िथा साििटै प्रदेश 
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सिकािहरूसँग गरिएको अरििविया कायणिममा अपेक्षा िथा आियकिाहरूको पवहचान गरिएको 
तथयो।  

(ग) सशिण अनदुानका आधािहरू 

प्रदेश सिकािबाट स्थानीय सिकािलाई उपलब्ध गिाउने वित्तीय हस्िारििणसम्बरधी कानून बमोष्टिम 
आतथणक िषण २०७५/७६ मा प्रदेश सिकािले स्थानीय िहलाई उपलब्ध गिाउने वित्तीय हस्िारििणका 
लातग देहायका आधािहरू तसफारिस गरिएको छ। प्रदेश सिकािहरूले स्थानीय िहलाई देहायका आधाि 
बमोष्टिम सशिण अनदुान हस्िारििण गनणका लातग आियक पन े  वित्तीय हस्िारििणसम्बरधी कानून 
प्राथतमकिाका साथ तनमाणण गनुणपने देष्टखरछ। प्रदेश वित्तीय हस्िारििण सम्बरधी कानूनको अभािमा 
संविधानको भािना ि िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को व्यिस्था बमोष्टिम हनेु 
सशिण अनदुान हस्िारििणका लातग देहायका आधािहरू तसफारिस गरिएको होः 
(१) प्रदेश सिकािले आफ्ना प्रदेशस्ििीय नीति, कायणिम, मानक िथा पूिाणधाि कायाणरियनका लातग 

स्थानीय िहलाई सशिण अनदुान हस्िारििण गनण सक्नेछ। 

(२) प्रदेश सिकािले स्थानीय िहलाई सशिण अनदुान हस्िारििण गदाण केरर सिकािबाट स्थानीय 
िहलाई हस्िारििण गरिएका कायणिममा दोहोिो नपने गिी गनुणपनेछ। यस आधाि बमोष्टिम 
सशिण अनदुान हस्िारििण गदाण समपूिक अनदुान अरिगणिका कायणिम कायाणरियनका लातग 
बाधा पन ेछैन। 

(३) सशिण अनदुान अरिगणि हस्िारििण हनेु कायणिम कायाणरियनका शिणहरू स्प् ट, मापनयोग्य, 

पूिण-तनधाणरिि  ि कायाणरियनयोग्य हनुपुनेछ। 

(४) सशिण अनदुानबाट स चालन हनेु कायणिमहरू ििुणमा गदाण स्थानीय सिकािले प्रदेशका 
तबषयगि मरिालयसँग समरिय गनुणपनेछ।  

(५) सशिण अनदुानबाट स चालन हनेु कायणिमहरू  स्थानीय सिकािहरूले आ-आफ्नो बिेटमा 
स्िीकृि गिी स चालन गनुणपनेछ। 

(६) प्रदेश सिकािबाट प्रदेशस्ििीय नीति िथा कायणिम बमोष्टिम बहबुषीय ठेक्का स्िीकृि गिी 
कायाणरियन गनुणपन े वकतसमका कायणिम/आयोिना सशिण अनदुान अरिगणि स्थानीय िहबाट 
स चालन गनुणपन े भएमा त्यस्िा कायणिम/आयोिना सम्पर न गनणका लातग आियक पन े
वित्तीय स्रोिको सतुनष्ट चििा प्रदेश सिकािले गनुणपनेछ। 
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(७) हस्िारििण भएका कायणिम/आयोिनाको वित्तीय ि भौतिक प्रगतिको अनगुमन प्रदेशका 
तबषयगि मरिालयबाट गरिनपुनेछ।  

(८) कायणिम/आयोिनाको भौतिक ि वित्तीय प्रगतिका आधािमा प्रदेश सिकािले चौमातसक रूपमा 
अनदुान िकम भिुानी तनकासा गदै िाने व्यिस्था तमलाउन ुपनछे।  

(र् टव्यः आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग प्रदेश सिकािबाट स्थानीय सिकािलाई हस्िारििण हनेु 
वित्तीय समानीकिण अनदुानसम्बरधी तसफारिस अनसूुची ३ समािेश गरिएका छन।्)   
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खण्ड-घ 

सिािी साधन कि बाडँफाटँसम्बरधी तसफारिस 

३.६ आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग प्रदेश सिकािबाट स्थानीय िहमा हनेु सिािी 
साधन कि बाडँफाटँसम्बरधी तसफारिस 

(तसफारिस तमतिः २०७५/०३/०४) 

१. पृ्  ठभतूम  

नेपालमा संघीयिाको कायाणरियनसँगै प्रदेश ि स्थानीय सिकािले वितभर न प्रकािका किहरू परिचालन 
गने अतधकाि प्राप् ि गिेका छन।् केही किहरू प्रदेश ि स्थानीय िहको एकल अतधकािको सूचीमा 
िहेका छन भन े केही किहरू  प्रदेश ि स्थानीय िहको साझा अतधकािको सूचीमा िहेका छन।् 
संविधानको अनसूुचीमा प्रदेश ि स्थानीय िह दिैुको अतधकाि के्षिमा सिािी साधन कि लगायिका 
किहरूको व्यिस्था िहेको छ। प्रदेश ि स्थानीय िहको साझा अतधकाि अरिगणि िहेका किमध्ये सिािी 
साधन कि प्रदेश ि स्थानीय िहको आरिरिक िािस्िको महत्त्िपूणण स्रोि हो।  

प्रदेश ि स्थानीय िह दिैुको साझा अतधकाि के्षितभि िहेका सिािी साधन कि लगायिका किहरू 
सम्िष्टरधि प्रदेश िथा स्थानीय िहका िनिाहरूलाई लगाईन ेभएकाले कि लगाउने, उठाउने िथा अरय 
व्यिस्थापन लगायिका विषयमा दोहोिो प्रशासतनक व्यिस्था भएमा कि संकलन लागि बढ्नकुा साथै 
आम िनिालाई बवढ बोष्टझलो िथा झरझवटलो हनेु देष्टखरछ। यसथण, नेपालको प्रचतलि संघीय कानूनमा 
प्रदेश ि स्थानीय िहको दोहोिो के्षिातधकािमा िहेका किहरूको एकल प्रशासन कायम गिी त्यस्िा 
किबाट उठ्न ेिािस्ि प्रदेश ि स्थानीय िहबीच बाँडफाटँ गने व्यिस्था गरिएको छ।  

२. आतथणक विधेयक, २०७५ मा भएको व्यिस्था: 

 आतथणक विधेयक, २०७५ मा स्थानीय सिकाि स चालन ऐन, २०७४ ि अरिि-सिकािी वित्त 
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गिी प्रदेश ि स्थानीय िह दिैुको साझा अतधकाि 
के्षितभि िहेका किहरू एकै िहबाट संकलन गने ि उि संकतलि कि बाँडफाँट गने व्यिस्था 
गरिएको, 

 सिािी साधन किको दि तनधाणिण ि संकलन प्रदेशले गने ि यसबाट संकलन भएको िािस्ि 
प्रदेश ि स्थानीय िहबीच बाँडफाट गने व्यिस्था गरिएको, 



126 
 

 प्रदेश सिकािले सिािी साधन कि संकलन गिी त्यस्िो िकम प्रदेश विभाज्य कोषमा दाष्टखला 
गिी प्रदेश ि सम्बष्टरधि प्रदेश तभि िहेका स्थानीय िहहरूबीच बाँडफाँट गनुणपने, 

 सिािी साधन कि मध्ये ६०% िकम प्रदेश सिकािले ि ४०% िकम सम्बष्टरधि प्रदेश तभिका 
स्थानीय िहका सष्ट चि कोषमा दाष्टखला हनेु गिी बाँडफाँट गनुणपने, 

 प्रदेश विभाज्य कोषबाट स्थानीय िहहरू बीच हनेु सिािी साधन किको बाँडफाँट िाष्ट् िय 
प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको तसफारिस बमोष्टिम हनेु। 

३. प्रदेश सिकािबाट स्थानीय िहमा सिािी साधन कि बाडँफाटँका आधािहरू: 

प्रदेश विभाज्य कोषबाट स्थानीय िहमा हनेु सिािी साधन कि बाँडफाँटका आधािहरू चयन गदाण कि 
उठ्न े स्रोि, कि आधाि, व्यिस्थापन, पनु:विििण िथा त्यस्िो सिािी साधनको प्रयोगबाट हनेु 
िािाििणीय असि िस्िा महत्त्िपूणण आयामहरूलाई दृष्ट् टगि ्गरिएको छ। आतथणक िषण २०७५/७६ 
मा प्रदेश सिकािबाट स्थानीय िहमा सिािी साधन किबाट उठेको िािस्ि बाँडफाँटका लातग देहायका 
आधािहरू तलइएका छन।्   

(क) िनसङ्खख्या (४५ प्रतिशि) 

सिािी साधन स्थानीय िनिाले प्रयोग गछणन भने उि सिािी साधन प्रयोगबाट तसिणना हनेु असिका 
भातगदाि पतन िहाँ िहेका िनिा नै हरुछन।् उि के्षिमा स चालनमा िहेका सिािी साधनहरूबाट 
संकलन हनेु सिािी साधन किमा सोही के्षिका प्रभाविि िनिाको अतधकाि िहन ेहुँदा सिािी साधन 
किबाट उठेको िािस्ि बाँडफाँटको प्रमखु आधाि स्थानीय िहको कुल िनसङ्खख्या अनपुािलाई ४५% 

भाि ददइएको छ। 

(ख) सडक लम्बाई (५० प्रतिशि) 

सडक स िाल अतधक भएको के्षिमा सिािी साधनको चाप अतधक हनेु, ध्िनी िथा िािाििण प्रदषुण 
बढी हनेु ि सडक तनमाणण िथा ममणि लगायिका कायणमा सािणितनक लागि बढी लाग्ने हनुाले प्रदेश 
तभि भएको कुल सडक लम्बाईसँग प्रत्येक स्थानीय िहको सडक लम्बाईको अनपुािलाई ५०% भाि 
ददइएको छ। 

(ग) िन िथा हरियाली (५ प्रतिशि) 

सिािी साधनबाट तनसिृ हनेु काबणनिरय प्रदषुणबाट मानि स्िास्थ्य िथा िािाििणमा पन े असिलाई 
रयून गनण िन िथा हरियालीले महत्त्िपूणण भतूमका तनिाणह गने भएकाले यसको प्रिद्धणनलाई प्रोत्साहन 
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गनुणपने हरुछ। यसका साथै वित्तीय समानीकिण अनदुान िथा अरय स्रोिबाट प्राप् ि िकमलाई िािाििण 
मैिी िििले खचण गनण समेि अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन गनुणपने हरुछ। प्रदषुणको िथ्याङ्क उपलब्ध नभएका 
कािणले सिािी साधनबाट उत्सिणन हनेु काबणन प्रशोचन (Sequestration) गनण सघाउ परु् याउने मापकको 
रूपमा स्थानीय िहमा िनले ढाकेको के्षिको अनपुािलाई ५ प्रतिशि भाि ददइएको छ।  

४. सूचकाङ्क प्रयोग गने िरिका 

संलग्न अनसूुचीमा उल्लेख भएको सूचकाङ्कले बाँडफाटँका लातग छुयाईएको िकमलाई गणुन गिी प्राप् ि 
हनेु िकम सम्बष्टरधि स्थानीय िहले प्राप् ि गने िकम हनेुछ।  

(र् टव्यः आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग प्रदेश सिकािबाट स्थानीय िहमा हनेु सिािी कि 
बाडँफाटँसम्बरधी तसफारिस अनसूुची-३ मा समािेश गरिएको छ।)  
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अनसूुचीहरु  

अनसूुची -१ 

आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग संघीय सिकािबाट प्रदेश सिकािलाई हस्िारििण हनेु वित्तीय 
समानीकिण अनदुान ि िािस्ि बाडँफाटँको वहस्सासम्बरधी तसफारिस 

ि.सं. प्रदेश कुल अनदुान तसफारिस  
-रू. हिाि) 

िािस्ि बाडँफाटँको वहस्सा 

१ प्रदेश नं. 1 ६६१०३३७ 0.15544 
२ प्रदेश नं. २ ७०१६०८१ 0.14757 
३ प्रदेश नं. ३ ५९६९६५४ 0.15658 
४ प्रदेश नं. ४ ६७७६७४१ 0.12939 
५ प्रदेश नं. ५ ६८६९६५३ 0.14888 
६ कणाणली प्रदेश ९१३१४०० 0.13063 
७ प्रदेश नं. ७ ७९२४६५३ 0.13152 
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अनसूुची -२ 

आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग संघीय सिकािबाट स्थानीय सिकािलाई हस्िारििण हनेु वित्तीय 
समानीकिण अनदुान िथा िािस्ि बाडँफाटँको वहस्सासम्बरधी तसफारिस 

ि.सं. ष्टिल्ला स्थानीय िहको नाम 
स्थानीय  
िह कोड 

वित्तीय 
समानीकिण  
अनदुान 
-रू. हिाि) 

िािस्ि  
बाडँफाटँको  
वहस्सा 

१ िाप्लेिङु फिाङ्खलङु्ग गाउँपातलका 10101 89444 0.001211288 

२ िाप्लेिङु तमक्िाखोला गाउँपातलका 10102 73379 0.000840988 

३ िाप्लेिङु मेरिङ्गदेन गाउँपातलका 10103 97502 0.000925638 

४ िाप्लेिङु मैिाखोला गाउँपातलका 10104 82044 0.000776984 

५ िाप्लेिङु आठिाई तििेणी गाउँपातलका 10105 98996 0.000819248 

६ िाप्लेिङु फुङतलङ्ग नगिपातलका 10106 158340 0.001215926 

७ िाप्लेिङु पातथभिा याङ्खििाक गाउँपातलका 10107 99453 0.000821993 

८ िाप्लेिङु तसिीिङ्गा गाउंपातलका 10108 111519 0.001148218 

९ िाप्लेिङु तसददङ्गिा गाउँपातलका 10109 91552 0.000875259 

१० संखिुासभा भोटखोला गाउँपातलका 10201 60000 0.000773329 

११ संखिुासभा मकाल ुगाउँपातलका 10202 96978 0.001232089 

१२ संखिुासभा तसलीचोङ गाउँपातलका 10203 89446 0.000988195 

१३ संखिुासभा ष्टचष्टचला गाउँपातलका 10204 62937 0.000562748 

१४ संखिुासभा सभापोखिी गाउँपातलका 10205 83440 0.000823203 

१५ संखिुासभा खाँदबािी नगिपातलका 10206 179451 0.001307632 

१६ संखिुासभा पाँचखपन नगिपातलका 10207 115740 0.001013461 

१७ संखिुासभा चैनपिु नगिपातलका 10208 154273 0.001345349 

१८ संखिुासभा मादी नगिपातलका 10209 100050 0.000850916 

१९ संखिुासभा धमणदेिी नगिपातलका 10210 114705 0.000992476 

२० सोलखुमु्ब ु खमु्ब ुपासाङल्हाम ुगाउँपातलका 10301 74285 0.000906852 

२१ सोलखुमु्ब ु माहाकुलङु गाउँपातलका 10302 87632 0.001024277 

२२ सोलखुमु्ब ु सोिाङ गाउँपातलका 10303 76861 0.000693239 

२३ सोलखुमु्ब ु माप्य दधुकोशी गाउँपातलका 10304 96815 0.000877092 

२४ सोलखुमु्ब ु थलुङु दधुकोशी गाउँपातलका 10305 128931 0.001074048 

२५ सोलखुमु्ब ु नचेासल्यान गाउँपातलका 10306 115631 0.000727887 

२६ सोलखुमु्ब ु सोलदुधुकुण्ड नगिपातलका 10307 130306 0.001426414 

२७ सोलखुमु्ब ु तलख ुवपके गाउँपातलका 10308 60000 0.000557414 

२८ ओखलढुङ्गा ष्टचशंखगुढी गाउँपातलका 10401 65991 0.000920007 

२९ ओखलढुङ्गा तसवद्धचिण नगिपातलका 10402 100016 0.001327564 

३० ओखलढुङ्गा मोलङु्ग गाउँपातलका 10403 67668 0.000928756 

३१ ओखलढुङ्गा ष्टखिीदेम्बा गाउँपातलका 10404 63222 0.000968023 

३२ ओखलढुङ्गा तलख ुगाउँपातलका 10405 60334 0.000842219 

३३ ओखलढुङ्गा चम्पादेिी गाउँपातलका 10406 73829 0.001065174 
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ि.सं. ष्टिल्ला स्थानीय िहको नाम 
स्थानीय  
िह कोड 

वित्तीय 
समानीकिण  
अनदुान 
-रू. हिाि) 

िािस्ि  
बाडँफाटँको  
वहस्सा 

३४ ओखलढुङ्गा सनुकोशी गाउँपातलका 10407 72252 0.001052889 

३५ ओखलढुङ्गा मानभेरज्याङ्ग गाउँपातलका 10408 81685 0.001134578 

३६ खोटाङ केवपलासगढी गाउँपातलका 10501 67001 0.001006623 

३७ खोटाङ ऐसेलखुकण  गाउँपातलका 10502 69317 0.00096468 

३८ खोटाङ िािा बेसी गाउँपातलका 10503 60442 0.000833569 

३९ खोटाङ हलेसी ििुाचङु नगिपातलका 10504 103574 0.001531959 

४० खोटाङ ददिेल रूपाकोट मझिुागढी नगिपातलका 10505 140870 0.001867124 

४१ खोटाङ साकेला गाउँपातलका 10506 60000 0.000737681 

४२ खोटाङ ददप्रङु्ग चईुचमु्मा गाउँपातलका 10507 82659 0.00111111 

४३ खोटाङ खोटेहाङ गाउँपातलका 10508 86873 0.001200884 

४४ खोटाङ िरिेढुङ्गा गाउँपातलका 10509 67744 0.000957854 

४५ खोटाङ बिाहपोखिी गाउँपातलका 10510 63749 0.000933649 

४६ भोिपिु षडानरद नगिपातलका 10601 108409 0.001521454 

४७ भोिपिु साल्पातसतलछो गाउँपातलका 10602 60000 0.000929972 

४८ भोिपिु टेम्केमैयमु गाउँपातलका 10603 75836 0.001071124 

४९ भोिपिु भोिपिु नगिपातलका 10604 100344 0.001286921 

५० भोिपिु अरूण गाउँपातलका 10605 73988 0.001029222 

५१ भोिपिु पौिा दङु्मा गाउँपातलका 10606 67253 0.000918076 

५२ भोिपिु िामप्रसाद िाई गाउँपातलका 10607 76298 0.001079536 

५३ भोिपिु हििुागढी गाउँपातलका 10608 81736 0.001115298 

५४ भोिपिु आमचोक गाउँपातलका 10609 76430 0.001111494 

५५ धनकुटा महालक्ष्मी नगिपातलका 10701 84966 0.001165039 

५६ धनकुटा पाष्टिबास नगिपातलका 10702 80303 0.001097798 

५७ धनकुटा छथि िोिपाटी गाउँपातलका 10703 71857 0.000931648 

५८ धनकुटा धनकुटा नगिपातलका 10704 120380 0.001357253 

५९ धनकुटा सवहदभमूी गाउँपातलका 10705 72602 0.000969961 

६० धनकुटा साँगिुीगढी गाउँपातलका 10706 79163 0.001097852 

६१ धनकुटा चौविसे गाउँपातलका 10707 75770 0.001035343 

६२ िेह्रथमु आठिाई गाउँपातलका 10801 89562 0.00114671 

६३ िेह्रथमु फेदाप गाउँपातलका 10802 75102 0.000955154 

६४ िेह्रथमु मेरछयायेम गाउँपातलका 10803 60000 0.000571105 

६५ िेह्रथमु म्याङ्गलङु्ग नगिपातलका 10804 78453 0.000958086 

६६ िेह्रथमु लालीगिुाँस नगिपातलका 10805 68556 0.000880632 

६७ िेह्रथमु छथि गाउँपातलका 10806 71073 0.000934158 

६८ पाँचथि याङििक गाउँपातलका 10901 75922 0.001077343 

६९ पाँचथि वहतलहाङ्ग गाउँपातलका 10902 91011 0.001148215 

७० पाँचथि फालेलङु्ग गाउँपातलका 10903 86048 0.001201363 

७१ पाँचथि वफददम नगिपातलका 10904 150651 0.001830845 

७२ पाँचथि फाल्गनुरद गाउँपातलका 10905 90976 0.001142885 
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ि.सं. ष्टिल्ला स्थानीय िहको नाम 
स्थानीय  
िह कोड 

वित्तीय 
समानीकिण  
अनदुान 
-रू. हिाि) 

िािस्ि  
बाडँफाटँको  
वहस्सा 

७३ पाँचथि कुम्मायक गाउँपातलका 10906 71347 0.00094691 

७४ पाँचथि िमु्बेिा गाउँपातलका 10907 64218 0.000859047 

७५ पाँचथि तमक्लािङु गाउँपातलका 10908 97234 0.00125211 

७६ इलाम माई िोगमाई गाउँपातलका 11001 80735 0.001031563 

७७ इलाम सरदकपिु गाउँपातलका 11002 66019 0.000901543 

७८ इलाम ईलाम नगिपातलका 11003 143934 0.0016803 

७९ इलाम देउमाई नगिपातलका 11004 108424 0.001397801 

८० इलाम फाकफोकथमु गाउँपातलका 11005 85617 0.001048808 

८१ इलाम माङसेबङु गाउापातलका 11006 78423 0.001049128 

८२ इलाम चलुाचलुी गाउँपातलका 11007 83720 0.001034139 

८३ इलाम माई नगिपातलका 11008 114294 0.001529269 

८४ इलाम सूयोदय नगिपातलका 11009 154749 0.001879378 

८५ इलाम िोङ गाउँपातलका 11010 76457 0.001018604 

८६ झापा मेचीनगि नगिपातलका 11101 252914 0.002744651 

८७ झापा बदु्धशाष्टरि गाउँपातलका 11102 126411 0.001374247 

८८ झापा अिुणनधािा नगिपातलका 11103 159223 0.001769592 

८९ झापा करकाई नगिपातलका 11104 118270 0.001347017 

९० झापा ष्टशिसिाक्षी नगिपातलका 11105 166578 0.001943978 

९१ झापा कमल गाउँपातलका 11106 131508 0.001508551 

९२ झापा दमक नगिपातलका 11107 183573 0.001877873 

९३ झापा गौिादह नगिपातलका 11108 149455 0.001778254 

९४ झापा गौरिग ि गाउँपातलका 11109 111984 0.001329034 

९५ झापा झापा गाउँपातलका 11110 113546 0.001360768 

९६ झापा बाह्रदशी गाउँपातलका 11111 111579 0.001283512 

९७ झापा तबिाणमोड नगिपातलका 11112 197685 0.001979413 

९८ झापा हल्दीबािी गाउँपातलका 11113 98029 0.001217117 

९९ झापा भरमपिु नगिपातलका 11114 174852 0.001847292 

१०० झापा कचनकिल गाउँपातलका 11115 125388 0.001496471 

१०१ मोिङ तमक्लािङु्ग गाउँपातलका 11201 101727 0.001296398 

१०२ मोिङ लेटाङ नगिपातलका 11202 107253 0.001445027 

१०३ मोिङ केिाबािी गाउँपातलका 11203 104516 0.00142199 

१०४ मोिङ सरुदिहिैंचा नगिपातलका 11204 194075 0.002084056 

१०५ मोिङ बेलबािी नगिपातलका 11205 169952 0.001944714 

१०६ मोिङ कानपेोखिी गाउँपातलका 11206 120796 0.00135934 

१०७ मोिङ पथिी शतन चिे नगिपातलका 11207 158460 0.001716875 

१०८ मोिङ उलाणबािी नगिपातलका 11208 148506 0.001587345 

१०९ मोिङ िििुामाई नगिपातलका 11209 157528 0.001846638 

११० मोिङ सनुिषी नगिपातलका 11210 147550 0.001704695 

१११ मोिङ िंगेली नगिपातलका 11211 150094 0.00171177 
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११२ मोिङ ग्रामथान गाउँपातलका 11212 110749 0.001182433 

११३ मोिङ बढुीगंगा गाउँपातलका 11213 131140 0.001315527 

११४ मोिङ तबिाटनगि महानगिपातलका 11214 342416 0.003159777 

११५ मोिङ कटहिी गाउँपातलका 11215 125332 0.001305344 

११६ मोिङ धनपालथान गाउँपातलका 11216 125287 0.001397047 

११७ मोिङ िहदा गाउँपातलका 11217 131096 0.001446792 

११८ सनुसिी धिान उपमहानगिपातलका 11301 286427 0.003045658 

११९ सनुसिी बिाह क्षेि नगिपातलका 11302 192059 0.002377936 

१२० सनुसिी कोशी गाउँपातलका 11303 134679 0.00155477 

१२१ सनुसिी भोिाहा गाउँपातलका 11304 121516 0.0014481 

१२२ सनुसिी िामधनुी नगिपातलका 11305 145803 0.001615731 

१२३ सनुसिी ईटहिी उपमहानगिपातलका 11306 283059 0.002749049 

१२४ सनुसिी दहुबी नगिपातलका 11307 156764 0.00161567 

१२५ सनुसिी गढी गाउँपातलका 11308 112984 0.001262052 

१२६ सनुसिी इनरूिा नगिपातलका 11309 172331 0.001803312 

१२७ सनुसिी हरिनगिा गाउँपातलका 11310 125621 0.001415255 

१२८ सनुसिी देिानगरि गाउँपातलका 11311 114475 0.001275302 

१२९ सनुसिी बिुण गाउँपातलका 11312 103061 0.001191961 

१३० उदयपिु बेलका नगिपातलका 11401 130859 0.001890741 

१३१ उदयपिु चौदण्डीगढी नगिपातलका 11402 140222 0.001934844 

१३२ उदयपिु तियगुा नगिपातलका 11403 214182 0.002912627 

१३३ उदयपिु िौिामाई गाउँपातलका 11404 87166 0.001281327 

१३४ उदयपिु तलम्चङु्खबङु गाउँपातलका 11405 60000 0.000812839 

१३५ उदयपिु िाप्ली गाउँपातलका 11406 63626 0.000922395 

१३६ उदयपिु कटािी नगिपातलका 11407 97930 0.002271297 

१३७ उदयपिु उदयपिुगढी गाउँपातलका 11408 167691 0.001566837 

१३८ सप् ििी सप् िकोशी नगिपातलका 20101 78881 0.000949078 

१३९ सप् ििी करचनरूप नगिपातलका 20102 150724 0.001776368 

१४० सप् ििी अग्मीसयि कृ्ण सििन गाउँपातलका 20103 94930 0.001197455 

१४१ सप् ििी रूपनी गाउँपातलका 20104 93026 0.001097461 

१४२ सप् ििी शम्भनुाथ नगिपातलका 20105 114426 0.001416763 

१४३ सप् ििी खडक नगिपातलका 20106 135597 0.001614562 

१४४ सप् ििी सरुूङ्गा नगिपातलका 20107 134079 0.001605781 

१४५ सप् ििी बलान तबहलु गाउँपातलका 20108 84389 0.00093653 

१४६ सप् ििी बोदेबिसाईन नगिपातलका 20109 135447 0.001483145 

१४७ सप् ििी डाक्नशे्विी नगिपातलका 20110 134190 0.001521393 

१४८ सप् ििी िािगढ गाउँपातलका 20111 101437 0.001162184 

१४९ सप् ििी तब्णपुिु गाउँपातलका 20112 86420 0.00095083 

१५० सप् ििी िािवििाि नगिपातलका 20113 184411 0.001776851 
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१५१ सप् ििी महादेिा गाउँपातलका 20114 100276 0.001077281 

१५२ सप् ििी तििहिु गाउँपातलका 20115 83890 0.000925328 

१५३ सप् ििी हनमुाननगि कङ्कातलनी नगिपातलका 20116 138469 0.001681577 

१५४ सप् ििी तिलाठी कोईलाडी गाउँपातलका 20117 110155 0.001119541 

१५५ सप् ििी तछर नमस्िा गाउँपातलका 20118 100194 0.001094646 

१५६ तसिहा लहान नगिपातलका 20201 218316 0.002526384 

१५७ तसिहा धनगढीमाई नगिपातलका 20202 136676 0.001748586 

१५८ तसिहा गोलबिाि नगिपातलका 20203 147587 0.001759999 

१५९ तसिहा तमचेया नगिपातलका 20204 135601 0.001640394 

१६० तसिहा किणरहा गाउँपातलका 20205 99999 0.001266425 

१६१ तसिहा कल्याणपिु नगिपातलका 20206 133672 0.001657334 

१६२ तसिहा निहा गाउँपातलका 20207 71245 0.000843258 

१६३ तसिहा वि्णपुिु गाउँपातलका 20208 70465 0.000813191 

१६४ तसिहा अनणमा गाउँपातलका 20209 80229 0.000981326 

१६५ तसिहा सखुीपिु नगिपातलका 20210 114981 0.001329048 

१६६ तसिाहा लक्ष्मीपिु पिािी गाउँपातलका 20211 93058 0.001097154 

१६७ तसिहा सखिुानारकािकट्टी गाउँपातलका 20212 70633 0.000837407 

१६८ तसिहा भगिानपिु गाउँपातलका 20213 77126 0.00089601 

१६९ तसिहा नििािपिु गाउँपातलका 20214 69236 0.000843504 

१७० तसिहा बरियािपट्टी गाउँपातलका 20215 86519 0.001020773 

१७१ तसिहा औिही गाउँपातलका 20216 85487 0.000984221 

१७२ तसिहा तसिाहा नगिपातलका 20217 196668 0.002230829 

१७३ धनषुा गणेशमान चािनाथ नगिपातलका 20301 111836 0.001618345 

१७४ धनषुा धनषुाधाम नगिपातलका 20302 129017 0.00158222 

१७५ धनषुा तमतथला नगिपातलका 20303 136672 0.001704249 

१७६ धनषुा बटेश्वि गाउँपातलका 20304 80113 0.000869744 

१७७ धनषुा ष्टक्षिेश्विनाथ नगिपातलका 20305 122992 0.001346275 

१७८ धनषुा लक्ष्मीतनया गाउँपातलका 20306 93911 0.001004113 

१७९ धनषुा तमतथला तबहािी नगिपातलका 20307 104466 0.001167285 

१८० धनषुा हंसपिु नगिपातलका 20308 115450 0.001320098 

१८१ धनषुा सबैला नगिपातलका 20309 143694 0.001659756 

१८२ धनषुा शहीदनगि नगिपातलका 20310 132913 0.00152569 

१८३ धनषुा कमला नगिपातलका 20311 116792 0.001426216 

१८४ धनषुा िनक नष्टरदनी गाउँपातलका 20312 87572 0.000972741 

१८५ धनषुा तबदेह नगिपातलका 20313 104881 0.001182128 

१८६ धनषुा औिही गाउँपातलका 20314 81546 0.00088708 

१८७ धनषुा िनकपिु उपमहानगिपातलका 20315 327696 0.003065864 

१८८ धनषुा धनौिी गाउँपातलका 20316 76403 0.000829606 

१८९ धनषुा नगिाइन नगिपातलका 20317 112351 0.001215506 
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१९० धनषुा मषु्टखयापट्टी मसुहितमया गाउँपातलका 20318 85055 0.000954677 

१९१ महोत्तिी बददणबास नगिपातलका 20401 170357 0.002293764 

१९२ महोत्तिी गौशाला नगिपातलका 20402 170188 0.002137598 

१९३ महोत्तिी सोनमा गाउँपातलका 20403 113878 0.001411374 

१९४ महोत्तिी औिही नगिपातलका 20404 98469 0.001173591 

१९५ महोत्तिी भँगाहा नगिपातलका 20405 128512 0.00161027 

१९६ महोत्तिी लोहिपट्टी नगिपातलका 20406 112153 0.001378664 

१९७ महोत्तिी बलिा नगिपातलका 20407 119541 0.001415752 

१९८ महोत्तिी िाम गोपालपिु नगिपातलका 20408 94242 0.001180792 

१९९ महोत्तिी साम्सी गाउँपातलका 20409 101986 0.001141716 

२०० महोत्तिी मनिा ष्टशसिा नगिपातलका 20410 141084 0.001544234 

२०१ महोत्तिी एकडािा गाउँपातलका 20411 94753 0.001043154 

२०२ महोत्तिी महोत्तिी गाउँपातलका 20412 91454 0.00100748 

२०३ महोत्तिी वपपिा गाउँपातलका 20413 110965 0.001216897 

२०४ महोत्तिी मवटहानी नगिपातलका 20414 97703 0.001100958 

२०५ महोत्तिी िलेश्वि नगिपातलका 20415 159744 0.001619971 

२०६ सलाणही लालबरदी नगिपातलका 20501 162154 0.00208817 

२०७ सलाणही हरििन नगिपातलका 20502 127798 0.001516402 

२०८ सलाणही बागमिी नगिपातलका 20503 124770 0.001500001 

२०९ सलाणही बिहथिा नगिपातलका 20504 182032 0.002111381 

२१० सलाणही हरिपिु नगिपातलका 20505 115304 0.001374239 

२११ सलाणही ईश्विपिु नगिपातलका 20506 156588 0.00201731 

२१२ सलाणही हरिपिुाण नगिपातलका 20507 110077 0.00121991 

२१३ सलाणही पसाण गाउँपातलका 20508 77474 0.000881859 

२१४ सलाणही ब्रह्मपिुी गाउँपातलका 20509 99999 0.001121836 

२१५ सलाणही चररनगि गाउँपातलका 20510 105955 0.001250796 

२१६ सलाणही कविलासी नगिपातलका 20511 125462 0.001431253 

२१७ सलाणही चिघट्टा गाउँपातलका 20512 94381 0.00104158 

२१८ सलाणही बसबरिया गाउँपातलका 20513 84093 0.000970462 

२१९ सलाणही धनकौल गाउँपातलका 20514 86848 0.001074205 

२२० सलाणही िामनगि गाउँपातलका 20515 98237 0.001065828 

२२१ सलाणही बलिा नगिपातलका 20516 137354 0.001489049 

२२२ सलाणही गोडैटा नगिपातलका 20517 137965 0.001550134 

२२३ सलाणही वि्ण ुगाउँपातलका 20518 89554 0.000991323 

२२४ सलाणही कौडेना गाउँपातलका 20519 89073 0.00099493 

२२५ सलाणही मलंगिा नगिपातलका 20520 136477 0.001352563 

२२६ िौिहट चररपिु नगिपातलका 20601 181657 0.002297943 

२२७ िौिहट गिुिा नगिपातलका 20602 135660 0.001772757 

२२८ िौिहट फििुा तबियपिु गाउँपातलका 20603 114010 0.001377719 
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२२९ िौिहट कटहरिया नगिपातलका 20604 115742 0.001342875 

२३० िौिहट बरृदािन नगिपातलका 20605 120192 0.001594521 

२३१ िौिहट गढीमाई नगिपातलका 20606 117154 0.001399135 

२३२ िौिहट माधि नािायण नगिपातलका 20607 109765 0.001300685 

२३३ िौिहट गरूडा नगिपातलका 20608 139841 0.001559633 

२३४ िौिहट देिाही गोनाही नगिपातलका 20609 100561 0.001184401 

२३५ िौिहट मौलापिु नगिपातलका 20610 88344 0.001066658 

२३६ िौिहट बौधीमाई नगिपातलका 20611 104717 0.001216299 

२३७ िौिहट पिोहा नगिपातलका 20612 113209 0.001306956 

२३८ िौिहट िािपिु नगिपातलका 20613 117232 0.001373869 

२३९ िौिहट यमनुामाई गाउँपातलका 20614 80742 0.000888774 

२४० िौिहट दगुाण भगििी गाउँपातलका 20615 84838 0.000870111 

२४१ िौिहट िािदेिी नगिपातलका 20616 103965 0.001093883 

२४२ िौिहट गौि नगिपातलका 20617 112702 0.001078498 

२४३ िौिहट ईशनाथ गाउँपातलका 20618 123694 0.001363155 

२४४ बािा तनिगढ नगिपातलका 20701 116323 0.001589573 

२४५ बािा कोल्हिी नगिपातलका 20702 135118 0.001644082 

२४६ बािा िीिपिु तसमिा उपमहानगिपातलका 20703 270066 0.003143956 

२४७ बािा पििानीपिु गाउँपातलका 20704 84648 0.000813382 

२४८ बािा प्रसौनी गाउँपातलका 20705 92294 0.000900222 

२४९ बािा विश्रामपिु गाउँपातलका 20706 88072 0.000893851 

२५० बािा फेटा गाउँपातलका 20707 92977 0.000953616 

२५१ बािा कलैया उपमहानगिपातलका 20708 272876 0.002804775 

२५२ बािा किैयामाई गाउँपातलका 20709 95024 0.001064267 

२५३ बािा बािागढी गाउँपातलका 20710 98146 0.001066729 

२५४ बािा आदशण कोटिाल गाउँपातलका 20711 94377 0.001080081 

२५५ बािा तसम्रौनगढ नगिपातलका 20712 143111 0.001508419 

२५६ बािा पचिौिा नगिपातलका 20713 110618 0.001266951 

२५७ बािा महागढीमाई नगिपातलका 20714 152823 0.001618012 

२५८ बािा देििाल गाउँपातलका 20715 85868 0.000917016 

२५९ बािा सिुणण गाउँपातलका 20716 99158 0.00113487 

२६० पसाण ठोिी (सिुणणपिु) गाउँपातलका 20801 82026 0.001056198 

२६१ पसाण ष्टििाभिानी गाउँपातलका 20802 85022 0.001002032 

२६२ पसाण िगिनाथपिु गाउँपातलका 20803 107058 0.001224359 

२६३ पसाण पटेिाण सगुौली गाउँपातलका 20804 86983 0.001055379 

२६४ पसाण सखिुा प्रसौनी गाउँपातलका 20805 106397 0.001287846 

२६५ पसाण पसाणगढी नगिपातलका 20806 118959 0.001451669 

२६६ पसाण तबिगरि महानगिपातलका 20807 431729 0.004099474 

२६७ पसाण बहदुिमाई नगिपातलका 20808 119796 0.001252886 
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२६८ पसाण पोखरिया नगिपातलका 20809 107639 0.001153154 

२६९ पसाण कातलकामाई गाउँपातलका 20810 80123 0.000850086 

२७० पसाण धोबीनी गाउँपातलका 20811 76630 0.000839186 

२७१ पसाण तछपहिमाई गाउँपातलका 20812 96277 0.001004896 

२७२ पसाण पकाहा मैनपिु गाउँपातलका 20813 79916 0.000834509 

२७३ पसाण तबरदबातसनी गाउँपातलका 20814 89323 0.000937255 

२७४ दोलखा गौरिशंकि गाउँपातलका 30101 105373 0.001259615 

२७५ दोलखा तबग ुगाउँपातलका 30102 112843 0.001321528 

२७६ दोलखा कातलरचोक गाउँपातलका 30103 131795 0.001165013 

२७७ दोलखा बैिेधि गाउँपातलका 30104 117970 0.000961314 

२७८ दोलखा ष्टििी नगिपातलका 30105 99359 0.000979221 

२७९ दोलखा िामाकोशी गाउँपातलका 30106 115413 0.00094145 

२८० दोलखा मेलङु्ग गाउँपातलका 30107 119553 0.001007322 

२८१ दोलखा शैलङु गाउँपातलका 30108 113145 0.001048785 

२८२ दोलखा तभमेश्वि नगिपातलका 30109 171139 0.001343662 

२८३ तसरधपुाल्चोक भोटेकोशी गाउँपातलका 30201 103082 0.001034305 

२८४ तसरधपुाल्चोक िगुल गाउँपातलका 30202 109810 0.00134263 

२८५ तसरधपुाल्चोक पाँचपोखिी थाङपाल गाउँपातलका 30203 116620 0.001304147 

२८६ तसरधपुाल्चोक हेलम्ब ुगाउँपातलका 30204 107206 0.001118089 

२८७ तसरधपुाल्चोक मेलम्ची नगिपातलका 30205 206623 0.001681366 

२८८ तसरधपुाल्चोक ईरराििी गाउँपातलका 30206 147098 0.001232108 

२८९ तसरधपुाल्चोक चौिािा साँगाचोकगढी नगिपातलका 30207 207248 0.001712102 

२९० तसरधपुाल्चोक बलेफी गाउँपातलका 30208 114008 0.000886198 

२९१ तसरधपुाल्चोक बाह्रतबसे नगिपातलका 30209 144216 0.00122354 

२९२ तसरधपुाल्चोक तिपिुासरुदिी गाउँपातलका 30210 84458 0.000786422 

२९३ तसरधपुाल्चोक तलसंखु पाखि गाउँपातलका 30211 94748 0.000833526 

२९४ तसरधपुाल्चोक सनुकोशी गाउँपातलका 30212 105219 0.000862218 

२९५ िसिुा गोसाईकुण्ड गाउँपातलका 30301 69406 0.000817838 

२९६ िसिुा आमाछोददङमा गाउँपातलका 30302 60000 0.000582714 

२९७ िसिुा उत्तिगया गाउँपातलका 30303 67458 0.000627089 

२९८ िसिुा कातलका गाउँपातलका 30304 71537 0.000568568 

२९९ िसिुा नौकुण्ड गाउँपातलका 30305 77662 0.000799128 

३०० धाददङ रूबी भ्याली गाउँपातलका 30401 66092 0.000882641 

३०१ धाददङ खतनयाबास गाउँपातलका 30402 85584 0.000835204 

३०२ धाददङ गंङ्गा िमनुा गाउँपातलका 30403 126463 0.001142392 

३०३ धाददङ तिपिुासरुदिी गाउँपातलका 30404 135225 0.001076051 

३०४ धाददङ निेाििी गाउँपातलका 30405 87716 0.000762656 

३०५ धाददङ नीलकण्ठ नगिपातलका 30406 250406 0.002031349 

३०६ धाददङ ज्िालामखुी गाउँपातलका 30407 136507 0.001164223 
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३०७ धाददङ तसद्धलेक गाउँपातलका 30408 132658 0.001124818 

३०८ धाददङ बेनीघाट िोिाङ्ग गाउँपातलका 30409 167273 0.001488809 

३०९ धाददङ गििुी गाउँपातलका 30410 155516 0.001296982 

३१० धाददङ गल्छी गाउँपातलका 30411 144095 0.001195381 

३११ धाददङ थािे गाउँपातलका 30412 166274 0.001300067 

३१२ धाददङ धनुीबेंशी नगिपातलका 30413 161493 0.001234029 

३१३ निुाकोट दपु्चेश्वि गाउँपातलका 30501 74810 0.00114124 

३१४ निुाकोट िादी गाउँपातलका 30502 67680 0.000896142 

३१५ निुाकोट सयुणगढी गाउँपातलका 30503 63317 0.000820668 

३१६ निुाकोट तबदिु नगिपातलका 30504 150860 0.001765026 

३१७ निुाकोट वकस्पाङ्ग गाउँपातलका 30505 60000 0.000831855 

३१८ निुाकोट मेघाङ गाउँपातलका 30506 60000 0.000796539 

३१९ निुाकोट िािकेश्वि गाउँपातलका 30507 60000 0.00084629 

३२० निुाकोट बेलकोटगढी नगिपातलका 30508 120568 0.001582952 

३२१ निुाकोट तलख ुगाउँपातलका 30509 65598 0.000787198 

३२२ निुाकोट परचकरया गाउँपातलका 30510 62065 0.000788222 

३२३ निुाकोट ष्टशिपिुी गाउँपातलका 30511 75722 0.0010343 

३२४ निुाकोट ककनी गाउँपातलका 30512 88145 0.001115247 

३२५ काठमाडौँ शंङ्खिापिु नगिपातलका 30601 94842 0.000992935 

३२६ काठमाडौँ कागेश्विी मनहिा नगिपातलका 30602 168914 0.001371219 

३२७ काठमाडौँ गोकणेश्वि नगिपातलका 30603 253568 0.002168846 

३२८ काठमाडौँ बढुातनलकण्ठ नगिपातलका 30604 257137 0.001991003 

३२९ काठमाडौँ टोखा नगिपातलका 30605 239233 0.001676686 

३३० काठमाडौँ िािकेश्वि नगिपातलका 30606 204228 0.001675321 

३३१ काठमाडौँ नागाि ुणन नगिपातलका 30607 196867 0.001467912 

३३२ काठमाडौँ काठमाण्डौ महानगिपातलका 30608 677179 0.006661516 

३३३ काठमाडौँ वकतिणपिु नगिपातलका 30609 182003 0.001232172 

३३४ काठमाडौँ चररातगिी नगिपातलका 30610 217443 0.001796802 

३३५ काठमाडौँ दष्टक्षणकाली नगिपातलका 30611 90741 0.000925259 

३३६ भिपिु चाँगनुािायण नगिपातलका 30701 158604 0.001532006 

३३७ भिपिु भिपिु नगिपातलका 30702 205138 0.001335517 

३३८ भिपिु मध्यपिु तथमी नगिपातलका 30703 213331 0.001432856 

३३९ भिपिु सूयणविनायक नगिपातलका 30704 196128 0.001696343 

३४० लतलिपिु महालक्ष्मी नगिपातलका 30801 173295 0.001382734 

३४१ लतलिपिु लतलिपिु महानगिपातलका 30802 476172 0.003405596 

३४२ लतलिपिु गोदाििी नगिपातलका 30803 199596 0.001970557 

३४३ लतलिपिु कोरज्योसोम गाउँपातलका 30804 60000 0.000576761 

३४४ लतलिपिु महाङ्काल गाउँपातलका 30805 60000 0.000622269 

३४५ लतलिपिु बाग्मिी गाउँपातलका 30806 60000 0.000792444 
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३४६ काभ्रपेलाञ्चोक चौिीदेउिाली गाउँपातलका 30901 76492 0.001037834 

३४७ काभ्रपेलाञ्चोक भमु्ल ुगाउँपातलका 30902 70669 0.000948089 

३४८ काभ्रपेलाञ्चोक मण्डन देउपिु नगिपातलका 30903 103187 0.001253391 

३४९ काभ्रपेलाञ्चोक बनपेा नगिपातलका 30904 154346 0.001490477 

३५० काभ्रपेलाञ्चोक धतुलखेल नगिपातलका 30905 107538 0.001136027 

३५१ काभ्रपेलाञ्चोक पाँचखाल नगिपातलका 30906 119549 0.001378514 

३५२ काभ्रपेलाञ्चोक िेमाल गाउँपातलका 30907 80944 0.001064311 

३५३ काभ्रपेलाञ्चोक नमोबदु्ध नगिपातलका 30908 97295 0.001212663 

३५४ काभ्रपेलाञ्चोक पनौिी नगिपातलका 30909 135570 0.001553882 

३५५ काभ्रपेलाञ्चोक बेथानचोक गाउँपातलका 30910 64859 0.000883701 

३५६ काभ्रपेलाञ्चोक िोशी गाउँपातलका 30911 97549 0.001364281 

३५७ काभ्रपेलाञ्चोक महाभािि गाउँपातलका 30912 69943 0.001105346 

३५८ काभ्रपेलाञ्चोक खानीखोला गाउँपातलका 30913 60000 0.00090441 

३५९ िामेछाप उमाकुण्ड गाउँपातलका 31001 110916 0.001196575 

३६० िामेछाप गोकुलगङ्गा गाउँपातलका 31002 120284 0.001121708 

३६१ िामेछाप तलख ुिामाकोसी गाउँपातलका 31003 135121 0.001178014 

३६२ िामेछाप िामेछाप नगिपातलका 31004 161856 0.001423391 

३६३ िामेछाप मरथली नगिपातलका 31005 219038 0.001804614 

३६४ िामेछाप खाँडादेिी गाउँपातलका 31006 148961 0.001272422 

३६५ िामेछाप दोिम्बा गाउँपातलका 31007 128304 0.001182455 

३६६ िामेछाप सनुापिी गाउँपातलका 31008 111780 0.000942035 

३६७ तसरधलुी दधुौली नगिपातलका 31101 172045 0.002455204 

३६८ तसरधलुी वफक्कल गाउँपातलका 31102 68826 0.001078442 

३६९ तसरधलुी िीनपाटन गाउँपातलका 31103 119800 0.001725868 

३७० तसरधलुी गोलरिोि गाउँपातलका 31104 76218 0.001132556 

३७१ तसरधलुी कमलामाई नगिपातलका 31105 177284 0.002470962 

३७२ तसरधलुी सनुकोशी गाउँपातलका 31106 84948 0.00116366 

३७३ तसरधलुी ध्याङलेख गाउँपातलका 31107 60000 0.000950645 

३७४ तसरधलुी मरिण गाउँपातलका 31108 97179 0.001532167 

३७५ तसरधलुी हरिहिपिुगढी गाउँपातलका 31109 96570 0.001575679 

३७६ मकिानपिु ईररसिोिि गाउँपातलका 31201 60000 0.000797819 

३७७ मकिानपिु थाहा नगिपातलका 31202 121771 0.001646078 

३७८ मकिानपिु कैलाश गाउँपातलका 31203 85122 0.001327489 

३७९ मकिानपिु िाष्टक्सिाङ्ग गाउँपातलका 31204 92221 0.001414739 

३८० मकिानपिु मनहिी गाउँपातलका 31205 120305 0.001611788 

३८१ मकिानपिु हेटौडा उपमहानगिपातलका 31206 313870 0.0033993 

३८२ मकिानपिु तभमफेदी गाउँपातलका 31207 89328 0.001263328 

३८३ मकिानपिु मकिानपिुगढी गाउँपातलका 31208 88337 0.001213931 

३८४ मकिानपिु बकैया गाउँपातलका 31209 120219 0.001881128 
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३८५ मकिानपिु बाग्मिी गाउँपातलका 31210 104222 0.001582016 

३८६ ष्टचििन िािी नगिपातलका 31301 165243 0.002017726 

३८७ ष्टचििन कातलका नगिपातलका 31302 135748 0.001608716 

३८८ ष्टचििन इच्छाकामना गाउँपातलका 31303 91667 0.001261063 

३८९ ष्टचििन भििपिु महानगिपातलका 31304 463502 0.005120214 

३९० ष्टचििन ित्ननगि नगिपातलका 31305 180219 0.001765162 

३९१ ष्टचििन खैिहनी नगिपातलका 31306 155383 0.001625704 

३९२ ष्टचििन माडी नगिपातलका 31307 129016 0.001630693 

३९३ गोिखा चमुनबु्री गाउँपातलका 40101 60000 0.000913418 

३९४ गोिखा अष्टििकोट गाउँपातलका 40102 103200 0.000984016 

३९५ गोिखा बािपाक सलुीकोट गाउँपातलका 40103 144312 0.001335086 

३९६ गोिखा धाचे गाउँपातलका 40104 84130 0.001116558 

३९७ गोिखा आरूघाट गाउँपातलका 40105 136367 0.00123002 

३९८ गोिखा तभमसेन गाउँपातलका 40106 132221 0.001071473 

३९९ गोिखा तसिानचोक गाउँपातलका 40107 136919 0.001136344 

४०० गोिखा पालङु्गटाि नगिपातलका 40108 190050 0.001539854 

४०१ गोिखा गोिखा नगिपातलका 40109 242098 0.001692418 

४०२ गोिखा शहीद लखन गाउँपातलका 40110 148484 0.001259615 

४०३ गोिखा गण्डकी गाउँपातलका 40111 133346 0.001139375 

४०४ मनाङ नािफु गाउँपातलका 40201 60000 0.000557414 

४०५ मनाङ मनाङ ददछ्याङ गाउँपातलका 40202 60000 0.000557414 

४०६ मनाङ चामे गाउँपातलका 40203 60000 0.000557414 

४०७ मनाङ नाशोङ गाउँपातलका 40204 60000 0.000557414 

४०८ मसु्िाङ लो केदाि दामोदिकुण्ड गाउँपातलका 40301 60000 0.000557414 

४०९ मसु्िाङ घिपझोङ गाउँपातलका 40302 60000 0.000557414 

४१० मसु्िाङ िािगङु मषु्टिक्षेि गाउँपातलका 40303 60000 0.000557414 

४११ मसु्िाङ लोमरथाङ गाउँपातलका 40304 60000 0.000557414 

४१२ मसु्िाङ थासाङ गाउँपातलका 40305 60000 0.000557414 

४१३ म्याग्दी अर नपूणण गाउँपातलका 40401 60000 0.001019046 

४१४ म्याग्दी िघगंुगा गाउँपातलका 40402 65117 0.001084118 

४१५ म्याग्दी धिलातगिी गाउँपातलका 40403 60721 0.001216013 

४१६ म्याग्दी मातलका गाउँपातलका 40404 75296 0.001087644 

४१७ म्याग्दी मंगला गाउँपातलका 40405 66965 0.000904852 

४१८ म्याग्दी बेनी नगिपातलका 40406 107641 0.001259454 

४१९ कास्की मादी गाउँपातलका 40501 71455 0.001235834 

४२० कास्की माछापचु््ेे गाउँपातलका 40502 80476 0.001329407 

४२१ कास्की अर नपूणण गाउँपातलका 40503 85185 0.001329148 

४२२ कास्की पोखिा लेखनाथ महानगिपातलका 40504 614385 0.006441895 

४२३ कास्की रूपा गाउँपातलका 40505 62118 0.000825374 
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४२४ लमिङु दोदी गाउँपातलका 40601 72167 0.001171869 

४२५ लमिङु मस्र्याङ्गदी गाउँपातलका 40602 72369 0.00126675 

४२६ लमिङु क्ब्होलासोथाि गाउँपातलका 40603 60000 0.000757754 

४२७ लमिङु मध्यनपेाल नगिपातलका 40604 86666 0.001106562 

४२८ लमिङु बेंसीशहि नगिापातलका 40605 122588 0.001480732 

४२९ लमिङु सरुदिबिाि नगिपातलका 40606 93283 0.001098213 

४३० लमिङु िाईनास नगिपातलका 40607 72959 0.000912426 

४३१ लमिङु दधुपोखिी गाउँपातलका 40608 60000 0.000778737 

४३२ िनहुँ भान ुनगिपातलका 40701 135825 0.001722983 

४३३ िनहुँ ब्यास नगिपातलका 40702 183777 0.002253161 

४३४ िनहुँ म्याग्दे गाउँपातलका 40703 82258 0.001072396 

४३५ िनहुँ शकु्लागण्डकी नगिपातलका 40704 140545 0.001731302 

४३६ िनहुँ तभमाद नगिपातलका 40705 106103 0.001347204 

४३७ िनहुँ ष्टघरिङ्ग गाउँपातलका 40706 77476 0.001067075 

४३८ िनहुँ ऋवषङ्ग गाउँपातलका 40707 93293 0.00136462 

४३९ िनहुँ देिघाट गाउँपातलका 40708 66444 0.000984535 

४४० िनहुँ बष्टरदपिु गाउँपातलका 40709 75035 0.000990824 

४४१ िनहुँ आबँखैुिेनी गाउँपातलका 40710 77947 0.001040551 

४४२ निलपिासी गैडाकोट नगिपातलका 40801 155215 0.001844487 

४४३ निलपिासी बतुलङ्गटाि गाउँपातलका 40802 73851 0.00107887 

४४४ निलपिासी बौदीकाली गाउँपातलका 40803 65346 0.000906389 

४४५ निलपिासी हपु्सेकोट गाउँपातलका 40804 86662 0.001267699 

४४६ निलपिासी देिचलुी नगिपातलका 40805 125075 0.001488145 

४४७ निलपिासी कािासोिी नगिपातलका 40806 158948 0.001800072 

४४८ निलपिासी मध्यतबरद ुनगिपातलका 40807 149168 0.001943842 

४४९ निलपिासी तबनयी तििेणी गाउँपातलका 40808 109556 0.001558319 

४५० स्याङिा पिुलीबिाि नगिपातलका 40901 133059 0.001620195 

४५१ स्याङिा फेदीखोला गाउँपातलका 40902 60000 0.000681687 

४५२ स्याङिा आतँधखोला गाउँपातलका 40903 66137 0.000846353 

४५३ स्याङिा अिुणनचौपािी गाउँपातलका 40904 64464 0.000816085 

४५४ स्याङिा भीिकोट नगिपातलका 40905 89601 0.001102151 

४५५ स्याङिा तबरूिा गाउँपातलका 40906 72869 0.000945723 

४५६ स्याङिा हरिनास गाउँपातलका 40907 69468 0.000926364 

४५७ स्याङिा चापाकोट नगिपातलका 40908 90501 0.001187549 

४५८ स्याङिा िातलङ्ग नगिपातलका 40909 146271 0.00171173 

४५९ स्याङिा गल्याङ नगिपातलका 40910 116624 0.001451923 

४६० स्याङिा कालीगण्डकी गाउँपातलका 40911 80888 0.000990603 

४६१ पिणि मोदी गाउँपातलका 41001 77445 0.001081882 

४६२ पिणि िलिला गाउँपातलका 41002 81403 0.00100037 
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४६३ पिणि कुमा नगिपातलका 41003 121382 0.001418566 

४६४ पिणि फलेबास नगिपातलका 41004 88582 0.0010964 

४६५ पिणि महाष्टशला गाउँपातलका 41005 60000 0.000622144 

४६६ पिणि तबहादी गाउँपातलका 41006 60000 0.000716249 

४६७ पिणि पैय ुं गाउँपातलका 41007 63261 0.00076112 

४६८ बागलङु बाग्लङु्ग नगिपातलका 41101 156605 0.00175275 

४६९ बागलङु काठेखोला गाउँपातलका 41102 87589 0.001115811 

४७० बागलङु िािाखोला गाउँपातलका 41103 60000 0.000786089 

४७१ बागलङु िमानखोला गाउँपातलका 41104 60000 0.000798177 

४७२ बागलङु ढोिपाटन नगिपातलका 41105 90261 0.001372692 

४७३ बागलङु तनसीखोला गाउँपातलका 41106 83677 0.001332646 

४७४ बागलङु बतडगाड गाउँपातलका 41107 101087 0.001445641 

४७५ बागलङु गल्कोट नगिपातलका 41108 104901 0.001468265 

४७६ बागलङु बिेङ गाउँपातलका 41109 60000 0.000826049 

४७७ बागलङु िैमनुी नगिपातलका 41110 101790 0.001328969 

४७८ रूकुम पथुा उत्तिगंगा गाउँपातलका 50101 107702 0.001295844 

४७९ रूकुम तसस्ने गाउँपातलका 50102 109057 0.001129665 

४८० रूकुम भमेू गाउँपातलका 50103 111802 0.001192515 

४८१ िोल्पा सनुछहिी गाउँपातलका 50201 60679 0.001125352 

४८२ िोल्पा थबाङ्ग गाउँपातलका 50202 60000 0.000829694 

४८३ िोल्पा परिििणन गाउँपातलका 50203 74276 0.001178733 

४८४ िोल्पा गंगादेि गाउँपातलका 50204 73763 0.001120235 

४८५ िोल्पा माडी गाउँपातलका 50205 67455 0.001042208 

४८६ िोल्पा तििेणी गाउँपातलका 50206 86747 0.001298144 

४८७ िोल्पा िोल्पा नगिपातलका 50207 107419 0.001626164 

४८८ िोल्पा रूरटीगढी गाउँपातलका 50208 95876 0.001482447 

४८९ िोल्पा सतुनल स्मतृि गाउँपातलका 50209 92415 0.001383364 

४९० िोल्पा लङु्खग्री गाउँपातलका 50210 78526 0.001262011 

४९१ प्यूठान गौमखुी गाउँपातलका 50301 85416 0.001327288 

४९२ प्यूठान नौबवहनी गाउँपातलका 50302 96075 0.001552346 

४९३ प्यूठान ष्टझमरूक गाउँपातलका 50303 91923 0.001290034 

४९४ प्यूठान प्यूठान नगिपातलका 50304 115340 0.001547045 

४९५ प्यूठान स्िगणद्धािी नगिपातलका 50305 95906 0.001539713 

४९६ प्यूठान माण्डिी गाउँपातलका 50306 60000 0.000911517 

४९७ प्यूठान मल्लिानी गाउँपातलका 50307 67235 0.000929529 

४९८ प्यूठान ऐिाििी गाउँपातलका 50308 78470 0.001201365 

४९९ प्यूठान सरूमािानी गाउँपातलका 50309 69765 0.001104359 

५०० गलु्मी कातलगण्डकी गाउँपातलका 50401 69325 0.000981793 

५०१ गलु्मी सत्यििी गाउँपातलका 50402 82948 0.001138487 
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५०२ गलु्मी चररकोट गाउँपातलका 50403 76938 0.001063661 

५०३ गलु्मी मतुसकोट नगिपातलका 50404 103017 0.001388745 

५०४ गलु्मी ईस्मा गाउँपातलका 50405 78325 0.001057609 

५०५ गलु्मी मातलका गाउँपातलका 50406 80814 0.001106641 

५०६ गलु्मी मदाने गाउँपातलका 50407 81865 0.001126944 

५०७ गलु्मी धकुोट गाउँपातलका 50408 83311 0.001095947 

५०८ गलु्मी िेसङु्गा नगिपातलका 50409 101315 0.001266647 

५०९ गलु्मी गलु्मी दिबाि गाउँपातलका 50410 76458 0.00102734 

५१० गलु्मी छिकोट गाउँपातलका 50411 76287 0.001025892 

५११ गलु्मी रूरू गाउँपातलका 50412 69776 0.000907545 

५१२ अघाणखाँची छिदेि गाउँपातलका 50501 87384 0.001136606 

५१३ अघाणखाँची मालािानी गाउँपातलका 50502 96839 0.001265135 

५१४ अघाणखाँची भतूमकास्थान नगिपातलका 50503 106169 0.00146295 

५१५ अघाणखाँची सष्टरधखकण  नगिपातलका 50504 118566 0.001516293 

५१६ अघाणखाँची पाष्टणनी गाउँपातलका 50505 94333 0.001299167 

५१७ अघाणखाँची ष्टशिगंगा नगिपातलका 50506 134507 0.00213977 

५१८ पाल्पा िामपिु नगिपातलका 50601 111202 0.001412697 

५१९ पाल्पा पिुणखोला गाउँपातलका 50602 74525 0.001053263 

५२० पाल्पा िम्भा गाउँपातलका 50603 74613 0.000992771 

५२१ पाल्पा बगनासकाली गाउँपातलका 50604 77996 0.000986948 

५२२ पाल्पा िानसेन नगिपातलका 50605 146612 0.001632021 

५२३ पाल्पा रिब्दीकोट गाउँपातलका 50606 72127 0.001011987 

५२४ पाल्पा िैनादेिी छहिा गाउँपातलका 50607 94889 0.00131185 

५२५ पाल्पा तिनाउ गाउँपातलका 50608 74472 0.001087512 

५२६ पाल्पा माथागढी गाउँपातलका 50609 89942 0.00129833 

५२७ पाल्पा तनस्दी गाउँपातलका 50610 83557 0.001236501 

५२८ निलपिासी बदणघाट नगिपातलका 50701 164161 0.001971856 

५२९ निलपिासी सनुिल नगिपातलका 50702 152457 0.001853741 

५३० निलपिासी िामग्राम नगिपातलका 50703 162802 0.001750036 

५३१ निलपिासी पाल्हीनरदन गाउँपातलका 50704 111006 0.001224896 

५३२ निलपिासी सिािल गाउँपातलका 50705 116127 0.001334083 

५३३ निलपिासी प्रिापपिु गाउँपातलका 50706 133620 0.001493033 

५३४ निलपिासी ससु्िा गाउँपातलका 50707 111861 0.001379817 

५३५ रूपरदेही देबदह नगिपातलका 50801 145409 0.001742124 

५३६ रूपरदेही बटुिल उपमहानगिपातलका 50802 275072 0.002704316 

५३७ रूपरदेही सैनामैना नगिपातलका 50803 102071 0.001838554 

५३८ रूपरदेही करचन गाउँपातलका 50804 104504 0.001187485 

५३९ रूपरदेही गैडहिा गाउँपातलका 50805 137556 0.001671883 

५४० रूपरदेही सदु्धोधन गाउँपातलका 50806 110175 0.001227965 
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५४१ रूपरदेही तसयािी गाउँपातलका 50807 118878 0.001325464 

५४२ रूपरदेही तिलोत्तमा नगिापातलका 50808 217834 0.002343417 

५४३ रूपरदेही ओमसतिया गाउँपातलका 50809 111068 0.001181771 

५४४ रूपरदेही िोवहणी गाउँपातलका 50810 117076 0.001342673 

५४५ रूपरदेही तसद्धाथणनगि नगिपातलका 50811 171319 0.001507495 

५४६ रूपरदेही मायादेिी गाउँपातलका 50812 138928 0.001571973 

५४७ रूपरदेही लषु्टम्बनी साँस्कृतिक नगिपातलका 50813 187614 0.002180461 

५४८ रूपरदेही कोटहीमाई गाउँपातलका 50814 125152 0.001411282 

५४९ रूपरदेही सम्मिीमाई गाउँपातलका 50815 180241 0.001352828 

५५० रूपरदेही मचणिािी गाउँपातलका 50816 122402 0.001345038 

५५१ कवपलिस्ि ु बाणगंगा नगिपातलका 50901 189226 0.002312923 

५५२ कवपलिस्ि ु बदु्धभमूी नगिपातलका 50902 172375 0.002387363 

५५३ कवपलिस्ि ु ष्टशििाि नगिपातलका 50903 176682 0.002375574 

५५४ कवपलिस्ि ु तबियनगि गाउँपातलका 50904 115662 0.001605611 

५५५ कवपलिस्ि ु कृ्णनगि नगिपातलका 50905 171964 0.001939231 

५५६ कवपलिस्ि ु महािािगरि नगिपातलका 50906 155003 0.001885104 

५५७ कवपलिस्ि ु कवपलबस्ि ुनगिपातलका 50907 196240 0.002244861 

५५८ कवपलिस्ि ु यसोधिा गाउँपातलका 50908 120844 0.001421129 

५५९ कवपलिस्ि ु मायादेिी गाउँपातलका 50909 140514 0.001661501 

५६० कवपलिस्ि ु शदु्धोधन गाउँपातलका 50910 131449 0.001626517 

५६१ दाङ बंगलाचलुी गाउँपातलका 51001 87545 0.001378375 

५६२ दाङ घोिाही उपमहानगिपातलका 51002 324605 0.004020829 

५६३ दाङ िलु्सीपिु उपमहानगिपातलका 51003 298159 0.003620842 

५६४ दाङ शाष्टरिनगि गाउँपातलका 51004 90977 0.001183827 

५६५ दाङ बबई गाउँपातलका 51005 96626 0.001375996 

५६६ दाङ दंगीशिण गाउँपातलका 51006 83912 0.001058659 

५६७ दाङ लमही नगिपातलका 51007 141165 0.001907819 

५६८ दाङ िािी गाउँपातलका 51008 124099 0.001587823 

५६९ दाङ गढिा गाउँपातलका 51009 119158 0.001755227 

५७० दाङ िािपिु गाउँपातलका 51010 90090 0.001537605 

५७१ बाँके िािी सोनािी गाउँपातलका 51101 164722 0.002706271 

५७२ बाँके कोहलपिु नगिपातलका 51102 183452 0.002172508 

५७३ बाँके बैिनाथ गाउँपातलका 51103 151350 0.001842194 

५७४ बाँके खििुा गाउँपातलका 51104 144992 0.001696552 

५७५ बाँके िानकी गाउँपातलका 51105 117677 0.001365449 

५७६ बाँके नपेालग ि उपमहानगिपातलका 51106 294729 0.002795459 

५७७ बाँके डुडुिा गाउँपातलका 51107 115091 0.00146219 

५७८ बाँके निैनापिु गाउँपातलका 51108 110463 0.001582516 

५७९ बददणया बाँसगढी नगिपातलका 51201 153477 0.001980422 
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५८० बददणया बािबददणया नगिपातलका 51202 174513 0.002226845 

५८१ बददणया ठाकुिबाबा नगिपातलका 51203 133989 0.001580461 

५८२ बददणया गेरूिा गाउँपातलका 51204 110128 0.001307887 

५८३ बददणया िािापिु नगिपातलका 51205 157239 0.001840921 

५८४ बददणया मधिुन नगिपातलका 51206 135483 0.0016688 

५८५ बददणया गलुिीया नगिपातलका 51207 181896 0.002033818 

५८६ बददणया बढैयािाल गाउँपातलका 51208 138043 0.001652222 

५८७ डोल्पा डोल्पो बदु्ध गाउँपातलका 60101 60000 0.000557414 

५८८ डोल्पा शे फोक्सणु्डो गाउँपातलका 60102 60000 0.00060291 

५८९ डोल्पा िगदलु्ला गाउँपातलका 60103 60000 0.000557414 

५९० डोल्पा मडु्केचलुा गाउँपातलका 60104 60000 0.000580444 

५९१ डोल्पा तिपिुासरुदिी नगिपातलका 60105 78657 0.000893852 

५९२ डोल्पा ठुलीभेिी नगिपातलका 60106 69310 0.000784998 

५९३ डोल्पा काइके गाउँपातलका 60107 60000 0.000557414 

५९४ डोल्पा छाकाण िाङसोङ गाउँपातलका 60108 60000 0.000557414 

५९५ मगु ु मगुमुकामाणिोग गाउँपातलका 60201 60000 0.000816091 

५९६ मगु ु छायाँनाथ िािा नगिपातलका 60202 128325 0.001365212 

५९७ मगु ु सोरू गाउँपातलका 60203 86288 0.001002569 

५९८ मगु ु खत्याड गाउँपातलका 60204 108548 0.001163772 

५९९ हमु्ला चंखेली गाउँपातलका 60301 60000 0.000779498 

६०० हमु्ला खापुणनाथ गाउँपातलका 60302 60000 0.000752624 

६०१ हमु्ला तसमकोट गाउँपातलका 60303 85460 0.001034647 

६०२ हमु्ला नाम्खा गाउँपातलका 60304 60000 0.000687235 

६०३ हमु्ला सकेगाड गाउँपातलका 60305 73257 0.000864413 

६०४ हमु्ला अदानचलुी गाउँपातलका 60306 60000 0.000654469 

६०५ हमु्ला िाँिाकोट गाउँपातलका 60307 60000 0.000592096 

६०६ िमु्ला पािािासी गाउँपातलका 60401 94182 0.001209639 

६०७ िमु्ला कनका सरुदिी गाउँपातलका 60402 89504 0.000938549 

६०८ िमु्ला तसंिा गाउँपातलका 60403 85597 0.000856098 

६०९ िमु्ला चरदननाथ नगिपातलका 60404 126218 0.000989741 

६१० िमु्ला गदुठचौि गाउँपातलका 60405 76271 0.000890141 

६११ िमु्ला िािोपानी गाउँपातलका 60406 97922 0.001153104 

६१२ िमु्ला तिला गाउँपातलका 60407 90958 0.000946292 

६१३ िमु्ला वहमा गाउँपातलका 60408 77234 0.000792273 

६१४ कातलकोट पलािा गाउँपातलका 60501 92745 0.001127292 

६१५ कातलकोट पचाल झिना गाउँपातलका 60502 82783 0.000902662 

६१६ कातलकोट िास्कोट नगिपातलका 60503 100646 0.000894047 

६१७ कातलकोट सान्नी तििेणी गाउँपातलका 60504 84996 0.000883977 

६१८ कातलकोट निहरिनाथ गाउँपातलका 60505 123396 0.001212409 
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६१९ कातलकोट खाँडाचि नगिपातलका 60506 123679 0.001132295 

६२० कातलकोट तिलागफुा नगिपातलका 60507 101491 0.001101256 

६२१ कातलकोट महािै गाउँपातलका 60508 66879 0.000798661 

६२२ कातलकोट शभु कातलका गाउँपातलका 60509 91537 0.000904506 

६२३ दैलेख नौमलेु गाउँपातलका 60601 78892 0.001242202 

६२४ दैलेख महाब ुगाउँपातलका 60602 76633 0.001077629 

६२५ दैलेख भैििी गाउँपातलका 60603 83765 0.001128855 

६२६ दैलेख ठाँटीकाँध गाउँपातलका 60604 73003 0.001046269 

६२७ दैलेख आठबीस नगिपातलका 60605 98606 0.00145695 

६२८ दैलेख चामणु्डा तबररासैनी नगिपातलका 60606 94002 0.001247344 

६२९ दैलेख दलु्ल ुनगिपातलका 60607 131265 0.00172127 

६३० दैलेख नािायण नगिपातलका 60608 98209 0.001237664 

६३१ दैलेख भगििीमाई गाउँपातलका 60609 73350 0.001113812 

६३२ दैलेख डुङे्गश्वि गाउँपातलका 60610 66345 0.000918363 

६३३ दैलेख गिुाँस गाउँपातलका 60611 84509 0.00120181 

६३४ िाििकोट बािेकोट गाउँपातलका 60701 70094 0.001333816 

६३५ िाििकोट कुसे गाउँपातलका 60702 79186 0.001293997 

६३६ िाििकोट िनुीचाँदे गाउँपातलका 60703 79470 0.001401616 

६३७ िाििकोट छेडागाड नगिपातलका 60704 112986 0.001765468 

६३८ िाििकोट ष्टशिालय गाउँपातलका 60705 64181 0.000981452 

६३९ िाििकोट भेिीमातलका नगिपातलका 60706 114777 0.001602057 

६४० िाििकोट नलगाड नगिपातलका 60707 89097 0.001533247 

६४१ रूकुम आठतबसकोट नगिपातलका 60801 109213 0.001865085 

६४२ रूकुम सानीभेिी गाउँपातलका 60802 82354 0.001195912 

६४३ रूकुम बाँवफकोट गाउँपातलका 60803 73062 0.001129886 

६४४ रूकुम मतुसकोट नगिपातलका 60804 113063 0.00143802 

६४५ रूकुम तििेणी गाउँपातलका 60805 77120 0.00102484 

६४६ रूकुम चौििहािी नगिपातलका 60806 99637 0.001277796 

६४७ सल्यान दामाण गाउँपातलका 60901 79871 0.00104285 

६४८ सल्यान कुमाख मातलका गाउँपातलका 60902 93911 0.00131678 

६४९ सल्यान बनगाड कुवपण्डे नगिपातलका 60903 116462 0.001784385 

६५० सल्यान तसद्धकुमाख गाउँपातलका 60904 60000 0.000836772 

६५१ सल्यान बागचौि नगिपातलका 60905 116288 0.001528188 

६५२ सल्यान छिेश्विी गाउँपातलका 60906 83529 0.001152211 

६५३ सल्यान शािदा नगिपातलका 60907 113102 0.001512009 

६५४ सल्यान कातलमाटी गाउँपातलका 60908 88528 0.001458568 

६५५ सल्यान तििेणी गाउँपातलका 60909 68362 0.000963991 

६५६ सल्यान कपिुकोट गाउँपातलका 60910 72127 0.001013624 

६५७ सखेुि तसम्िा गाउँपातलका 61001 98944 0.001416511 
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६५८ सखेुि ष्टचङ्गगाड गाउँपातलका 61002 71338 0.001072226 

६५९ सखेुि लेकबेशी नगिपातलका 61003 105488 0.001419244 

६६० सखेुि गभुाणकोट नगिपातलका 61004 137191 0.001825514 

६६१ सखेुि भेिीगंगा नगिपातलका 61005 132539 0.001803101 

६६२ सखेुि बीिेररनगि नगिपातलका 61006 245101 0.002785113 

६६३ सखेुि बिाहिाल गाउँपातलका 61007 99524 0.001551943 

६६४ सखेुि प चपिुी नगिपातलका 61008 111583 0.001675073 

६६५ सखेुि चौकुने गाउँपातलका 61009 95320 0.00150854 

६६६ बाििुा वहमाली गाउँपातलका 70101 66772 0.000974101 

६६७ बाििुा गौमलु गाउँपातलका 70102 63261 0.000800536 

६६८ बाििुा बढुीनरदा नगिपातलका 70103 109818 0.00117377 

६६९ बाििुा स्िामी कातिणक खापि गाउँपातलका 70104 83855 0.000865873 

६७० बाििुा िगन्नाथ गाउँपातलका 70105 67385 0.000779037 

६७१ बाििुा बतडमातलका नगिपातलका 70106 105898 0.001117097 

६७२ बाििुा खप् िड छेडेदह गाउँपातलका 70107 108444 0.001100702 

६७३ बाििुा बढुीगंगा नगिपातलका 70108 125111 0.001072217 

६७४ बाििुा तििेणी नगिपातलका 70109 108247 0.001138954 

६७५ बझाङ शैपाल गाउँपातलका 70201 60000 0.000557414 

६७६ बझाङ बुंगल नगिपातलका 70202 164727 0.001828858 

६७७ बझाङ सूमाण गाउँपातलका 70203 64099 0.000824965 

६७८ बझाङ िालकोट गाउँपातलका 70204 78738 0.00096932 

६७९ बझाङ मिा गाउँपातलका 70205 93293 0.00094935 

६८० बझाङ ियपथृ्िी नगिपातलका 70206 130045 0.001216038 

६८१ बझाङ छतबस पातथभिा गाउँपातलका 70207 101660 0.000993927 

६८२ बझाङ दगुाणथली गाउँपातलका 70208 86283 0.000802964 

६८३ बझाङ केदािस्युँ गाउँपातलका 70209 121389 0.001170609 

६८४ बझाङ तबत्थडष्टचि गाउँपातलका 70210 104554 0.000994768 

६८५ बझाङ थलािा गाउँपातलका 70211 107542 0.001044915 

६८६ बझाङ खप् िडछान्ना गाउँपातलका 70212 95776 0.000966111 

६८७ दाच ुणला ब्याँस गाउँपातलका 70301 78457 0.001008019 

६८८ दाच ुणला दहुुँ गाउँपातलका 70302 79998 0.00070175 

६८९ दाच ुणला महाकाली नगिपातलका 70303 132153 0.001108145 

६९० दाच ुणला नौगाड गाउँपातलका 70304 100567 0.001037748 

६९१ दाच ुणला अवपवहमाल गाउँपातलका 70305 60000 0.000759783 

६९२ दाच ुणला मामाण गाउँपातलका 70306 101220 0.00101473 

६९३ दाच ुणला शैल्यष्टशखि नगिपातलका 70307 136052 0.001148319 

६९४ दाच ुणला मातलकािुणन गाउँपातलका 70308 106064 0.000916051 

६९५ दाच ुणला लेकम गाउँपातलका 70309 102728 0.0008835 

६९६ बैिडी डीलासैनी गाउँपातलका 70401 87013 0.001197862 



147 
 

ि.सं. ष्टिल्ला स्थानीय िहको नाम 
स्थानीय  
िह कोड 

वित्तीय 
समानीकिण  
अनदुान 
-रू. हिाि) 

िािस्ि  
बाडँफाटँको  
वहस्सा 

६९७ बैिडी दोगडाकेदाि गाउँपातलका 70402 90053 0.001250638 

६९८ बैिडी पचुौंडी नगिपातलका 70403 121943 0.001751545 

६९९ बैिडी सनुणया गाउँपातलका 70404 72897 0.001056444 

७०० बैिडी दशिथचरद नगिपातलका 70405 112237 0.001459491 

७०१ बैिडी परचेश्वि गाउँपातलका 70406 73962 0.001084148 

७०२ बैिडी ष्टशिनाथ गाउँपातलका 70407 69269 0.000972403 

७०३ बैिडी मेलौली नगिपातलका 70408 85966 0.00118671 

७०४ बैिडी पाटन नगिपातलका 70409 102691 0.001478962 

७०५ बैिडी तसगास गाउँपातलका 70410 81551 0.001276873 

७०६ डँडेलधिुा निदगुाण गाउँपातलका 70501 75699 0.001127584 

७०७ डँडेलधिुा अमिगढी नगिपातलका 70502 83358 0.00109487 

७०८ डँडेलधिुा अियमेरू गाउँपातलका 70503 68223 0.001004479 

७०९ डँडेलधिुा भागेश्वि गाउँपातलका 70504 61362 0.000993473 

७१० डँडेलधिुा पिशिुाम नगिपातलका 70505 114370 0.001806769 

७११ डँडेलधिुा आतलिाल गाउँपातलका 70506 72742 0.001195817 

७१२ डँडेलधिुा गरयापधिुा गाउँपातलका 70507 61313 0.000944287 

७१३ डोटी पवुिणचौकी गाउँपातलका 70601 81862 0.001214894 

७१४ डोटी सायल गाउँपातलका 70602 71242 0.001120924 

७१५ डोटी आदशण गाउँपातलका 70603 85282 0.001289301 

७१६ डोटी ष्टशखि नगिपातलका 70604 104000 0.001648816 

७१७ डोटी ददपायल तसलगढी नगिपातलका 70605 118095 0.001468143 

७१८ डोटी के.आई.तसं. गाउँपातलका 70606 76853 0.001164955 

७१९ डोटी बोगटान गाउँपातलका 70607 70923 0.00120161 

७२० डोटी बडीकेदाि गाउँपातलका 70608 68739 0.001165857 

७२१ डोटी िोिायल गाउँपातलका 70609 83232 0.001341371 

७२२ अछाम पंचदेिल तबनायक नगिपातलका 70701 89927 0.001402262 

७२३ अछाम िामािोशन गाउँपातलका 70702 85894 0.001350754 

७२४ अछाम मेल्लेख गाउँपातलका 70703 82882 0.001295951 

७२५ अछाम साँफेबगि नगिपातलका 70704 108959 0.001559314 

७२६ अछाम चौिपाटी गाउँपातलका 70705 83458 0.001397907 

७२७ अछाम मंगलसेन नगिपातलका 70706 107979 0.001607839 

७२८ अछाम बान्नीगढी ियगढ गाउँपातलका 70707 67648 0.00092588 

७२९ अछाम कमलबिाि नगिपातलका 70708 83835 0.001244962 

७३० अछाम ढकािी गाउँपातलका 70709 76285 0.001306256 

७३१ अछाम िमुाणखाँद गाउँपातलका 70710 87511 0.001407262 

७३२ कैलाली मोहरयाल गाउँपातलका 70801 83661 0.00151193 

७३३ कैलाली चिेु गाउँपातलका 70802 77635 0.001323032 

७३४ कैलाली गोदाििी नगिपातलका 70803 195394 0.002586111 

७३५ कैलाली गौिीगंगा नगिपातलका 70804 158593 0.002091975 
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७३६ कैलाली घोडाघोडी नगिपातलका 70805 193664 0.00261074 

७३७ कैलाली बदणगोरिया गाउँपातलका 70806 101275 0.001276302 

७३८ कैलाली लष्टम्क चहुा नगिपातलका 70807 183390 0.002393272 

७३९ कैलाली िानकी गाउँपातलका 70808 134441 0.001626124 

७४० कैलाली िोशीपिु गाउँपातलका 70809 109721 0.001270771 

७४१ कैलाली वटकापिु नगिपातलका 70810 187357 0.002123724 

७४२ कैलाली भिनी नगिपातलका 70811 142774 0.001833237 

७४३ कैलाली कैलािी गाउँपातलका 70812 141134 0.001833698 

७४४ कैलाली धनगढी उपमहानगिपातलका 70813 270698 0.003408569 

७४५ क चनपिु कृ्णपिु नगिपातलका 70901 152808 0.002075061 

७४६ क चनपिु शकु्लाफाँटा नगिपातलका 70902 133861 0.001738073 

७४७ क चनपिु बेदकोट नगिपातलका 70903 140796 0.001780971 

७४८ क चनपिु तभमदत्त नगिपातलका 70904 246154 0.002658584 

७४९ क चनपिु माहाकाली नगिपातलका 70905 122245 0.001375441 

७५० क चनपिु लालझाडी गाउँपातलका 70906 80305 0.001150224 

७५१ क चनपिु पनुिाणस नगिपातलका 70907 146218 0.001765019 

७५२ क चनपिु बेलौिी नगिपातलका 70908 146401 0.001759108 

७५३ क चनपिु बेलडाँडी गाउँपातलका 70909 81591 0.000936653 
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अनसूुची -३ 

आतथणक िषण २०७५/७६ का लातग प्रदेश सिकािबाट स्थानीय िहलाई हस्िारििण हनेु वित्तीय 
समानीकिण अनदुान, िािस्ि बाडँफाटँ  ि सिािीसाधन कि बाडँफाटँको वहस्सासम्बरधी तसफारिस 

ि.सं प्रदेश ष्टिल्ला स्थानीय िहको नाम 

वित्तीय 
समानीकिण  

अनदुान 
(रु.हिाि) 

िािस्ि  
बाडँफाटँको  

वहस्सा 

सिािी साधन 
कि बाडँफाटँको 

वहस्सा 

१ प्रदेश नं. १ िाप्लेिङु फिाङ्खलङु्ग गाउँपातलका 3231 0.0082143 0.003825 

२ प्रदेश नं. १ िाप्लेिङु तमक्िाखोला गाउँपातलका 3289 0.007127 0.002366 

३ प्रदेश नं. १ िाप्लेिङु मेरिङ्गदेन गाउँपातलका 3328 0.0070148 0.002727 

४ प्रदेश नं. १ िाप्लेिङु मैिाखोला गाउँपातलका 3314 0.0069326 0.002130 

५ प्रदेश नं. १ िाप्लेिङु आठिाई तििेणी गाउँपातलका 3335 0.0069308 0.002484 

६ प्रदेश नं. १ िाप्लेिङु फुङतलङ्ग नगिपातलका 3598 0.0071425 0.008492 

७ प्रदेश नं. १ िाप्लेिङु पातथभिा याङ्खििाक गाउँपातलका 3336 0.006926 0.003167 

८ प्रदेश नं. १ िाप्लेिङु तसिीिङ्गा गाउंपातलका 3330 0.0072482 0.003406 

९ प्रदेश नं. १ िाप्लेिङु तसददङ्गिा गाउँपातलका 3325 0.0069882 0.002208 

१० प्रदेश नं. १ संखिुासभा भोटखोला गाउँपातलका 3291 0.0073125 0.002771 

११ प्रदेश नं. १ संखिुासभा मकाल ुगाउँपातलका 3293 0.0077573 0.005225 

१२ प्रदेश नं. १ संखिुासभा तसलीचोङ गाउँपातलका 3315 0.007202 0.003146 

१३ प्रदेश नं. १ संखिुासभा ष्टचष्टचला गाउँपातलका 3306 0.0068074 0.001775 

१४ प्रदेश नं. १ संखिुासभा सभापोखिी गाउँपातलका 3314 0.0069857 0.002454 

१५ प्रदेश नं. १ संखिुासभा खाँदबािी नगिपातलका 3620 0.0072151 0.007584 

१६ प्रदेश नं. १ संखिुासभा पाँचखपन नगिपातलका 3345 0.0070395 0.004307 

१७ प्रदेश नं. १ संखिुासभा चैनपिु नगिपातलका 3577 0.0072417 0.012255 

१८ प्रदेश नं. १ संखिुासभा मादी नगिपातलका 3332 0.0069504 0.002786 

१९ प्रदेश नं. १ संखिुासभा धमणदेिी नगिपातलका 3344 0.0070313 0.004808 

२० प्रदेश नं. १ सोलखुमु्ब  ु खमु्ब  ुपासाङल्हाम ुगाउँपातलका 3109 0.0078649 0.001816 

२१ प्रदेश नं. १ सोलखुमु्ब  ु माहाकुलङु गाउँपातलका 3294 0.0073277 0.002242 

२२ प्रदेश नं. १ सोलखुमु्ब  ु सोिाङ गाउँपातलका 3314 0.0068838 0.001237 

२३ प्रदेश नं. १ सोलखुमु्ब  ु माप्य दधुकोशी गाउँपातलका 3324 0.0069741 0.002374 

२४ प्रदेश नं. १ सोलखुमु्ब  ु थलुङु दधुकोशी गाउँपातलका 3359 0.0070652 0.002828 

२५ प्रदेश नं. १ सोलखुमु्ब  ु नचेासल्यान गाउँपातलका 3350 0.0068796 0.002444 

२६ प्रदेश नं. १ सोलखुमु्ब  ु सोलदुधुकुण्ड नगिपातलका 3309 0.0074262 0.009859 

२७ प्रदेश नं. १ सोलखुमु्ब  ु तलख ुवपके गाउँपातलका 3290 0.0068161 0.001563 

२८ प्रदेश नं. १ ओखलढुङ्गा ष्टचशंखगुढी गाउँपातलका 3311 0.0069858 0.002659 

२९ प्रदेश नं. १ ओखलढुङ्गा तसवद्धचिण नगिपातलका 3536 0.0072124 0.011554 

३० प्रदेश नं. १ ओखलढुङ्गा मोलङु्ग गाउँपातलका 3309 0.0069887 0.002536 

३१ प्रदेश नं. १ ओखलढुङ्गा ष्टखिीदेम्बा गाउँपातलका 3299 0.007028 0.002976 

३२ प्रदेश नं. १ ओखलढुङ्गा तलख ुगाउँपातलका 3306 0.006951 0.002868 

३३ प्रदेश नं. १ ओखलढुङ्गा चम्पादेिी गाउँपातलका 3320 0.0070616 0.002703 
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ि.सं प्रदेश ष्टिल्ला स्थानीय िहको नाम 

वित्तीय 
समानीकिण  

अनदुान 
(रु.हिाि) 

िािस्ि  
बाडँफाटँको  

वहस्सा 

सिािी साधन 
कि बाडँफाटँको 

वहस्सा 

३४ प्रदेश नं. १ ओखलढुङ्गा सनुकोशी गाउँपातलका 3311 0.0070626 0.003386 

३५ प्रदेश नं. १ ओखलढुङ्गा मानभेरज्याङ्ग गाउँपातलका 3324 0.007091 0.005333 

३६ प्रदेश नं. १ खोटाङ केवपलासगढी गाउँपातलका 3312 0.0070451 0.004298 

३७ प्रदेश नं. १ खोटाङ ऐसेलखुकण  गाउँपातलका 3315 0.0070024 0.003030 

३८ प्रदेश नं. १ खोटाङ िािा बेसी गाउँपातलका 3306 0.006945 0.003946 

३९ प्रदेश नं. १ खोटाङ हलेसी ििुाचङु नगिपातलका 3537 0.0073429 0.009347 

४० प्रदेश नं. १ खोटाङ ददिेल रूपाकोट मझिुागढी नगिपातलका 3972 0.0075823 0.016159 

४१ प्रदेश नं. १ खोटाङ साकेला गाउँपातलका 3302 0.00689 0.003564 

४२ प्रदेश नं. १ खोटाङ ददप्रङु्ग चईुचमु्मा गाउँपातलका 3326 0.0070808 0.005031 

४३ प्रदेश नं. १ खोटाङ खोटेहाङ गाउँपातलका 3325 0.0071376 0.006729 

४४ प्रदेश नं. १ खोटाङ िरिेढुङ्गा गाउँपातलका 3313 0.0070061 0.003645 

४५ प्रदेश नं. १ खोटाङ बिाहपोखिी गाउँपातलका 3310 0.0070013 0.003740 

४६ प्रदेश नं. १ भोिपिु षडानरद नगिपातलका 3542 0.007328 0.008183 

४७ प्रदेश नं. १ भोिपिु साल्पातसतलछो गाउँपातलका 3303 0.0070214 0.002453 

४८ प्रदेश नं. १ भोिपिु टेम्केमैयमु गाउँपातलका 3317 0.0070614 0.004274 

४९ प्रदेश नं. १ भोिपिु भोिपिु नगिपातलका 3537 0.0071841 0.012212 

५० प्रदेश नं. १ भोिपिु अरूण गाउँपातलका 3315 0.0070375 0.005684 

५१ प्रदेश नं. १ भोिपिु पौिा दङु्मा गाउँपातलका 3312 0.0069719 0.003002 

५२ प्रदेश नं. १ भोिपिु िामप्रसाद िाई गाउँपातलका 3319 0.0070633 0.005030 

५३ प्रदेश नं. १ भोिपिु हििुागढी गाउँपातलका 3326 0.0070753 0.003176 

५४ प्रदेश नं. १ भोिपिु आमचोक गाउँपातलका 3319 0.007086 0.003258 

५५ प्रदेश नं. १ धनकुटा महालक्ष्मी नगिपातलका 3321 0.0071271 0.005659 

५६ प्रदेश नं. १ धनकुटा पाष्टिबास नगिपातलका 3313 0.0070844 0.004244 

५७ प्रदेश नं. १ धनकुटा छथि िोिपाटी गाउँपातलका 3310 0.0069892 0.003839 

५८ प्रदेश नं. १ धनकुटा धनकुटा नगिपातलका 3764 0.0072861 0.011177 

५९ प्रदेश नं. १ धनकुटा सवहदभमूी गाउँपातलका 3312 0.0070175 0.002922 

६० प्रदेश नं. १ धनकुटा साँगिुीगढी गाउँपातलका 3309 0.0070848 0.005145 

६१ प्रदेश नं. १ धनकुटा चौविसे गाउँपातलका 3310 0.0070472 0.005033 

६२ प्रदेश नं. १ िेह्रथमु आठिाई गाउँपातलका 3325 0.0071012 0.006795 

६३ प्रदेश नं. १ िेह्रथमु फेदाप गाउँपातलका 3315 0.0069965 0.005487 

६४ प्रदेश नं. १ िेह्रथमु मेरछयायेम गाउँपातलका 3291 0.0068102 0.001850 

६५ प्रदेश नं. १ िेह्रथमु म्याङ्गलङु्ग नगिपातलका 3318 0.0070107 0.011165 

६६ प्रदेश नं. १ िेह्रथमु लालीगिुाँस नगिपातलका 3309 0.0069676 0.005158 

६७ प्रदेश नं. १ िेह्रथमु छथि गाउँपातलका 3306 0.0069906 0.004212 

६८ प्रदेश नं. १ पाँचथि याङििक गाउँपातलका 3309 0.0070776 0.004499 

६९ प्रदेश नं. १ पाँचथि वहतलहाङ्ग गाउँपातलका 3333 0.0070927 0.004997 

७० प्रदेश नं. १ पाँचथि फालेलङु्ग गाउँपातलका 3325 0.0071315 0.004543 

७१ प्रदेश नं. १ पाँचथि वफददम नगिपातलका 3993 0.0075604 0.013929 

७२ प्रदेश नं. १ पाँचथि फाल्गनुरद गाउँपातलका 3331 0.0071047 0.004349 

७३ प्रदेश नं. १ पाँचथि कुम्मायक गाउँपातलका 3312 0.0069956 0.003507 
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ि.सं प्रदेश ष्टिल्ला स्थानीय िहको नाम 

वित्तीय 
समानीकिण  

अनदुान 
(रु.हिाि) 

िािस्ि  
बाडँफाटँको  

वहस्सा 

सिािी साधन 
कि बाडँफाटँको 

वहस्सा 

७४ प्रदेश नं. १ पाँचथि िमु्बेिा गाउँपातलका 3310 0.0069499 0.002539 

७५ प्रदेश नं. १ पाँचथि तमक्लािङु गाउँपातलका 3337 0.0071552 0.006188 

७६ प्रदेश नं. १ इलाम माई िोगमाई गाउँपातलका 3316 0.0070359 0.005898 

७७ प्रदेश नं. १ इलाम सरदकपिु गाउँपातलका 3299 0.0069693 0.005694 

७८ प्रदेश नं. १ इलाम ईलाम नगिपातलका 3985 0.0075065 0.016584 

७९ प्रदेश नं. १ इलाम देउमाई नगिपातलका 3538 0.007271 0.007675 

८० प्रदेश नं. १ इलाम फाकफोकथमु गाउँपातलका 3326 0.0070429 0.006372 

८१ प्रदेश नं. १ इलाम माङसेबङु गाउापातलका 3316 0.0070454 0.005879 

८२ प्रदेश नं. १ इलाम चलुाचलुी गाउँपातलका 3324 0.0070307 0.004584 

८३ प्रदेश नं. १ इलाम माई नगिपातलका 3544 0.0073398 0.006461 

८४ प्रदेश नं. १ इलाम सूयोदय नगिपातलका 4194 0.0076619 0.025915 

८५ प्रदेश नं. १ इलाम िोङ गाउँपातलका 3314 0.007023 0.005571 

८६ प्रदेश नं. १ झापा मेचीनगि नगिपातलका 5349 0.0085393 0.021583 

८७ प्रदेश नं. १ झापा बदु्धशाष्टरि गाउँपातलका 3776 0.0073195 0.006036 

८८ प्रदेश नं. १ झापा अिुणनधािा नगिपातलका 4219 0.0076469 0.015717 

८९ प्रदेश नं. १ झापा करकाई नगिपातलका 3770 0.0073107 0.014069 

९० प्रदेश नं. १ झापा ष्टशिसिाक्षी नगिपातलका 4223 0.0077476 0.017917 

९१ प्रदेश नं. १ झापा कमल गाउँपातलका 3779 0.0073979 0.008534 

९२ प्रदेश नं. १ झापा दमक नगिपातलका 4659 0.0078527 0.008259 

९३ प्रदेश नं. १ झापा गौिादह नगिपातलका 3995 0.0075698 0.009149 

९४ प्रदेश नं. १ झापा गौरिग ि गाउँपातलका 3555 0.0072249 0.005244 

९५ प्रदेश नं. १ झापा झापा गाउँपातलका 3558 0.0072607 0.005371 

९६ प्रदेश नं. १ झापा बाह्रदशी गाउँपातलका 3557 0.007218 0.005386 

९७ प्रदेश नं. १ झापा तबिाणमोड नगिपातलका 4684 0.0079685 0.015449 

९८ प्रदेश नं. १ झापा हल्दीबािी गाउँपातलका 3536 0.00716 0.004891 

९९ प्रदेश नं. १ झापा भरमपिु नगिपातलका 4439 0.0077316 0.010062 

१०० प्रदेश नं. १ झापा कचनकिल गाउँपातलका 3770 0.0073436 0.005414 

१०१ प्रदेश नं. १ मोिङ तमक्लािङु्ग गाउँपातलका 3536 0.007195 0.005775 

१०२ प्रदेश नं. १ मोिङ लेटाङ नगिपातलका 3533 0.0072994 0.007841 

१०३ प्रदेश नं. १ मोिङ केिाबािी गाउँपातलका 3531 0.0072811 0.006271 

१०४ प्रदेश नं. १ मोिङ सरुदिहिैंचा नगिपातलका 4673 0.0079726 0.022954 

१०५ प्रदेश नं. १ मोिङ बेलबािी नगिपातलका 4429 0.0077596 0.015071 

१०६ प्रदेश नं. १ मोिङ कानपेोखिी गाउँपातलका 3767 0.0072852 0.006403 

१०७ प्रदेश नं. १ मोिङ पथिी शतन चिे नगिपातलका 4223 0.0076459 0.014504 

१०८ प्रदेश नं. १ मोिङ उलाणबािी नगिपातलका 4009 0.0075334 0.012365 

१०९ प्रदेश नं. १ मोिङ िििुामाई नगिपातलका 4207 0.007611 0.009025 

११० प्रदेश नं. १ मोिङ सनुिषी नगिपातलका 3999 0.0075177 0.008292 

१११ प्रदेश नं. १ मोिङ िंगेली नगिपातलका 4002 0.0075319 0.010288 

११२ प्रदेश नं. १ मोिङ ग्रामथान गाउँपातलका 3556 0.0071606 0.005247 

११३ प्रदेश नं. १ मोिङ बढुीगंगा गाउँपातलका 3783 0.0073046 0.005993 



152 
 

ि.सं प्रदेश ष्टिल्ला स्थानीय िहको नाम 

वित्तीय 
समानीकिण  

अनदुान 
(रु.हिाि) 

िािस्ि  
बाडँफाटँको  

वहस्सा 

सिािी साधन 
कि बाडँफाटँको 

वहस्सा 

११४ प्रदेश नं. १ मोिङ तबिाटनगि महानगिपातलका 7844 0.0101272 0.055323 

११५ प्रदेश नं. १ मोिङ कटहिी गाउँपातलका 3777 0.0072867 0.005702 

११६ प्रदेश नं. १ मोिङ धनपालथान गाउँपातलका 3775 0.0073113 0.006027 

११७ प्रदेश नं. १ मोिङ िहदा गाउँपातलका 3784 0.0073514 0.006182 

११८ प्रदेश नं. १ सनुसिी धिान उपमहानगिपातलका 6017 0.0089812 0.022504 

११९ प्रदेश नं. १ सनुसिी बिाह क्षेि नगिपातलका 4646 0.0080275 0.011069 

१२० प्रदेश नं. १ सनुसिी कोशी गाउँपातलका 3787 0.0074172 0.005371 

१२१ प्रदेश नं. १ सनुसिी भोिाहा गाउँपातलका 3775 0.0073638 0.005331 

१२२ प्रदेश नं. १ सनुसिी िामधनुी नगिपातलका 3999 0.0075042 0.006570 

१२३ प्रदेश नं. १ सनुसिी ईटहिी उपमहानगिपातलका 6036 0.0089537 0.027655 

१२४ प्रदेश नं. १ सनुसिी दहुबी नगिपातलका 4217 0.0075539 0.008137 

१२५ प्रदेश नं. १ सनुसिी गढी गाउँपातलका 3561 0.0072208 0.004945 

१२६ प्रदेश नं. १ सनुसिी इनरूिा नगिपातलका 4238 0.0077058 0.011229 

१२७ प्रदेश नं. १ सनुसिी हरिनगिा गाउँपातलका 3779 0.0073654 0.004919 

१२८ प्रदेश नं. १ सनुसिी देिानगरि गाउँपातलका 3764 0.0072458 0.004825 

१२९ प्रदेश नं. १ सनुसिी बिुण गाउँपातलका 3550 0.0071661 0.004361 

१३० प्रदेश नं. १ उदयपिु बेलका नगिपातलका 3763 0.0075713 0.007291 

१३१ प्रदेश नं. १ उदयपिु चौदण्डीगढी नगिपातलका 3967 0.0076277 0.012309 

१३२ प्रदेश नं. १ उदयपिु तियगुा नगिपातलका 4832 0.008443 0.020913 

१३३ प्रदेश नं. १ उदयपिु िौिामाई गाउँपातलका 3325 0.007187 0.005470 

१३४ प्रदेश नं. १ उदयपिु तलम्चङु्खबङु गाउँपातलका 3304 0.0069411 0.002544 

१३५ प्रदेश नं. १ उदयपिु िाप्ली गाउँपातलका 3312 0.0069903 0.003293 

१३६ प्रदेश नं. १ उदयपिु कटािी नगिपातलका 4124 0.0078616 0.018334 

१३७ प्रदेश नं. १ उदयपिु उदयपिुगढी गाउँपातलका 3601 0.0073517 0.005665 

१३८ प्रदेश नं. २ सप् ििी सप् िकोशी नगिपातलका 2157 0.0070604 0.003757 
१३९ प्रदेश नं. २ सप् ििी करचनरूप नगिपातलका 2788 0.0076285 0.013598 
१४० प्रदेश नं. २ सप् ििी अग्मीसयि कृ्ण सििन गाउँपातलका 2359 0.0072427 0.005882 
१४१ प्रदेश नं. २ सप् ििी रूपनी गाउँपातलका 2364 0.0071449 0.004434 
१४२ प्रदेश नं. २ सप् ििी शम्भनुाथ नगिपातलका 2570 0.0073709 0.007667 
१४३ प्रदेश नं. २ सप् ििी खडक नगिपातलका 2783 0.0074887 0.007771 
१४४ प्रदेश नं. २ सप् ििी सरुूङ्गा नगिपातलका 2582 0.0074852 0.007807 
१४५ प्रदेश नं. २ सप् ििी बलान तबहलु गाउँपातलका 2164 0.0070407 0.004264 
१४६ प्रदेश नं. २ सप् ििी बोदेबिसाईन नगिपातलका 2588 0.007382 0.008064 
१४७ प्रदेश नं. २ सप् ििी डाक्नशे्विी नगिपातलका 2587 0.0074023 0.006807 
१४८ प्रदेश नं. २ सप् ििी िािगढ गाउँपातलका 2371 0.0071757 0.005398 
१४९ प्रदेश नं. २ सप् ििी तब्णपुिु गाउँपातलका 2163 0.0070532 0.003779 
१५० प्रदेश नं. २ सप् ििी िािवििाि नगिपातलका 3219 0.0076818 0.010266 
१५१ प्रदेश नं. २ सप् ििी महादेिा गाउँपातलका 2371 0.007128 0.005025 
१५२ प्रदेश नं. २ सप् ििी तििहिु गाउँपातलका 2163 0.0070313 0.004396 
१५३ प्रदेश नं. २ सप् ििी हनमुाननगि कङ्कातलनी नगिपातलका 2783 0.0075415 0.006034 
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१५४ प्रदेश नं. २ सप् ििी तिलाठी कोईलाडी गाउँपातलका 2376 0.007156 0.004380 
१५५ प्रदेश नं. २ सप् ििी तछर नमस्िा गाउँपातलका 2370 0.0071376 0.004648 
१५६ प्रदेश नं. २ तसिहा लहान नगिपातलका 3624 0.0082565 0.019665 
१५७ प्रदेश नं. २ तसिहा धनगढीमाई नगिपातलका 2772 0.007644 0.008449 
१५८ प्रदेश नं. २ तसिहा गोलबिाि नगिपातलका 2786 0.0076071 0.008742 
१५९ प्रदेश नं. २ तसिहा तमचेया नगिपातलका 2782 0.0075298 0.017506 
१६० प्रदेश नं. २ तसिहा किणरहा गाउँपातलका 2365 0.0072643 0.005088 
१६१ प्रदेश नं. २ तसिहा कल्याणपिु नगिपातलका 2784 0.0075231 0.007547 
१६२ प्रदेश नं. २ तसिहा निहा गाउँपातलका 2157 0.0070058 0.003504 
१६३ प्रदेश नं. २ तसिहा वि्णपुिु गाउँपातलका 2157 0.0069926 0.002400 
१६४ प्रदेश नं. २ तसिहा अनणमा गाउँपातलका 2161 0.0070855 0.003797 
१६५ प्रदेश नं. २ तसिहा सखुीपिु नगिपातलका 2576 0.0072911 0.006184 
१६६ प्रदेश नं. २ तसिाहा लक्ष्मीपिु पिािी गाउँपातलका 2366 0.007155 0.004750 
१६७ प्रदेश नं. २ तसिहा सखिुानारकािकट्टी गाउँपातलका 2157 0.0069995 0.002693 
१६८ प्रदेश नं. २ तसिहा भगिानपिु गाउँपातलका 2159 0.0070332 0.002853 
१६९ प्रदेश नं. २ तसिहा नििािपिु गाउँपातलका 2156 0.0070098 0.003287 
१७० प्रदेश नं. २ तसिहा बरियािपट्टी गाउँपातलका 2363 0.0071073 0.004336 
१७१ प्रदेश नं. २ तसिहा औिही गाउँपातलका 2164 0.0070729 0.003864 
१७२ प्रदेश नं. २ तसिहा तसिाहा नगिपातलका 3421 0.0079974 0.014970 
१७३ प्रदेश नं. २ धनषुा गणेशमान चािनाथ नगिपातलका 2546 0.0076883 0.019834 
१७४ प्रदेश नं. २ धनषुा धनषुाधाम नगिपातलका 2778 0.0074856 0.012483 
१७५ प्रदेश नं. २ धनषुा तमतथला नगिपातलका 2765 0.0076607 0.008387 
१७६ प्रदेश नं. २ धनषुा बटेश्वि गाउँपातलका 2161 0.0070108 0.003717 
१७७ प्रदेश नं. २ धनषुा ष्टक्षिेश्विनाथ नगिपातलका 2581 0.0073323 0.012754 
१७८ प्रदेश नं. २ धनषुा लक्ष्मीतनया गाउँपातलका 2367 0.0071006 0.003569 
१७९ प्रदेश नं. २ धनषुा तमतथला तबहािी नगिपातलका 2372 0.0072035 0.005148 
१८० प्रदेश नं. २ धनषुा हंसपिु नगिपातलका 2577 0.0072969 0.004898 
१८१ प्रदेश नं. २ धनषुा सबैला नगिपातलका 2791 0.0075285 0.006750 
१८२ प्रदेश नं. २ धनषुा शहीदनगि नगिपातलका 2785 0.0074417 0.006159 
१८३ प्रदेश नं. २ धनषुा कमला नगिपातलका 2577 0.0073505 0.005748 
१८४ प्रदेश नं. २ धनषुा िनक नष्टरदनी गाउँपातलका 2365 0.0070803 0.003598 
१८५ प्रदेश नं. २ धनषुा तबदेह नगिपातलका 2371 0.0071977 0.004498 
१८६ प्रदेश नं. २ धनषुा औिही गाउँपातलका 2162 0.0070273 0.002926 
१८७ प्रदेश नं. २ धनषुा िनकपिु उपमहानगिपातलका 5130 0.0090265 0.028007 
१८८ प्रदेश नं. २ धनषुा धनौिी गाउँपातलका 2160 0.007 0.002702 
१८९ प्रदेश नं. २ धनषुा नगिाइन नगिपातलका 2576 0.007233 0.005054 
१९० प्रदेश नं. २ धनषुा मषु्टखयापट्टी मसुहितमया गाउँपातलका 2364 0.0070748 0.003384 
१९१ प्रदेश नं. २ महोत्तिी बददणबास नगिपातलका 2970 0.0082126 0.015735 
१९२ प्रदेश नं. २ महोत्तिी गौशाला नगिपातलका 3198 0.0078879 0.014601 
१९३ प्रदेश नं. २ महोत्तिी सोनमा गाउँपातलका 2576 0.0073467 0.005120 
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१९४ प्रदेश नं. २ महोत्तिी औिही नगिपातलका 2370 0.0072039 0.004489 
१९५ प्रदेश नं. २ महोत्तिी भँगाहा नगिपातलका 2782 0.0074846 0.008119 
१९६ प्रदेश नं. २ महोत्तिी लोहिपट्टी नगिपातलका 2575 0.0073442 0.006687 
१९७ प्रदेश नं. २ महोत्तिी बलिा नगिपातलका 2580 0.0073676 0.006028 
१९८ प्रदेश नं. २ महोत्तिी िाम गोपालपिु नगिपातलका 2368 0.0072113 0.004575 
१९९ प्रदेश नं. २ महोत्तिी साम्सी गाउँपातलका 2374 0.0072098 0.004371 
२०० प्रदेश नं. २ महोत्तिी मनिा ष्टशसिा नगिपातलका 2791 0.0074535 0.006765 
२०१ प्रदेश नं. २ महोत्तिी एकडािा गाउँपातलका 2369 0.0071398 0.003964 
२०२ प्रदेश नं. २ महोत्तिी महोत्तिी गाउँपातलका 2367 0.0071046 0.004024 
२०३ प्रदेश नं. २ महोत्तिी वपपिा गाउँपातलका 2575 0.0072318 0.005253 
२०४ प्रदेश नं. २ महोत्तिी मवटहानी नगिपातलका 2370 0.0071713 0.004282 
२०५ प्रदेश नं. २ महोत्तिी िलेश्वि नगिपातलका 3004 0.0075522 0.009818 
२०६ प्रदेश नं. २ सलाणही लालबरदी नगिपातलका 2974 0.0079744 0.019164 
२०७ प्रदेश नं. २ सलाणही हरििन नगिपातलका 2576 0.0074522 0.015899 
२०८ प्रदेश नं. २ सलाणही बागमिी नगिपातलका 2576 0.0074199 0.007477 
२०९ प्रदेश नं. २ सलाणही बिहथिा नगिपातलका 3211 0.0078458 0.008945 
२१० प्रदेश नं. २ सलाणही हरिपिु नगिपातलका 2575 0.0073216 0.005435 
२११ प्रदेश नं. २ सलाणही ईश्विपिु नगिपातलका 2984 0.0078356 0.023535 
२१२ प्रदेश नं. २ सलाणही हरिपिुाण नगिपातलका 2577 0.0072388 0.004084 
२१३ प्रदेश नं. २ सलाणही पसाण गाउँपातलका 2161 0.0070364 0.002731 
२१४ प्रदेश नं. २ सलाणही ब्रह्मपिुी गाउँपातलका 2371 0.0071625 0.003224 
२१५ प्रदेश नं. २ सलाणही चररनगि गाउँपातलका 2373 0.0072395 0.004491 
२१६ प्रदेश नं. २ सलाणही कविलासी नगिपातलका 2583 0.0073587 0.005307 
२१७ प्रदेश नं. २ सलाणही चिघट्टा गाउँपातलका 2369 0.0071238 0.003305 
२१८ प्रदेश नं. २ सलाणही बसबरिया गाउँपातलका 2164 0.0070679 0.002662 
२१९ प्रदेश नं. २ सलाणही धनकौल गाउँपातलका 2165 0.0071257 0.003526 
२२० प्रदेश नं. २ सलाणही िामनगि गाउँपातलका 2371 0.0071323 0.003282 
२२१ प्रदेश नं. २ सलाणही बलिा नगिपातलका 2790 0.0073929 0.005463 
२२२ प्रदेश नं. २ सलाणही गोडैटा नगिपातलका 2790 0.0074383 0.006210 
२२३ प्रदेश नं. २ सलाणही वि्ण ुगाउँपातलका 2167 0.0070795 0.003038 
२२४ प्रदेश नं. २ सलाणही कौडेना गाउँपातलका 2366 0.0070952 0.003155 
२२५ प्रदेश नं. २ सलाणही मलंगिा नगिपातलका 2792 0.0073625 0.007683 
२२६ प्रदेश नं. २ िौिहट चररपिु नगिपातलका 3184 0.0081572 0.028192 
२२७ प्रदेश नं. २ िौिहट गिुिा नगिपातलका 2780 0.0076287 0.010841 
२२८ प्रदेश नं. २ िौिहट फििुा तबियपिु गाउँपातलका 2576 0.0073112 0.006340 
२२९ प्रदेश नं. २ िौिहट कटहरिया नगिपातलका 2579 0.0073048 0.005679 
२३० प्रदेश नं. २ िौिहट बरृदािन नगिपातलका 2575 0.0074757 0.007356 
२३१ प्रदेश नं. २ िौिहट गढीमाई नगिपातलका 2579 0.00734 0.005435 
२३२ प्रदेश नं. २ िौिहट माधि नािायण नगिपातलका 2575 0.0072726 0.005416 
२३३ प्रदेश नं. २ िौिहट गरूडा नगिपातलका 2792 0.007472 0.007874 
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२३४ प्रदेश नं. २ िौिहट देिाही गोनाही नगिपातलका 2372 0.0072074 0.004572 
२३५ प्रदेश नं. २ िौिहट मौलापिु नगिपातलका 2366 0.0071339 0.004346 
२३६ प्रदेश नं. २ िौिहट बौधीमाई नगिपातलका 2374 0.0072292 0.005227 
२३७ प्रदेश नं. २ िौिहट पिोहा नगिपातलका 2578 0.0072865 0.005412 
२३८ प्रदेश नं. २ िौिहट िािपिु नगिपातलका 2582 0.0073446 0.005385 
२३९ प्रदेश नं. २ िौिहट यमनुामाई गाउँपातलका 2164 0.0070586 0.003790 
२४० प्रदेश नं. २ िौिहट दगुाण भगििी गाउँपातलका 2165 0.007023 0.003002 
२४१ प्रदेश नं. २ िौिहट िािदेिी नगिपातलका 2373 0.0071531 0.004060 
२४२ प्रदेश नं. २ िौिहट गौि नगिपातलका 2580 0.0071792 0.007896 
२४३ प्रदेश नं. २ िौिहट ईशनाथ गाउँपातलका 2584 0.0073294 0.005641 
२४४ प्रदेश नं. २ बािा तनिगढ नगिपातलका 2540 0.0077494 0.023843 
२४५ प्रदेश नं. २ बािा कोल्हिी नगिपातलका 2569 0.0075832 0.012219 
२४६ प्रदेश नं. २ बािा िीिपिु तसमिा उपमहानगिपातलका 4237 0.0089117 0.025085 
२४७ प्रदेश नं. २ बािा पििानीपिु गाउँपातलका 2165 0.0070052 0.003063 
२४८ प्रदेश नं. २ बािा प्रसौनी गाउँपातलका 2368 0.0070466 0.003771 
२४९ प्रदेश नं. २ बािा विश्रामपिु गाउँपातलका 2166 0.0070482 0.003127 
२५० प्रदेश नं. २ बािा फेटा गाउँपातलका 2368 0.0070802 0.003612 
२५१ प्रदेश नं. २ बािा कलैया उपमहानगिपातलका 4279 0.0085669 0.040312 
२५२ प्रदेश नं. २ बािा किैयामाई गाउँपातलका 2366 0.0071249 0.004597 
२५३ प्रदेश नं. २ बािा बािागढी गाउँपातलका 2369 0.0071227 0.003958 
२५४ प्रदेश नं. २ बािा आदशण कोटिाल गाउँपातलका 2367 0.0071502 0.004399 
२५५ प्रदेश नं. २ बािा तसम्रौनगढ नगिपातलका 2793 0.007433 0.006720 
२५६ प्रदेश नं. २ बािा पचिौिा नगिपातलका 2375 0.0072579 0.004769 
२५७ प्रदेश नं. २ बािा महागढीमाई नगिपातलका 2797 0.007507 0.007563 
२५८ प्रदेश नं. २ बािा देििाल गाउँपातलका 2165 0.0070568 0.003967 
२५९ प्रदेश नं. २ बािा सिुणण गाउँपातलका 2370 0.0071753 0.004022 
२६० प्रदेश नं. २ पसाण ठोिी (सिुणणपिु) गाउँपातलका 2155 0.0071951 0.005259 
२६१ प्रदेश नं. २ पसाण ष्टििाभिानी गाउँपातलका 2161 0.0070867 0.004756 
२६२ प्रदेश नं. २ पसाण िगिनाथपिु गाउँपातलका 2373 0.0072222 0.005417 
२६३ प्रदेश नं. २ पसाण पटेिाण सगुौली गाउँपातलका 2160 0.0071275 0.004961 
२६४ प्रदेश नं. २ पसाण सखिुा प्रसौनी गाउँपातलका 2368 0.0072776 0.006562 
२६५ प्रदेश नं. २ पसाण पसाणगढी नगिपातलका 2570 0.0073994 0.007949 
२६६ प्रदेश नं. २ पसाण तबिगरि महानगिपातलका 6824 0.0102115 0.039239 
२६७ प्रदेश नं. २ पसाण बहदुिमाई नगिपातलका 2582 0.0072812 0.005302 
२६८ प्रदेश नं. २ पसाण पोखरिया नगिपातलका 2375 0.007195 0.005020 
२६९ प्रदेश नं. २ पसाण कातलकामाई गाउँपातलका 2162 0.0070159 0.003563 
२७० प्रदेश नं. २ पसाण धोबीनी गाउँपातलका 2160 0.0070039 0.003197 
२७१ प्रदेश नं. २ पसाण तछपहिमाई गाउँपातलका 2370 0.0070983 0.003953 
२७२ प्रदेश नं. २ पसाण पकाहा मैनपिु गाउँपातलका 2162 0.0070049 0.003571 
२७३ प्रदेश नं. २ पसाण तबरदबातसनी गाउँपातलका 2166 0.0070633 0.004083 
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२७४ प्रदेश नं. ३ दोलखा गौरिशंकि गाउँपातलका 7559 0.008598 0.004504 
२७५ प्रदेश नं. ३ दोलखा तबग ुगाउँपातलका 7653 0.008553 0.003958 
२७६ प्रदेश नं. ३ दोलखा कातलरचोक गाउँपातलका 7809 0.00806 0.004272 
२७७ प्रदेश नं. ३ दोलखा बैिेधि गाउँपातलका 7788 0.007933 0.004355 
२७८ प्रदेश नं. ३ दोलखा ष्टििी नगिपातलका 7684 0.008022 0.003447 
२७९ प्रदेश नं. ३ दोलखा िामाकोशी गाउँपातलका 7780 0.00793 0.004273 
२८० प्रदेश नं. ३ दोलखा मेलङु्ग गाउँपातलका 7791 0.007967 0.004074 
२८१ प्रदेश नं. ३ दोलखा शैलङु गाउँपातलका 7761 0.008006 0.005476 
२८२ प्रदेश नं. ३ दोलखा तभमेश्वि नगिपातलका 8106 0.008163 0.010030 
२८३ प्रदेश नं. ३ तसरधपुाल्चोक भोटेकोशी गाउँपातलका 7664 0.008089 0.005019 
२८४ प्रदेश नं. ३ तसरधपुाल्चोक िगुल गाउँपातलका 7630 0.008552 0.004121 
२८५ प्रदेश नं. ३ तसरधपुाल्चोक पाँचपोखिी थाङपाल गाउँपातलका 7642 0.008371 0.005844 
२८६ प्रदेश नं. ३ तसरधपुाल्चोक हेलम्ब ुगाउँपातलका 7686 0.008148 0.007078 
२८७ प्रदेश नं. ३ तसरधपुाल्चोक मेलम्ची नगिपातलका 8600 0.008393 0.013315 
२८८ प्रदेश नं. ३ तसरधपुाल्चोक ईरराििी गाउँपातलका 8054 0.008099 0.007547 
२८९ प्रदेश नं. ३ तसरधपुाल्चोक चौिािा साँगाचोकगढी नगिपातलका 8604 0.008426 0.016734 
२९० प्रदेश नं. ३ तसरधपुाल्चोक बलेफी गाउँपातलका 7790 0.007886 0.005103 
२९१ प्रदेश नं. ३ तसरधपुाल्चोक बाह्रतबसे नगिपातलका 8032 0.008089 0.007076 
२९२ प्रदेश नं. ३ तसरधपुाल्चोक तिपिुासरुदिी गाउँपातलका 7710 0.007851 0.003592 
२९३ प्रदेश नं. ३ तसरधपुाल्चोक तलसंखु पाखि गाउँपातलका 7728 0.007864 0.005202 
२९४ प्रदेश नं. ३ तसरधपुाल्चोक सनुकोशी गाउँपातलका 7763 0.007875 0.005499 
२९५ प्रदेश नं. ३ िसिुा गोसाईकुण्ड गाउँपातलका 7318 0.008728 0.003879 
२९६ प्रदेश नं. ३ िसिुा आमाछोददङमा गाउँपातलका 7621 0.007936 0.002541 
२९७ प्रदेश नं. ३ िसिुा उत्तिगया गाउँपातलका 7666 0.007798 0.002239 
२९८ प्रदेश नं. ३ िसिुा कातलका गाउँपातलका 7703 0.007721 0.002570 
२९९ प्रदेश नं. ३ िसिुा नौकुण्ड गाउँपातलका 7697 0.007899 0.002179 
३०० प्रदेश नं. ३ धाददङ रूबी भ्याली गाउँपातलका 7637 0.00823 0.001941 
३०१ प्रदेश नं. ३ धाददङ खतनयाबास गाउँपातलका 7718 0.00792 0.002119 
३०२ प्रदेश नं. ३ धाददङ गंङ्गा िमनुा गाउँपातलका 7795 0.008048 0.003930 
३०३ प्रदेश नं. ३ धाददङ तिपिुासरुदिी गाउँपातलका 7833 0.007982 0.004745 
३०४ प्रदेश नं. ३ धाददङ निेाििी गाउँपातलका 7732 0.007831 0.004015 
३०५ प्रदेश नं. ३ धाददङ नीलकण्ठ नगिपातलका 8924 0.00865 0.016623 
३०६ प्रदेश नं. ३ धाददङ ज्िालामखुी गाउँपातलका 7826 0.008053 0.004000 
३०७ प्रदेश नं. ३ धाददङ तसद्धलेक गाउँपातलका 7815 0.008031 0.004029 
३०८ प्रदेश नं. ३ धाददङ बेनीघाट िोिाङ्ग गाउँपातलका 8078 0.008271 0.006973 
३०९ प्रदेश नं. ३ धाददङ गििुी गाउँपातलका 8065 0.008125 0.004349 
३१० प्रदेश नं. ३ धाददङ गल्छी गाउँपातलका 8039 0.008066 0.004920 
३११ प्रदेश नं. ३ धाददङ थािे गाउँपातलका 8108 0.008134 0.005441 
३१२ प्रदेश नं. ३ धाददङ धनुीबेंशी नगिपातलका 8092 0.008082 0.004480 
३१३ प्रदेश नं. ३ निुाकोट दपु्चेश्वि गाउँपातलका 7706 0.008056 0.004957 
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३१४ प्रदेश नं. ३ निुाकोट िादी गाउँपातलका 7704 0.007891 0.003301 
३१५ प्रदेश नं. ३ निुाकोट सयुणगढी गाउँपातलका 7701 0.007862 0.002530 
३१६ प्रदेश नं. ३ निुाकोट तबदिु नगिपातलका 8685 0.008478 0.009381 
३१७ प्रदेश नं. ३ निुाकोट वकस्पाङ्ग गाउँपातलका 7677 0.00787 0.002439 
३१८ प्रदेश नं. ३ निुाकोट मेघाङ गाउँपातलका 7659 0.007858 0.004206 
३१९ प्रदेश नं. ३ निुाकोट िािकेश्वि गाउँपातलका 7685 0.007883 0.003882 
३२० प्रदेश नं. ३ निुाकोट बेलकोटगढी नगिपातलका 8197 0.008317 0.008944 
३२१ प्रदेश नं. ३ निुाकोट तलख ुगाउँपातलका 7703 0.007818 0.003336 
३२२ प्रदेश नं. ३ निुाकोट परचकरया गाउँपातलका 7695 0.007827 0.003733 
३२३ प्रदेश नं. ३ निुाकोट ष्टशिपिुी गाउँपातलका 7713 0.007967 0.006170 
३२४ प्रदेश नं. ३ निुाकोट ककनी गाउँपातलका 7938 0.008012 0.005250 
३२५ प्रदेश नं. ३ काठमाडौँ शंङ्खिापिु नगिपातलका 7962 0.007933 0.006324 
३२६ प्रदेश नं. ३ काठमाडौँ कागेश्विी मनहिा नगिपातलका 8795 0.008383 0.007345 
३२७ प्रदेश नं. ३ काठमाडौँ गोकणेश्वि नगिपातलका 10077 0.009157 0.012112 
३२८ प्रदेश नं. ३ काठमाडौँ बढुातनलकण्ठ नगिपातलका 10117 0.009149 0.012278 
३२९ प्रदेश नं. ३ काठमाडौँ टोखा नगिपातलका 9856 0.008956 0.010153 
३३० प्रदेश नं. ३ काठमाडौँ िािकेश्वि नगिपातलका 9317 0.008705 0.009921 
३३१ प्रदेश नं. ३ काठमाडौँ नागाि ुणन नगिपातलका 9080 0.008494 0.007797 
३३२ प्रदेश नं. ३ काठमाडौँ काठमाण्डौ महानगिपातलका 27890 0.022325 0.115649 
३३३ प्रदेश नं. ३ काठमाडौँ वकतिणपिु नगिपातलका 9063 0.008427 0.008410 
३३४ प्रदेश नं. ३ काठमाडौँ चररातगिी नगिपातलका 9554 0.008794 0.011161 
३३५ प्रदेश नं. ३ काठमाडौँ दष्टक्षणकाली नगिपातलका 7960 0.007897 0.004877 
३३६ प्रदेश नं. ३ भिपिु चाँगनुािायण नगिपातलका 8743 0.008391 0.009419 
३३७ प्रदेश नं. ३ भिपिु भिपिु नगिपातलका 9334 0.008705 0.007528 
३३८ प्रदेश नं. ३ भिपिु मध्यपिु तथमी नगिपातलका 9350 0.008702 0.007486 
३३९ प्रदेश नं. ३ भिपिु सूयणविनायक नगिपातलका 9282 0.008668 0.009497 
३४० प्रदेश नं. ३ लतलिपिु महालक्ष्मी नगिपातलका 8807 0.008405 0.007260 
३४१ प्रदेश नं. ३ लतलिपिु लतलिपिु महानगिपातलका 14748 0.011812 0.029303 
३४२ प्रदेश नं. ३ लतलिपिु गोदाििी नगिपातलका 9260 0.008762 0.012593 
३४३ प्रदेश नं. ३ लतलिपिु कोरज्योसोम गाउँपातलका 7664 0.00772 0.003347 
३४४ प्रदेश नं. ३ लतलिपिु महाङ्काल गाउँपातलका 7647 0.007751 0.004177 
३४५ प्रदेश नं. ३ लतलिपिु बाग्मिी गाउँपातलका 7661 0.007848 0.004914 
३४६ प्रदेश नं. ३ काभ्रपेलाञ्चोक चौिीदेउिाली गाउँपातलका 7713 0.007982 0.006052 
३४७ प्रदेश नं. ३ काभ्रपेलाञ्चोक भमु्ल ुगाउँपातलका 7698 0.00792 0.005210 
३४८ प्रदेश नं. ३ काभ्रपेलाञ्चोक मण्डन देउपिु नगिपातलका 7973 0.008106 0.005920 
३४९ प्रदेश नं. ३ काभ्रपेलाञ्चोक बनपेा नगिपातलका 8741 0.008377 0.010145 
३५० प्रदेश नं. ३ काभ्रपेलाञ्चोक धतुलखेल नगिपातलका 8000 0.008046 0.007514 
३५१ प्रदेश नं. ३ काभ्रपेलाञ्चोक पाँचखाल नगिपातलका 8209 0.008195 0.011976 
३५२ प्रदेश नं. ३ काभ्रपेलाञ्चोक िेमाल गाउँपातलका 7725 0.007986 0.005370 
३५३ प्रदेश नं. ३ काभ्रपेलाञ्चोक नमोबदु्ध नगिपातलका 7951 0.008075 0.007145 



158 
 

ि.सं प्रदेश ष्टिल्ला स्थानीय िहको नाम 

वित्तीय 
समानीकिण  

अनदुान 
(रु.हिाि) 

िािस्ि  
बाडँफाटँको  

वहस्सा 

सिािी साधन 
कि बाडँफाटँको 

वहस्सा 

३५४ प्रदेश नं. ३ काभ्रपेलाञ्चोक पनौिी नगिपातलका 8443 0.008325 0.009176 
३५५ प्रदेश नं. ३ काभ्रपेलाञ्चोक बेथानचोक गाउँपातलका 7674 0.00789 0.004044 
३५६ प्रदेश नं. ३ काभ्रपेलाञ्चोक िोशी गाउँपातलका 7942 0.008179 0.007954 
३५७ प्रदेश नं. ३ काभ्रपेलाञ्चोक महाभािि गाउँपातलका 7676 0.008088 0.002652 
३५८ प्रदेश नं. ३ काभ्रपेलाञ्चोक खानीखोला गाउँपातलका 7663 0.007955 0.002830 
३५९ प्रदेश नं. ३ िामेछाप उमाकुण्ड गाउँपातलका 7656 0.008334 0.006761 
३६० प्रदेश नं. ३ िामेछाप गोकुलगङ्गा गाउँपातलका 7749 0.008076 0.006326 
३६१ प्रदेश नं. ३ िामेछाप तलख ुिामाकोसी गाउँपातलका 7829 0.008057 0.005857 
३६२ प्रदेश नं. ३ िामेछाप िामेछाप नगिपातलका 8066 0.008227 0.007241 
३६३ प्रदेश नं. ३ िामेछाप मरथली नगिपातलका 8619 0.008465 0.012987 
३६४ प्रदेश नं. ३ िामेछाप खाँडादेिी गाउँपातलका 8055 0.008112 0.007821 
३६५ प्रदेश नं. ३ िामेछाप दोिम्बा गाउँपातलका 7807 0.008073 0.006906 
३६६ प्रदेश नं. ३ िामेछाप सनुापिी गाउँपातलका 7779 0.007914 0.005073 
३६७ प्रदेश नं. ३ तसरधलुी दधुौली नगिपातलका 8882 0.008981 0.012651 
३६८ प्रदेश नं. ३ तसरधलुी वफक्कल गाउँपातलका 7706 0.008065 0.006176 
३६९ प्रदेश नं. ३ तसरधलुी िीनपाटन गाउँपातलका 8210 0.00843 0.009027 
३७० प्रदेश नं. ३ तसरधलुी गोलरिोि गाउँपातलका 7700 0.008076 0.007390 
३७१ प्रदेश नं. ३ तसरधलुी कमलामाई नगिपातलका 8826 0.009067 0.023605 
३७२ प्रदेश नं. ३ तसरधलुी सनुकोशी गाउँपातलका 7733 0.008052 0.007331 
३७३ प्रदेश नं. ३ तसरधलुी ध्याङलेख गाउँपातलका 7685 0.008009 0.003894 
३७४ प्रदेश नं. ३ तसरधलुी मरिण गाउँपातलका 7967 0.008353 0.005810 
३७५ प्रदेश नं. ३ तसरधलुी हरिहिपिुगढी गाउँपातलका 7964 0.008417 0.007277 
३७६ प्रदेश नं. ३ मकिानपिु ईररसिोिि गाउँपातलका 7664 0.007842 0.004358 
३७७ प्रदेश नं. ३ मकिानपिु थाहा नगिपातलका 8178 0.008375 0.013785 
३७८ प्रदेश नं. ३ मकिानपिु कैलाश गाउँपातलका 7735 0.008195 0.004242 
३७९ प्रदेश नं. ३ मकिानपिु िाष्टक्सिाङ्ग गाउँपातलका 7950 0.008245 0.003670 
३८० प्रदेश नं. ३ मकिानपिु मनहिी गाउँपातलका 8174 0.008344 0.005877 
३८१ प्रदेश नं. ३ मकिानपिु हेटौडा उपमहानगिपातलका 11011 0.010067 0.024775 
३८२ प्रदेश नं. ३ मकिानपिु तभमफेदी गाउँपातलका 7670 0.008163 0.006273 
३८३ प्रदेश नं. ३ मकिानपिु मकिानपिुगढी गाउँपातलका 7911 0.00809 0.003554 
३८४ प्रदेश नं. ३ मकिानपिु बकैया गाउँपातलका 8133 0.008619 0.006860 
३८५ प्रदेश नं. ३ मकिानपिु बाग्मिी गाउँपातलका 7951 0.008381 0.005611 
३८६ प्रदेश नं. ३ ष्टचििन िािी नगिपातलका 8692 0.008645 0.012953 
३८७ प्रदेश नं. ३ ष्टचििन कातलका नगिपातलका 8232 0.008339 0.009213 
३८८ प्रदेश नं. ३ ष्टचििन इच्छाकामना गाउँपातलका 7929 0.008119 0.004770 
३८९ प्रदेश नं. ३ ष्टचििन भििपिु महानगिपातलका 14435 0.012188 0.063879 
३९० प्रदेश नं. ३ ष्टचििन ित्ननगि नगिपातलका 9013 0.0086 0.011529 
३९१ प्रदेश नं. ३ ष्टचििन खैिहनी नगिपातलका 8723 0.008423 0.010768 
३९२ प्रदेश नं. ३ ष्टचििन माडी नगिपातलका 8226 0.008333 0.008595 
३९३ प्रदेश नं. ४ गोिखा चमुनबु्री गाउँपातलका 10793 0.0127628 0.003801 
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३९४ प्रदेश नं. ४ गोिखा अष्टििकोट गाउँपातलका 11478 0.0111431 0.006492 
३९५ प्रदेश नं. ४ गोिखा बािपाक सलुीकोट गाउँपातलका 12032 0.0116467 0.009722 
३९६ प्रदेश नं. ४ गोिखा धाचे गाउँपातलका 11228 0.0117181 0.005743 
३९७ प्रदेश नं. ४ गोिखा आरूघाट गाउँपातलका 11777 0.0114943 0.008859 
३९८ प्रदेश नं. ४ गोिखा तभमसेन गाउँपातलका 11768 0.0113166 0.007858 
३९९ प्रदेश नं. ४ गोिखा तसिानचोक गाउँपातलका 11808 0.0113926 0.009540 
४०० प्रदेश नं. ४ गोिखा पालङु्गटाि नगिपातलका 12733 0.0121093 0.013724 
४०१ प्रदेश नं. ४ गोिखा गोिखा नगिपातलका 13573 0.0125821 0.024853 
४०२ प्रदेश नं. ४ गोिखा शहीद लखन गाउँपातलका 12115 0.011603 0.010834 
४०३ प्रदेश नं. ४ गोिखा गण्डकी गाउँपातलका 11777 0.0114076 0.011226 
४०४ प्रदेश नं. ४ मनाङ नािफु गाउँपातलका 10990 0.0112012 0.000292 
४०५ प्रदेश नं. ४ मनाङ मनाङ ददछ्याङ गाउँपातलका 10652 0.0110598 0.001534 
४०६ प्रदेश नं. ४ मनाङ चामे गाउँपातलका 10998 0.0100911 0.000869 
४०७ प्रदेश नं. ४ मनाङ नाशोङ गाउँपातलका 10607 0.0110753 0.003379 
४०८ प्रदेश नं. ४ मसु्िाङ लो केदाि दामोदिकुण्ड गाउँपातलका 10844 0.0119094 0.004029 
४०९ प्रदेश नं. ४ मसु्िाङ घिपझोङ गाउँपातलका 10923 0.0105903 0.002367 
४१० प्रदेश नं. ४ मसु्िाङ िािगङु मषु्टिक्षेि गाउँपातलका 10508 0.0113201 0.006433 
४११ प्रदेश नं. ४ मसु्िाङ लोमरथाङ गाउँपातलका 10903 0.0111399 0.003728 
४१२ प्रदेश नं. ४ मसु्िाङ थासाङ गाउँपातलका 10927 0.0106178 0.003153 
४१३ प्रदेश नं. ४ म्याग्दी अर नपूणण गाउँपातलका 10972 0.0114744 0.009038 
४१४ प्रदेश नं. ४ म्याग्दी िघगंुगा गाउँपातलका 11139 0.0113926 0.009002 
४१५ प्रदेश नं. ४ म्याग्दी धिलातगिी गाउँपातलका 11008 0.0120733 0.005351 
४१६ प्रदेश नं. ४ म्याग्दी मातलका गाउँपातलका 11343 0.0112953 0.006453 
४१७ प्रदेश नं. ४ म्याग्दी मंगला गाउँपातलका 11300 0.0110496 0.008145 
४१८ प्रदेश नं. ४ म्याग्दी बेनी नगिपातलका 11890 0.0118154 0.024398 
४१९ प्रदेश नं. ४ कास्की मादी गाउँपातलका 11069 0.0117443 0.010588 
४२० प्रदेश नं. ४ कास्की माछापचु््ेे गाउँपातलका 11104 0.011853 0.008571 
४२१ प्रदेश नं. ४ कास्की अर नपूणण गाउँपातलका 11228 0.0117533 0.008408 
४२२ प्रदेश नं. ४ कास्की पोखिा लेखनाथ महानगिपातलका 27433 0.0293974 0.108780 
४२३ प्रदेश नं. ४ कास्की रूपा गाउँपातलका 11252 0.0109303 0.006430 
४२४ प्रदेश नं. ४ लमिङु दोदी गाउँपातलका 11232 0.0114681 0.009608 
४२५ प्रदेश नं. ४ लमिङु मस्र्याङ्गदी गाउँपातलका 11050 0.0118156 0.009648 
४२६ प्रदेश नं. ४ लमिङु क्ब्होलासोथाि गाउँपातलका 11130 0.0108615 0.004667 
४२७ प्रदेश नं. ४ लमिङु मध्यनपेाल नगिपातलका 11439 0.0113473 0.011780 
४२८ प्रदेश नं. ४ लमिङु बेंसीशहि नगिापातलका 12187 0.0121198 0.023072 
४२९ प्रदेश नं. ४ लमिङु सरुदिबिाि नगिपातलका 11731 0.0114518 0.010742 
४३० प्रदेश नं. ४ लमिङु िाईनास नगिपातलका 11351 0.0110837 0.007241 
४३१ प्रदेश नं. ४ लमिङु दधुपोखिी गाउँपातलका 11154 0.0108769 0.006016 
४३२ प्रदेश नं. ४ िनहुँ भान ुनगिपातलका 12476 0.0124774 0.018741 
४३३ प्रदेश नं. ४ िनहुँ ब्यास नगिपातलका 13380 0.0136596 0.032570 



160 
 

ि.सं प्रदेश ष्टिल्ला स्थानीय िहको नाम 

वित्तीय 
समानीकिण  

अनदुान 
(रु.हिाि) 

िािस्ि  
बाडँफाटँको  

वहस्सा 

सिािी साधन 
कि बाडँफाटँको 

वहस्सा 

४३४ प्रदेश नं. ४ िनहुँ म्याग्दे गाउँपातलका 11402 0.0113106 0.007907 
४३५ प्रदेश नं. ४ िनहुँ शकु्लागण्डकी नगिपातलका 12548 0.0125824 0.026021 
४३६ प्रदेश नं. ४ िनहुँ तभमाद नगिपातलका 11805 0.0117563 0.012403 
४३७ प्रदेश नं. ४ िनहुँ ष्टघरिङ्ग गाउँपातलका 11378 0.011247 0.008027 
४३८ प्रदेश नं. ४ िनहुँ ऋवषङ्ग गाउँपातलका 11677 0.0116846 0.010527 
४३९ प्रदेश नं. ४ िनहुँ देिघाट गाउँपातलका 11266 0.0111348 0.006008 
४४० प्रदेश नं. ४ िनहुँ बष्टरदपिु गाउँपातलका 11358 0.0111865 0.017723 
४४१ प्रदेश नं. ४ िनहुँ आबँखैुिेनी गाउँपातलका 11357 0.0112339 0.006821 
४४२ प्रदेश नं. ४ निलपिासी गैडाकोट नगिपातलका 12927 0.0129457 0.029328 
४४३ प्रदेश नं. ४ निलपिासी बतुलङ्गटाि गाउँपातलका 11340 0.0112657 0.007524 
४४४ प्रदेश नं. ४ निलपिासी बौदीकाली गाउँपातलका 11293 0.0110358 0.005210 
४४५ प्रदेश नं. ४ निलपिासी हपु्सेकोट गाउँपातलका 11608 0.0115705 0.010797 
४४६ प्रदेश नं. ४ निलपिासी देिचलुी नगिपातलका 12218 0.0121735 0.017137 
४४७ प्रदेश नं. ४ निलपिासी कािासोिी नगिपातलका 13039 0.0130654 0.035291 
४४८ प्रदेश नं. ४ निलपिासी मध्यतबरद ुनगिपातलका 12594 0.0128966 0.018718 
४४९ प्रदेश नं. ४ निलपिासी तबनयी तििेणी गाउँपातलका 11759 0.0120252 0.011064 
४५० प्रदेश नं. ४ स्याङिा पिुलीबिाि नगिपातलका 12478 0.0123717 0.022698 
४५१ प्रदेश नं. ४ स्याङिा फेदीखोला गाउँपातलका 11212 0.0107589 0.004655 
४५२ प्रदेश नं. ४ स्याङिा आतँधखोला गाउँपातलका 11299 0.0110083 0.005805 
४५३ प्रदेश नं. ४ स्याङिा अिुणनचौपािी गाउँपातलका 11296 0.0109905 0.005642 
४५४ प्रदेश नं. ४ स्याङिा भीिकोट नगिपातलका 11688 0.0114263 0.008747 
४५५ प्रदेश नं. ४ स्याङिा तबरूिा गाउँपातलका 11335 0.0111011 0.006475 
४५६ प्रदेश नं. ४ स्याङिा हरिनास गाउँपातलका 11316 0.0110952 0.007441 
४५७ प्रदेश नं. ४ स्याङिा चापाकोट नगिपातलका 11678 0.0115129 0.020494 
४५८ प्रदेश नं. ४ स्याङिा िातलङ्ग नगिपातलका 12630 0.0126254 0.021919 
४५९ प्रदेश नं. ४ स्याङिा गल्याङ नगिपातलका 12119 0.0120339 0.013294 
४६० प्रदेश नं. ४ स्याङिा कालीगण्डकी गाउँपातलका 11416 0.0112367 0.007193 
४६१ प्रदेश नं. ४ पिणि मोदी गाउँपातलका 11345 0.0113126 0.010102 
४६२ प्रदेश नं. ४ पिणि िलिला गाउँपातलका 11415 0.0112212 0.008463 
४६३ प्रदेश नं. ४ पिणि कुमा नगिपातलका 12201 0.0120777 0.023372 
४६४ प्रदेश नं. ४ पिणि फलेबास नगिपातलका 11473 0.0113845 0.010280 
४६५ प्रदेश नं. ४ पिणि महाष्टशला गाउँपातलका 11181 0.0106923 0.004098 
४६६ प्रदेश नं. ४ पिणि तबहादी गाउँपातलका 11247 0.0108604 0.004717 
४६७ प्रदेश नं. ४ पिणि पैय ुं गाउँपातलका 11291 0.0109189 0.004203 
४६८ प्रदेश नं. ४ बागलङु बाग्लङु्ग नगिपातलका 12990 0.0129197 0.023237 
४६९ प्रदेश नं. ४ बागलङु काठेखोला गाउँपातलका 11674 0.0114431 0.009369 
४७० प्रदेश नं. ४ बागलङु िािाखोला गाउँपातलका 11152 0.0108997 0.005188 
४७१ प्रदेश नं. ४ बागलङु िमानखोला गाउँपातलका 11130 0.0109412 0.002871 
४७२ प्रदेश नं. ४ बागलङु ढोिपाटन नगिपातलका 11632 0.011731 0.010240 
४७३ प्रदेश नं. ४ बागलङु तनसीखोला गाउँपातलका 11397 0.0116497 0.007435 
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४७४ प्रदेश नं. ४ बागलङु बतडगाड गाउँपातलका 11742 0.01187 0.011607 
४७५ प्रदेश नं. ४ बागलङु गल्कोट नगिपातलका 11760 0.0119408 0.014360 
४७६ प्रदेश नं. ४ बागलङु बिेङ गाउँपातलका 11253 0.0109623 0.005665 
४७७ प्रदेश नं. ४ बागलङु िैमनुी नगिपातलका 11781 0.0117776 0.0122447 

४७८ प्रदेश नं. ५ रूकुम पथुा उत्तिगंगा गाउँपातलका 4102 0.009259 0.003736 
४७९ प्रदेश नं. ५ रूकुम तसस्ने गाउँपातलका 4100 0.0089193 0.003614 
४८० प्रदेश नं. ५ रूकुम भमेू गाउँपातलका 4112 0.0089082 0.004295 
४८१ प्रदेश नं. ५ िोल्पा सनुछहिी गाउँपातलका 4065 0.0088936 0.003359 
४८२ प्रदेश नं. ५ िोल्पा थबाङ्ग गाउँपातलका 4037 0.0086464 0.002184 
४८३ प्रदेश नं. ५ िोल्पा परिििणन गाउँपातलका 4078 0.008818 0.003608 
४८४ प्रदेश नं. ५ िोल्पा गंगादेि गाउँपातलका 4084 0.0087611 0.004187 
४८५ प्रदेश नं. ५ िोल्पा माडी गाउँपातलका 4075 0.0087006 0.004479 
४८६ प्रदेश नं. ५ िोल्पा तििेणी गाउँपातलका 4095 0.0088987 0.007048 
४८७ प्रदेश नं. ५ िोल्पा िोल्पा नगिपातलका 4305 0.0091847 0.006834 
४८८ प्रदेश नं. ५ िोल्पा रूरटीगढी गाउँपातलका 4305 0.0090553 0.007676 
४८९ प्रदेश नं. ५ िोल्पा सतुनल स्मतृि गाउँपातलका 4298 0.0089671 0.006611 
४९० प्रदेश नं. ५ िोल्पा लङु्खग्री गाउँपातलका 4089 0.0088847 0.004488 
४९१ प्रदेश नं. ५ प्यूठान गौमखुी गाउँपातलका 4299 0.0089263 0.004416 
४९२ प्रदेश नं. ५ प्यूठान नौबवहनी गाउँपातलका 4308 0.0091122 0.005282 
४९३ प्रदेश नं. ५ प्यूठान ष्टझमरूक गाउँपातलका 4303 0.0088946 0.005334 
४९४ प्रदेश नं. ५ प्यूठान प्यूठान नगिपातलका 4537 0.0091059 0.015242 
४९५ प्रदेश नं. ५ प्यूठान स्िगणद्धािी नगिपातलका 4289 0.0091181 0.006196 
४९६ प्रदेश नं. ५ प्यूठान माण्डिी गाउँपातलका 4051 0.0086491 0.005196 
४९७ प्रदेश नं. ५ प्यूठान मल्लिानी गाउँपातलका 4069 0.0086252 0.003658 
४९८ प्रदेश नं. ५ प्यूठान ऐिाििी गाउँपातलका 4070 0.0088529 0.004440 
४९९ प्रदेश नं. ५ प्यूठान सरूमािानी गाउँपातलका 4064 0.0087906 0.004708 
५०० प्रदेश नं. ५ गलु्मी कातलगण्डकी गाउँपातलका 4066 0.0086684 0.006624 
५०१ प्रदेश नं. ५ गलु्मी सत्यििी गाउँपातलका 4084 0.00877 0.006780 
५०२ प्रदेश नं. ५ गलु्मी चररकोट गाउँपातलका 4076 0.0087224 0.007838 
५०३ प्रदेश नं. ५ गलु्मी मतुसकोट नगिपातलका 4317 0.008973 0.009099 
५०४ प्रदेश नं. ५ गलु्मी ईस्मा गाउँपातलका 4088 0.008712 0.006083 
५०५ प्रदेश नं. ५ गलु्मी मातलका गाउँपातलका 4093 0.0087405 0.005893 
५०६ प्रदेश नं. ५ गलु्मी मदाने गाउँपातलका 4095 0.0087588 0.005796 
५०७ प्रदेश नं. ५ गलु्मी धकुोट गाउँपातलका 4096 0.0087287 0.006049 
५०८ प्रदेश नं. ५ गलु्मी िेसङु्गा नगिपातलका 4323 0.0088944 0.011898 
५०९ प्रदेश नं. ५ गलु्मी गलु्मी दिबाि गाउँपातलका 4081 0.0086992 0.005145 
५१० प्रदेश नं. ५ गलु्मी छिकोट गाउँपातलका 4079 0.0086985 0.005323 
५११ प्रदेश नं. ५ गलु्मी रूरू गाउँपातलका 4075 0.0086055 0.005743 
५१२ प्रदेश नं. ५ अघाणखाँची छिदेि गाउँपातलका 4295 0.008781 0.005889 
५१३ प्रदेश नं. ५ अघाणखाँची मालािानी गाउँपातलका 4310 0.0088633 0.005727 
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५१४ प्रदेश नं. ५ अघाणखाँची भतूमकास्थान नगिपातलका 4315 0.0090188 0.007261 
५१५ प्रदेश नं. ५ अघाणखाँची सष्टरधखकण  नगिपातलका 4543 0.0091108 0.023070 
५१६ प्रदेश नं. ५ अघाणखाँची पाष्टणनी गाउँपातलका 4296 0.0089009 0.006897 
५१७ प्रदेश नं. ५ अघाणखाँची ष्टशिगंगा नगिपातलका 4510 0.0098345 0.012878 
५१८ प्रदेश नं. ५ पाल्पा िामपिु नगिपातलका 4528 0.0089934 0.012486 
५१९ प्रदेश नं. ५ पाल्पा पिुणखोला गाउँपातलका 4066 0.0087212 0.005906 
५२० प्रदेश नं. ५ पाल्पा िम्भा गाउँपातलका 4075 0.0086609 0.005128 
५२१ प्रदेश नं. ५ पाल्पा बगनासकाली गाउँपातलका 4082 0.0086508 0.005871 
५२२ प्रदेश नं. ५ पाल्पा िानसेन नगिपातलका 4800 0.0092507 0.012773 
५२३ प्रदेश नं. ५ पाल्पा रिब्दीकोट गाउँपातलका 4066 0.008684 0.005853 
५२४ प्रदेश नं. ५ पाल्पा िैनादेिी छहिा गाउँपातलका 4293 0.0089101 0.007954 
५२५ प्रदेश नं. ५ पाल्पा तिनाउ गाउँपातलका 4054 0.0087712 0.006545 
५२६ प्रदेश नं. ५ पाल्पा माथागढी गाउँपातलका 4279 0.0089203 0.007575 
५२७ प्रदेश नं. ५ पाल्पा तनस्दी गाउँपातलका 4083 0.0088617 0.007086 
५२८ प्रदेश नं. ५ निलपिासी बदणघाट नगिपातलका 5013 0.0095415 0.011949 
५२९ प्रदेश नं. ५ निलपिासी सनुिल नगिपातलका 4992 0.0094285 0.013614 
५३० प्रदेश नं. ५ निलपिासी िामग्राम नगिपातलका 5032 0.0093868 0.012409 
५३१ प्रदेश नं. ५ निलपिासी पाल्हीनरदन गाउँपातलका 4545 0.0088981 0.005746 
५३२ प्रदेश नं. ५ निलपिासी सिािल गाउँपातलका 4547 0.0089468 0.007053 
५३३ प्रदेश नं. ५ निलपिासी प्रिापपिु गाउँपातलका 4778 0.0091043 0.008119 
५३४ प्रदेश नं. ५ निलपिासी ससु्िा गाउँपातलका 4536 0.0089633 0.005265 
५३५ प्रदेश नं. ५ रूपरदेही देबदह नगिपातलका 4789 0.0093328 0.017138 
५३६ प्रदेश नं. ५ रूपरदेही बटुिल उपमहानगिपातलका 6940 0.0109555 0.031615 
५३७ प्रदेश नं. ५ रूपरदेही सैनामैना नगिपातलका 4912 0.0094235 0.013989 
५३८ प्रदेश नं. ५ रूपरदेही करचन गाउँपातलका 4332 0.0088372 0.005028 
५३९ प्रदेश नं. ५ रूपरदेही गैडहिा गाउँपातलका 4781 0.0092237 0.006824 
५४० प्रदेश नं. ५ रूपरदेही सदु्धोधन गाउँपातलका 4340 0.0088708 0.004682 
५४१ प्रदेश नं. ५ रूपरदेही तसयािी गाउँपातलका 4553 0.0089535 0.005252 
५४२ प्रदेश नं. ५ रूपरदेही तिलोत्तमा नगिापातलका 5979 0.0102124 0.035790 
५४३ प्रदेश नं. ५ रूपरदेही ओमसतिया गाउँपातलका 4343 0.0088409 0.004823 
५४४ प्रदेश नं. ५ रूपरदेही िोवहणी गाउँपातलका 4550 0.0089588 0.005981 
५४५ प्रदेश नं. ५ रूपरदेही तसद्धाथणनगि नगिपातलका 5080 0.0093718 0.011910 
५४६ प्रदेश नं. ५ रूपरदेही मायादेिी गाउँपातलका 4787 0.0091684 0.006336 
५४७ प्रदेश नं. ५ रूपरदेही लषु्टम्बनी साँस्कृतिक नगिपातलका 5276 0.0097483 0.010241 
५४८ प्रदेश नं. ५ रूपरदेही कोटहीमाई गाउँपातलका 4566 0.0090316 0.006825 
५४९ प्रदेश नं. ५ रूपरदेही सम्मिीमाई गाउँपातलका 4645 0.0089817 0.004992 
५५० प्रदेश नं. ५ रूपरदेही मचणिािी गाउँपातलका 4562 0.008977 0.005173 
५५१ प्रदेश नं. ५ कवपलिस्ि ु बाणगंगा नगिपातलका 5452 0.0098863 0.014115 
५५२ प्रदेश नं. ५ कवपलिस्ि ु बदु्धभमूी नगिपातलका 5191 0.0099066 0.013103 
५५३ प्रदेश नं. ५ कवपलिस्ि ु ष्टशििाि नगिपातलका 5222 0.00985 0.012600 
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५५४ प्रदेश नं. ५ कवपलिस्ि ु तबियनगि गाउँपातलका 4536 0.0091225 0.007443 
५५५ प्रदेश नं. ५ कवपलिस्ि ु कृ्णनगि नगिपातलका 5047 0.0095032 0.011510 
५५६ प्रदेश नं. ५ कवपलिस्ि ु महािािगरि नगिपातलका 4814 0.0093968 0.008145 
५५७ प्रदेश नं. ५ कवपलिस्ि ु कवपलबस्ि ुनगिपातलका 5490 0.0098257 0.016454 
५५८ प्रदेश नं. ५ कवपलिस्ि ु यसोधिा गाउँपातलका 4558 0.0090163 0.007065 
५५९ प्रदेश नं. ५ कवपलिस्ि ु मायादेिी गाउँपातलका 4789 0.0092299 0.008971 
५६० प्रदेश नं. ५ कवपलिस्ि ु शदु्धोधन गाउँपातलका 4775 0.0091852 0.012990 
५६१ प्रदेश नं. ५ दाङ बंगलाचलुी गाउँपातलका 4088 0.0090098 0.005644 
५६२ प्रदेश नं. ५ दाङ घोिाही उपमहानगिपातलका 7313 0.0119039 0.038139 
५६३ प्रदेश नं. ५ दाङ िलु्सीपिु उपमहानगिपातलका 6878 0.0114146 0.028066 
५६४ प्रदेश नं. ५ दाङ शाष्टरिनगि गाउँपातलका 4298 0.0087838 0.004432 
५६५ प्रदेश नं. ५ दाङ बबई गाउँपातलका 4301 0.0089527 0.004689 
५६६ प्रदेश नं. ५ दाङ दंगीशिण गाउँपातलका 4088 0.0086858 0.004153 
५६७ प्रदेश नं. ५ दाङ लमही नगिपातलका 4733 0.0094736 0.009452 
५६८ प्रदेश नं. ५ दाङ िािी गाउँपातलका 4540 0.0091344 0.007180 
५६९ प्रदेश नं. ५ दाङ गढिा गाउँपातलका 4490 0.0093604 0.008985 
५७० प्रदेश नं. ५ दाङ िािपिु गाउँपातलका 4233 0.0094136 0.007592 
५७१ प्रदेश नं. ५ बाँके िािी सोनािी गाउँपातलका 4898 0.010699 0.020315 
५७२ प्रदेश नं. ५ बाँके कोहलपिु नगिपातलका 5255 0.009771 0.023022 
५७३ प्रदेश नं. ५ बाँके बैिनाथ गाउँपातलका 4796 0.0093875 0.009255 
५७४ प्रदेश नं. ५ बाँके खििुा गाउँपातलका 4793 0.0092712 0.008377 
५७५ प्रदेश नं. ५ बाँके िानकी गाउँपातलका 4553 0.0089745 0.006085 
५७६ प्रदेश नं. ५ बाँके नपेालग ि उपमहानगिपातलका 6948 0.0109688 0.020952 
५७७ प्रदेश नं. ५ बाँके डुडुिा गाउँपातलका 4547 0.0090183 0.005963 
५७८ प्रदेश नं. ५ बाँके निैनापिु गाउँपातलका 4542 0.0090829 0.005578 
५७९ प्रदेश नं. ५ बददणया बाँसगढी नगिपातलका 4988 0.0094916 0.010092 
५८० प्रदेश नं. ५ बददणया बािबददणया नगिपातलका 5228 0.0097446 0.011966 
५८१ प्रदेश नं. ५ बददणया ठाकुिबाबा नगिपातलका 4772 0.0091379 0.007435 
५८२ प्रदेश नं. ५ बददणया गेरूिा गाउँपातलका 4336 0.0089019 0.006534 
५८३ प्रदेश नं. ५ बददणया िािापिु नगिपातलका 5017 0.009432 0.022904 
५८४ प्रदेश नं. ५ बददणया मधिुन नगिपातलका 4770 0.009207 0.007626 
५८५ प्रदेश नं. ५ बददणया गलुिीया नगिपातलका 5263 0.009612 0.015469 
५८६ प्रदेश नं. ५ बददणया बढैयािाल गाउँपातलका 4777 0.0092112 0.009192 
५८७ कणाणली प्रदेश डोल्पा डोल्पो बदु्ध गाउँपातलका 4743 0.012154 0.000641 
५८८ कणाणली प्रदेश डोल्पा शे फोक्सणु्डो गाउँपातलका 4684 0.013459 0.001814 
५८९ कणाणली प्रदेश डोल्पा िगदलु्ला गाउँपातलका 4707 0.0117165 0.001346 
५९० कणाणली प्रदेश डोल्पा मडु्केचलुा गाउँपातलका 4839 0.0114587 0.002821 
५९१ कणाणली प्रदेश डोल्पा तिपिुासरुदिी नगिपातलका 4892 0.0119431 0.007782 
५९२ कणाणली प्रदेश डोल्पा ठुलीभेिी नगिपातलका 4794 0.0117953 0.006591 
५९३ कणाणली प्रदेश डोल्पा काइके गाउँपातलका 4758 0.0114971 0.003027 
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५९४ कणाणली प्रदेश डोल्पा छाकाण िाङसोङ गाउँपातलका 4772 0.012845 0.000891 
५९५ कणाणली प्रदेश मगु ु मगुमुकामाणिोग गाउँपातलका 4672 0.0133251 0.003294 
५९६ कणाणली प्रदेश मगु ु छायाँनाथ िािा नगिपातलका 5115 0.0127847 0.012421 
५९७ कणाणली प्रदेश मगु ु सोरू गाउँपातलका 4949 0.0121234 0.004639 
५९८ कणाणली प्रदेश मगु ु खत्याड गाउँपातलका 5051 0.0124026 0.005744 
५९९ कणाणली प्रदेश हमु्ला चंखेली गाउँपातलका 4770 0.0125663 0.002695 
६०० कणाणली प्रदेश हमु्ला खापुणनाथ गाउँपातलका 4695 0.0121357 0.002430 
६०१ कणाणली प्रदेश हमु्ला तसमकोट गाउँपातलका 4716 0.0123969 0.003867 
६०२ कणाणली प्रदेश हमु्ला नाम्खा गाउँपातलका 4293 0.0134398 0.009281 
६०३ कणाणली प्रदेश हमु्ला सकेगाड गाउँपातलका 4925 0.0118709 0.003727 
६०४ कणाणली प्रदेश हमु्ला अदानचलुी गाउँपातलका 4875 0.0115472 0.002495 
६०५ कणाणली प्रदेश हमु्ला िाँिाकोट गाउँपातलका 4850 0.0114525 0.002222 
६०६ कणाणली प्रदेश िमु्ला पािािासी गाउँपातलका 4859 0.0126819 0.009681 
६०७ कणाणली प्रदेश िमु्ला कनका सरुदिी गाउँपातलका 4968 0.0119785 0.011508 
६०८ कणाणली प्रदेश िमु्ला तसंिा गाउँपातलका 4971 0.0118522 0.006948 
६०९ कणाणली प्रदेश िमु्ला चरदननाथ नगिपातलका 5166 0.0122773 0.016858 
६१० कणाणली प्रदेश िमु्ला गदुठचौि गाउँपातलका 4914 0.0119401 0.008556 
६११ कणाणली प्रदेश िमु्ला िािोपानी गाउँपातलका 4983 0.0124159 0.008135 
६१२ कणाणली प्रदेश िमु्ला तिला गाउँपातलका 4986 0.012031 0.006291 
६१३ कणाणली प्रदेश िमु्ला वहमा गाउँपातलका 4947 0.0117591 0.006924 
६१४ कणाणली प्रदेश कातलकोट पलािा गाउँपातलका 5000 0.0123296 0.005633 
६१५ कणाणली प्रदेश कातलकोट पचाल झिना गाउँपातलका 4971 0.0119411 0.006741 
६१६ कणाणली प्रदेश कातलकोट िास्कोट नगिपातलका 5047 0.0121235 0.005536 
६१७ कणाणली प्रदेश कातलकोट सान्नी तििेणी गाउँपातलका 4966 0.0119519 0.005217 
६१८ कणाणली प्रदेश कातलकोट निहरिनाथ गाउँपातलका 5141 0.0126142 0.006947 
६१९ कणाणली प्रदेश कातलकोट खाँडाचि नगिपातलका 5139 0.0124642 0.011436 
६२० कणाणली प्रदेश कातलकोट तिलागफुा नगिपातलका 5039 0.0122697 0.007794 
६२१ कणाणली प्रदेश कातलकोट महािै गाउँपातलका 4901 0.0117942 0.003441 
६२२ कणाणली प्रदेश कातलकोट शभु कातलका गाउँपातलका 5008 0.0120268 0.004350 
६२३ कणाणली प्रदेश दैलेख नौमलेु गाउँपातलका 4965 0.0125778 0.012782 
६२४ कणाणली प्रदेश दैलेख महाब ुगाउँपातलका 4968 0.0123725 0.011023 
६२५ कणाणली प्रदेश दैलेख भैििी गाउँपातलका 4999 0.0124909 0.012361 
६२६ कणाणली प्रदेश दैलेख ठाँटीकाँध गाउँपातलका 4961 0.0123571 0.009187 
६२७ कणाणली प्रदेश दैलेख आठबीस नगिपातलका 5266 0.013178 0.021359 
६२८ कणाणली प्रदेश दैलेख चामणु्डा तबररासैनी नगिपातलका 5250 0.0128628 0.014143 
६२९ कणाणली प्रदेश दैलेख दलु्ल ुनगिपातलका 5618 0.0140317 0.049497 
६३० कणाणली प्रदेश दैलेख नािायण नगिपातलका 5255 0.0128934 0.042810 
६३१ कणाणली प्रदेश दैलेख भगििीमाई गाउँपातलका 4948 0.0123882 0.013438 
६३२ कणाणली प्रदेश दैलेख डुङे्गश्वि गाउँपातलका 4916 0.012041 0.010074 
६३३ कणाणली प्रदेश दैलेख गिुाँस गाउँपातलका 4992 0.0125653 0.022113 
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६३४ कणाणली प्रदेश िाििकोट बािेकोट गाउँपातलका 4926 0.0127459 0.006615 
६३५ कणाणली प्रदेश िाििकोट कुसे गाउँपातलका 4977 0.012647 0.008049 
६३६ कणाणली प्रदेश िाििकोट िनुीचाँदे गाउँपातलका 4981 0.0128481 0.007176 
६३७ कणाणली प्रदेश िाििकोट छेडागाड नगिपातलका 5531 0.0137513 0.018186 
६३८ कणाणली प्रदेश िाििकोट ष्टशिालय गाउँपातलका 4922 0.0121113 0.007003 
६३९ कणाणली प्रदेश िाििकोट भेिीमातलका नगिपातलका 5331 0.0135233 0.022493 
६४० कणाणली प्रदेश िाििकोट नलगाड नगिपातलका 5210 0.0131226 0.015462 
६४१ कणाणली प्रदेश रूकुम आठतबसकोट नगिपातलका 5300 0.0138493 0.014216 
६४२ कणाणली प्रदेश रूकुम सानीभेिी गाउँपातलका 4992 0.0125988 0.009510 
६४३ कणाणली प्रदेश रूकुम बाँवफकोट गाउँपातलका 4936 0.0123813 0.010801 
६४४ कणाणली प्रदेश रूकुम मतुसकोट नगिपातलका 5323 0.01336 0.024166 
६४५ कणाणली प्रदेश रूकुम तििेणी गाउँपातलका 4971 0.0123176 0.009928 
६४६ कणाणली प्रदेश रूकुम चौििहािी नगिपातलका 5267 0.0129127 0.013699 
६४७ कणाणली प्रदेश सल्यान दामाण गाउँपातलका 4986 0.0123674 0.014127 
६४८ कणाणली प्रदेश सल्यान कुमाख मातलका गाउँपातलका 5036 0.0128121 0.015072 
६४९ कणाणली प्रदेश सल्यान बनगाड कुवपण्डे नगिपातलका 5532 0.013796 0.024442 
६५० कणाणली प्रदेश सल्यान तसद्धकुमाख गाउँपातलका 4898 0.0118766 0.009645 
६५१ कणाणली प्रदेश सल्यान बागचौि नगिपातलका 5338 0.0134461 0.022648 
६५२ कणाणली प्रदेश सल्यान छिेश्विी गाउँपातलका 4983 0.012488 0.015997 
६५३ कणाणली प्रदेश सल्यान शािदा नगिपातलका 5297 0.0134403 0.045893 
६५४ कणाणली प्रदेश सल्यान कातलमाटी गाउँपातलका 4986 0.0129685 0.017629 
६५५ कणाणली प्रदेश सल्यान तििेणी गाउँपातलका 4928 0.0121008 0.009281 
६५६ कणाणली प्रदेश सल्यान कपिुकोट गाउँपातलका 4941 0.0122253 0.014447 
६५७ कणाणली प्रदेश सखेुि तसम्िा गाउँपातलका 5249 0.0129666 0.023125 
६५८ कणाणली प्रदेश सखेुि ष्टचङ्गगाड गाउँपातलका 4942 0.0122554 0.009949 
६५९ कणाणली प्रदेश सखेुि लेकबेशी नगिपातलका 5269 0.0132183 0.017926 
६६० कणाणली प्रदेश सखेुि गभुाणकोट नगिपातलका 5625 0.0142435 0.024819 
६६१ कणाणली प्रदेश सखेुि भेिीगंगा नगिपातलका 5590 0.0141005 0.021348 
६६२ कणाणली प्रदेश सखेुि बीिेररनगि नगिपातलका 7739 0.0186329 0.061697 
६६३ कणाणली प्रदेश सखेुि बिाहिाल गाउँपातलका 5225 0.0131851 0.022998 
६६४ कणाणली प्रदेश सखेुि प चपिुी नगिपातलका 5302 0.0135093 0.017694 
६६५ कणाणली प्रदेश सखेुि चौकुने गाउँपातलका 5223 0.0130743 0.015456 
६६६ प्रदेश नं. ७ बाििुा वहमाली गाउँपातलका 6589 0.0114856 0.003617 
६६७ प्रदेश नं. ७ बाििुा गौमलु गाउँपातलका 6609 0.0106989 0.002468 
६६८ प्रदेश नं. ७ बाििुा बढुीनरदा नगिपातलका 6799 0.010973 0.004736 
६६९ प्रदेश नं. ७ बाििुा स्िामी कातिणक खापि गाउँपातलका 6745 0.0105725 0.002724 
६७० प्रदेश नं. ७ बाििुा िगन्नाथ गाउँपातलका 6682 0.0105211 0.002557 
६७१ प्रदेश नं. ७ बाििुा बतडमातलका नगिपातलका 6729 0.0109391 0.005526 
६७२ प्रदेश नं. ७ बाििुा खप् िड छेडेदह गाउँपातलका 6833 0.0108682 0.004007 
६७३ प्रदेश नं. ७ बाििुा बढुीगंगा नगिपातलका 6915 0.0109022 0.007465 
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६७४ प्रदेश नं. ७ बाििुा तििेणी नगिपातलका 6820 0.0109261 0.004206 
६७५ प्रदेश नं. ७ बझाङ शैपाल गाउँपातलका 6457 0.012164 0.001718 
६७६ प्रदेश नं. ७ बझाङ बुंगल नगिपातलका 7272 0.0119232 0.007675 
६७७ प्रदेश नं. ७ बझाङ सूमाण गाउँपातलका 6654 0.0106878 0.002262 
६७८ प्रदेश नं. ७ बझाङ िालकोट गाउँपातलका 6683 0.0108706 0.005674 
६७९ प्रदेश नं. ७ बझाङ मिा गाउँपातलका 6775 0.0106876 0.002969 
६८० प्रदेश नं. ७ बझाङ ियपथृ्िी नगिपातलका 6892 0.0110154 0.007457 
६८१ प्रदेश नं. ७ बझाङ छतबस पातथभिा गाउँपातलका 6808 0.0107211 0.004571 
६८२ प्रदेश नं. ७ बझाङ दगुाणथली गाउँपातलका 6754 0.0105272 0.003442 
६८३ प्रदेश नं. ७ बझाङ केदािस्युँ गाउँपातलका 6896 0.0109572 0.006242 
६८४ प्रदेश नं. ७ बझाङ तबत्थडष्टचि गाउँपातलका 6825 0.0107486 0.005935 
६८५ प्रदेश नं. ७ बझाङ थलािा गाउँपातलका 6834 0.0108033 0.006253 
६८६ प्रदेश नं. ७ बझाङ खप् िडछान्ना गाउँपातलका 6761 0.0107285 0.004132 
६८७ प्रदेश नं. ७ दाच ुणला ब्याँस गाउँपातलका 6545 0.0114835 0.005804 
६८८ प्रदेश नं. ७ दाच ुणला दहुुँ गाउँपातलका 6728 0.0103644 0.007725 
६८९ प्रदेश नं. ७ दाच ुणला महाकाली नगिपातलका 6921 0.0108659 0.007601 
६९० प्रदेश नं. ७ दाच ुणला नौगाड गाउँपातलका 6766 0.0108072 0.004776 
६९१ प्रदेश नं. ७ दाच ुणला अवपवहमाल गाउँपातलका 6546 0.0110028 0.002444 
६९२ प्रदेश नं. ७ दाच ुणला मामाण गाउँपातलका 6782 0.0107647 0.003495 
६९३ प्रदेश नं. ७ दाच ुणला शैल्यष्टशखि नगिपातलका 6951 0.0109071 0.006818 
६९४ प्रदेश नं. ७ दाच ुणला मातलकािुणन गाउँपातलका 6822 0.0106054 0.004902 
६९५ प्रदेश नं. ७ दाच ुणला लेकम गाउँपातलका 6813 0.0105778 0.002921 
६९६ प्रदेश नं. ७ बैिडी डीलासैनी गाउँपातलका 6774 0.01097 0.004865 
६९७ प्रदेश नं. ७ बैिडी दोगडाकेदाि गाउँपातलका 6780 0.0110557 0.008445 
६९८ प्रदेश नं. ७ बैिडी पचुौंडी नगिपातलका 7328 0.0117779 0.009799 
६९९ प्रदेश नं. ७ बैिडी सनुणया गाउँपातलका 6699 0.0107996 0.005552 
७०० प्रदेश नं. ७ बैिडी दशिथचरद नगिपातलका 7247 0.0114504 0.012127 
७०१ प्रदेश नं. ७ बैिडी परचेश्वि गाउँपातलका 6728 0.010826 0.003598 
७०२ प्रदेश नं. ७ बैिडी ष्टशिनाथ गाउँपातलका 6716 0.010701 0.003219 
७०३ प्रदेश नं. ७ बैिडी मेलौली नगिपातलका 6771 0.0109579 0.005589 
७०४ प्रदेश नं. ७ बैिडी पाटन नगिपातलका 6979 0.0113903 0.013287 
७०५ प्रदेश नं. ७ बैिडी तसगास गाउँपातलका 6723 0.011094 0.005961 
७०६ प्रदेश नं. ७ डँडेलधिुा निदगुाण गाउँपातलका 6704 0.0108969 0.005553 
७०७ प्रदेश नं. ७ डँडेलधिुा अमिगढी नगिपातलका 6700 0.0108668 0.015469 
७०८ प्रदेश नं. ७ डँडेलधिुा अियमेरू गाउँपातलका 6651 0.0107339 0.007260 
७०९ प्रदेश नं. ७ डँडेलधिुा भागेश्वि गाउँपातलका 6626 0.0107626 0.006206 
७१० प्रदेश नं. ७ डँडेलधिुा पिशिुाम नगिपातलका 7190 0.0119048 0.014474 
७११ प्रदेश नं. ७ डँडेलधिुा आतलिाल गाउँपातलका 6636 0.0110409 0.007673 
७१२ प्रदेश नं. ७ डँडेलधिुा गरयापधिुा गाउँपातलका 6631 0.0106796 0.007543 
७१३ प्रदेश नं. ७ डोटी पवुिणचौकी गाउँपातलका 6762 0.0110226 0.009453 
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ि.सं प्रदेश ष्टिल्ला स्थानीय िहको नाम 

वित्तीय 
समानीकिण  

अनदुान 
(रु.हिाि) 

िािस्ि  
बाडँफाटँको  

वहस्सा 

सिािी साधन 
कि बाडँफाटँको 

वहस्सा 

७१४ प्रदेश नं. ७ डोटी सायल गाउँपातलका 6705 0.0109118 0.006783 
७१५ प्रदेश नं. ७ डोटी आदशण गाउँपातलका 6773 0.011125 0.007678 
७१६ प्रदेश नं. ७ डोटी ष्टशखि नगिपातलका 6976 0.0116357 0.011707 
७१७ प्रदेश नं. ७ डोटी ददपायल तसलगढी नगिपातलका 7282 0.0114699 0.016489 
७१८ प्रदेश नं. ७ डोटी के.आई.तसं. गाउँपातलका 6730 0.0109541 0.008170 
७१९ प्रदेश नं. ७ डोटी बोगटान गाउँपातलका 6682 0.0110462 0.008359 
७२० प्रदेश नं. ७ डोटी बडीकेदाि गाउँपातलका 6673 0.0110251 0.012211 
७२१ प्रदेश नं. ७ डोटी िोिायल गाउँपातलका 6669 0.0112919 0.012125 
७२२ प्रदेश नं. ७ अछाम पंचदेिल तबनायक नगिपातलका 6990 0.0112769 0.007307 
७२३ प्रदेश नं. ७ अछाम िामािोशन गाउँपातलका 6954 0.0111974 0.007199 
७२४ प्रदेश नं. ७ अछाम मेल्लेख गाउँपातलका 6744 0.0111514 0.007432 
७२५ प्रदेश नं. ७ अछाम साँफेबगि नगिपातलका 7047 0.0115177 0.014048 
७२६ प्रदेश नं. ७ अछाम चौिपाटी गाउँपातलका 6964 0.0112631 0.013126 
७२७ प्रदेश नं. ७ अछाम मंगलसेन नगिपातलका 7028 0.0115667 0.022259 
७२८ प्रदेश नं. ७ अछाम बान्नीगढी ियगढ गाउँपातलका 6704 0.0106997 0.006941 
७२९ प्रदेश नं. ७ अछाम कमलबिाि नगिपातलका 6772 0.0110568 0.010571 
७३० प्रदेश नं. ७ अछाम ढकािी गाउँपातलका 6740 0.0111334 0.007464 
७३१ प्रदेश नं. ७ अछाम िमुाणखाँद गाउँपातलका 6779 0.0112575 0.009283 
७३२ प्रदेश नं. ७ कैलाली मोहरयाल गाउँपातलका 6715 0.0116962 0.010492 
७३३ प्रदेश नं. ७ कैलाली चिेु गाउँपातलका 6660 0.0113468 0.011804 
७३४ प्रदेश नं. ७ कैलाली गोदाििी नगिपातलका 8413 0.013531 0.024474 
७३५ प्रदेश नं. ७ कैलाली गौिीगंगा नगिपातलका 7838 0.0125382 0.017968 
७३६ प्रदेश नं. ७ कैलाली घोडाघोडी नगिपातलका 8429 0.0134375 0.025638 
७३७ प्रदेश नं. ७ कैलाली बदणगोरिया गाउँपातलका 7032 0.0112632 0.010461 
७३८ प्रदेश नं. ७ कैलाली लष्टम्क चहुा नगिपातलका 8393 0.013269 0.038649 
७३९ प्रदेश नं. ७ कैलाली िानकी गाउँपातलका 7585 0.0119174 0.013112 
७४० प्रदेश नं. ७ कैलाली िोशीपिु गाउँपातलका 7284 0.0113388 0.012267 
७४१ प्रदेश नं. ७ कैलाली वटकापिु नगिपातलका 8511 0.0131108 0.049898 
७४२ प्रदेश नं. ७ कैलाली भिनी नगिपातलका 7589 0.0121601 0.018015 
७४३ प्रदेश नं. ७ कैलाली कैलािी गाउँपातलका 7580 0.0120496 0.019918 
७४४ प्रदेश नं. ७ कैलाली धनगढी उपमहानगिपातलका 10423 0.0163051 0.097307 
७४५ प्रदेश नं. ७ क चनपिु कृ्णपिु नगिपातलका 7788 0.0125006 0.014377 
७४६ प्रदेश नं. ७ क चनपिु शकु्लाफाँटा नगिपातलका 7541 0.0119788 0.027755 
७४७ प्रदेश नं. ७ क चनपिु बेदकोट नगिपातलका 7582 0.0120558 0.016382 
७४८ प्रदेश नं. ७ क चनपिु तभमदत्त नगिपातलका 9474 0.0143789 0.034466 
७४९ प्रदेश नं. ७ क चनपिु माहाकाली नगिपातलका 7345 0.0114995 0.008965 
७५० प्रदेश नं. ७ क चनपिु लालझाडी गाउँपातलका 6693 0.0109315 0.008284 
७५१ प्रदेश नं. ७ क चनपिु पनुिाणस नगिपातलका 7659 0.0121702 0.032406 
७५२ प्रदेश नं. ७ क चनपिु बेलौिी नगिपातलका 7643 0.0121483 0.024214 
७५३ प्रदेश नं. ७ क चनपिु बेलडाँडी गाउँपातलका 6762 0.010761 0.005808 



168 
 

अनसूुची - ४ 

उत्खननका लातग अनमुिी पि िािी भएका खानी िथा खनीि पदाथणको विििण 

Provience Minerals Owner/Entrepreneur 

1 Limestone Nigale Cements Pvt.Ltd. 

1 Limestone Cosmos Cement Industries Pvt.Ltd. 

1 Limestone Shaurya Cement Ltd. 

1 Limestone Udayapur Cement Industries Ltd. 

1 Limestone Udayapur Mineral Tech Pvt.Ltd. 

1 Quartz Gunihang Mines and Minerals 

1 Red Clay Udayapur Cement Industries Ltd. 

1 Red Clay Udayapur Cement Industries Ltd. 

3 Dolomite Himalayaan Mines and Minerals 

3 Iron Sagaramatha Mines Pvt.Ltd. 

3 Iron N & C Minerals Pvt.Ltd. 

3 Lead  Nepal Metal Company Ltd. 

3 Limestone Annapurna Quaries Pvt.Ltd. 

3 Limestone Hetauda Cement Udhyog Ltd. 

3 Limestone Laxmi Cement Udhyog Pvt.Ltd. 

3 Limestone Nava Durga limestone Industries Pvt.Ltd. 

3 Limestone United Cements Pvt.Ltd. 

3 Limestone United Cements Pvt.Ltd. 

3 Limestone Annapura Quaries Pvt.Ltd 

3 Limestone Bhardeu Cement and Stone Ind.P.Ltd 

3 Limestone Satya Ram Gelal 

3 Limestone Tadi Cement & Lime Industries Pvt.Ltd. 

3 Limestone Maruti Cements Ltd. 

3 Limestone Ajaya Raj Sumargi 

3 Limestone Hetauda Cement Udhyog Ltd. 

3 Limestone Hetauda Cement Udhyog Ltd. 

3 Limestone Laxmi Mining Pvt.Ltd. 

3 Limestone Nepal Shalimar Cement Pvt .Ltd 

3 Limestone Shivam Cement Ltd. 

3 Limestone Star Lime Industries Pvt.Ltd.d 

3 Limestone Tara Chandra Kediya 

3 Limestone Shivam Cement Ltd. 

3 Limestone Shivam Cement Ltd. 

3 Limestone Shivam Cement Ltd. 

3 Quartz Himalayan Rock Minerals & Handycraft Industries P.Ltd. 

3 Quartzite  Balkrishna Maharjan 

3 Quartzite  D.S. Industries Pvt.Ltd. 

3 Quartzite  Jagritee Industries Pvt.Ltd. 

3 Quartzite  Krishna Bahadur Lama 
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Provience Minerals Owner/Entrepreneur 

3 Quartzite  Narayan Prasad Ghimire 

3 Quartzite  Sambhu Bhudhathoki 

3 Quartzite  Ladkeshower Dhunga Udhyog Pvt.Ltd. 

3 Quartzite  L.S. Silica Sand &Minerals Industries Pvt.Ltd. 

3 Quartzite  Dharma Bahadur Shrestha 

3 Talc Digbijaya Products Pvt.Ltd. 

3 Talc Kamalnath Subedi 

3 Talc Gauri Shankar Khanij Udhyog Pvt.ltd. 

3 Talc Ten Microns Nepal Pvt. Ltd 

3 Talc Ten Microns Nepal Pvt.Ltd. 

3 Zinc Nepal Metal Company Ltd. 

Gandaki Limestone Pashupati Murarka 

Gandaki Limestone Pashupati Quarrie Pvt.Ltd 

Gandaki Red Clay Pashupati Mining Company Pvt.Ltd. 

Gandaki Slab Stone (Quartzite)  Dhaulagiri S TM Dhunga Udhyog & Investment Pvt.Ltd. 

Gandaki Slab Stone (Quartzite)  Himalayan Minerals & Allied Industries Pvt.Ltd. 

Gandaki Talc A.S.D.C. Asia Pvt.Ltd. 

Gandaki Talc A.S.D.C. Asia Pvt.Ltd. 

Gandaki Talc Dust Nepal Pvt.Ltd. 

5 Coal Palpa Coal Pvt.Ltd. 

5 Coal Palpa Coal Pvt.Ltd. 

5 Coal Tribeni Coal Industries Pvt.Ltd. 

5 Coal Devaki Shrestha  

5 Coal Kanchan Coal Company P.Ltd. 

5 Coal Maa Mahakali khanij Udyog 

5 Coal Madhaya Pachhimanchal Khani tatha Khanij Pvt.Ltd. 

5 Coal Manakamana Coal Industries Pvt.Ltd. 

5 Coal Namaraj Pokhrel 

5 Coal Rapti Khanij Company Pvt.Ltd. 

5 Coal Rishi Khanij Udhyog Pvt.Ltd. 

5 Coal Satya Sai Coal Udhyog Pvt.Ltd. 

5 Coal Shuvam Khanij Udhyog Pvt.Ltd. 

5 Coal Malika Devi Co. pvt.Ltd 

5 Limestone Bhugarva Cement Pvt.Ltd. 

5 Limestone Dolomite Limestone Udyog P.Ltd 

5 Limestone Jagadamba Cement Industries Pvt.Ltd. 

5 Limestone Kanchan Quarries Pvt.Ltd. 

5 Limestone Sarbottam Cement Pvt.Ltd 

5 Limestone Satyawati Khani Udhyog P. Ltd. 

5 Limestone Sidhartha Minerals Pvt.Ltd. 

5 Limestone Bishwakarma Mines & Minerals Pvt.Ltd. 

5 Limestone Chempen Quarries Pvt.Ltd. 

5 Limestone Pradhan Khanij Udhyog Pvt.Ltd. 
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Provience Minerals Owner/Entrepreneur 

5 Limestone Rolpa Cement Pvt.Ltd. 

5 Limestone Shuva Shree Agni Cement Udyog 

5 Limestone Sonapur Cements Pvt.Ltd. 

5 Limestone Sonapur Cements Pvt.Ltd. 

5 Limestone Sonapur Cements Pvt.Ltd. 

5 Limestone Viswa karma Cements Pvt.Ltd. 

5 Limestone Alpha Construction and Development P. Ltd 

5 Limestone Hongshi Shivam Cement Pvt.Ltd. 

5 Limestone Palpa Cement IndustriesPvt.Ltd. 

5 Limestone Nipesh Tayal 

Karnali Kyanite Kushe minreals & Herbal Pvt.Ltd. 

Karnali Kyanite Dabal Singh Majhi 

Karnali Kyanite Janak Bahadur Shahi 

Karnali Kyanite Gopal Prasad Pande 

Karnali Kyanite Bipin & Abhi Khanij Udhyog Pvt.Ltd 

Karnali Kyanite Native Mines Pvt.Ltd. 

Karnali Kyanite Hari Chandra Chalaune 

Karnali Kyanite Bipin & Abhi Khanij Udhyog Pvt.Ltd 

Karnali Quartz High Lander Foundation Company  

Karnali Tourmaline Ain Bahadur Singh 

Karnali Tourmaline Bipin & Abhi Khanij Udhyog Pvt.Ltd. 

Karnali Tourmaline Bipin & Abhi Khanij Udhyog Pvt.Ltd. 

Karnali Tourmaline Dipak Bahadur Basnet 

Karnali Tourmaline Gangamala Minerals Pvt.Ltd. 

Karnali Tourmaline Gangamala Minerals Pvt.Ltd. 

Karnali Tourmaline Gangamala Minerals Pvt.Ltd. 

Karnali Tourmaline Gopal Prasad Pande 

Karnali Tourmaline Krishna Bahadur Shahi 

Karnali Tourmaline Moonlight Gems Pvt.ltd. 

Karnali Tourmaline Ramthali Minerals Industries P.Ltd. 

Karnali Calcite Sai Gems and Minerals Pvt. Ltd 

7 Kyanite Narayan Bahadur  Majhi 

7 Lead  Black Head Mine and Minerals Pvt. Ltd. 

7 Lead  Torex Nepal Pvt. Ltd. 

7 Quartz Seti Mines & Herbal Pvt.Ltd. 

7 Talc Bhageshwor Minerals Pvt.Ltd. 

7 Talc Geo Minerals Reserve Pvt.Ltd. 

7 Talc Golchha Sharp Stone Pvt.Ltd. 

7 Talc Latinath Shop Stone Pvt.Ltd. 

7 Talc Jitendra Bahadur Karki 

7 Talc Seti Mahakali Minerals Pvt.Ltd. 

 स्रोिः खानी िथा भगूभण विभाग 
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अनसूुची – ५ 

हाल स चालनमा िहेका िलवि्िु आयोिनाहरू 

Province Project Name 
Capacity 
(MW) 

 
Province Project name 

Capacity 
(MW) 

1 Ham Puwa  6.2 
 

3 Jiri 2.4 
1 Ghalara  3.2 

 
3 Jhayari Khola  2.0 

1 Piluvya 3.2 
 

3 Khani khola  2.0 
1 Maikhola Small 4.5 

 
3 Tungun Thosne Khola  4.3 

1 I lewa Khola 4.5 
 

Gandaki Modi  14.0 
1 Upper Puwa 3.0 

 
Gandaki Kaligandaki A 144.0 

1 Sanima Mai 22.0 
 

Gandaki Mid. Marsyangdi 72.0 
1 Mai Cascade 7.0 

 
Gandaki Tatopani 2.0 

1 Upper Mai  12.0 
 

Gandaki Marsyangcli  69.0 
1 Hewa Khola A  14.9 

 
Gandaki Gandak 15.0 

1 Jogmai small 7.6 
 

Gandaki Fewa (Pokhara)  1.0 
3 Panauti  2.4 

 
Gandaki Seti 1.5 

3 Trisuli  21.0 
 

Gandaki Andhikhola 9.4 
3 Sunkoshi  10.1 

 
Gandaki Khudi 4.0 

3 Kulekhani-I 60.0 
 

Gandaki Mardi 4.8 
3 Devighat 14.0 

 
Gandaki Bijaypur-1 Small 4.5 

3 Kulekhani-lI 32.0 
 

Gandaki Lower Modi 10.2 
3 Khimiti 60.0 

 
Gandaki Siuri Khola 5.0 

3 Bhote-Koshi 41.0 
 

Gandaki Radhl Khola 4.4 
3 lndrawati 7.5 

 
Gandaki Djihandi Khola 2.0 

3 Chilime 22.1 
 

Gandaki Daram Khola A 2.6 
3 Sunkoshi Small 2.6 

 
Gandaki Upper Marsyandi A 50.0 

3 Chaku Khola 3.2 
 

Gandaki Daraundi A 6.0 
3 Thoppat 1.1 

 
Gandaki Upper Madi  25.0 

3 Sipring Khola  10.0 
 

5 Tinau 1.0 
3 Tadi Khola  5.0 

 
5 JhiinruK 12.0 

3 Bhairabkund  3.0 
 

5 Ridi 2.4 
3 Charnawati  3.5 

 
5 Upper I lugdi 5.0 

3 Ankhukhola  8.4 
 

5 Gandak 15.0 
3 Middle Chaku  1.8 

 
Karnali Dwari khola SHP 3.8 

3 Lower Chaku  1.8 
 

7 NauGad Khola  8.5 
3 Mailung 5.0 

  

 

स्रोिः ऊिाण मरिालय 
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अनसूुची - ६ 

पिणिािोहणका लातग खलुा गरिएका वहमालहरूको विििण 

Province Name 
Height 

(m.) 
 

Province Name 
Height 

(m.) 

1 Abi 6043 
 

1 Hongu  6764 

1 Agole East 6675 
 

1 Hunchhi  7029 

1 Ama Dablam 6814 
 

1 Hunku Chuli 6833 

1 Amphu Gyabjen 5630 
 

1 Imjatse  6165 

1 Amphu I 6740 
 

1 Janak Chuli 7041 

1 Anidesh Chuli  6808 
 

1 Jasemba Go 6734 

1 Barun Tse 7152 
 

1 Jobo Rinjang 6781 

1 Bokta 6114 
 

1 Jongsang Peak 7462 

1 Burke Khang 6942 
 

1 Kabru 7318 

1 Chabuk  6792 
 

1 Kabru Central 7412 

1 Chago 6893 
 

1 Kanchenjunga Central 8473 

1 Chamlang 7321 
 

1 Kanchenjunga Main 8586 

1 Chang Himal 6802 
 

1 Kanchenjunga North 7938 

1 Chaw Peak 6404 
 

1 Kanchenjunga South 8476 

1 Chhochenphu Himal 6260 
 

1 Karyolung 6530 

1 Chhukung Chuli 5833 
 

1 Khambachen East 7784 

1 Cho Oyu 8201 
 

1 Khangbachen 7902 

1 Cho Polu 6700 
 

1 Khangchung(UIAAPeak) 6063 

1 Chola Tse 6423 
 

1 Khangri Shar 6792 

1 Chota Ri  6985 
 

1 Khangri West 6667 

1 Chumbu 6859 
 

1 Khangtega 6783 

1 Danga 6220 
 

1 Khatang 6790 

1 Dingjung North 6249 
 

1 Khongma Tse  5849 

1 Dingjung Ri 6196 
 

1 Khumbutse 6639 

1 Dome Khang 7264 
 

1 Kirat Chuli  7362 

1 Drohmo 6881 
 

1 Kokthang 6148 

1 Dzaneye I  6581 
 

1 Kumbhakarna  7711 

1 Dzaneye II 6318 
 

1 Kusum Kanguru 6370 
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Province Name 
Height 

(m.) 
 

Province Name 
Height 

(m.) 

1 Ek Rate Danda 6213 
 

1 Kwangde 6011 

1 Freindship Peak 6592 
 

1 Kyabura 6466 

1 Kumbhakarna  7711 
 

1 Naulekh 6340 

1 Kusum Kanguru 6370 
 

1 Nepal Gyap Peak 7007 

1 Kwangde 6011 
 

1 Nepal Peak 7177 

1 Kyabura 6466 
 

1 Ngojumba Khang 7743 

1 Kyashar  6770 
 

1 Nheserku  5897 

1 Kyazo Ri 6151 
 

1 Nirekha 6159 

1 Langchung Khang 6786 
 

1 Numri 6635 

1 Langdak 6220 
 

1 Nup Tse 7864 

1 Langpo Peak 6965 
 

1 Nupla Khang 6861 

1 Lho Tse 8516 
 

1 Ohmi Khang 6839 

1 Lho Tse Middle 8410 
 

1 Ombigaichan 6340 

1 Lho Tse Shar 8400 
 

1 Pabuk Khang  6244 

1 Lhonak  6070 
 

1 Pandra 6660 

1 Lingtren 6713 
 

1 Pangbuk Ri 6625 

1 Lobuje East 6090 
 

1 Pasang Lhamu Chuli  7350 

1 Lobuje West 6135 
 

1 Pathibhara Chuli  7140 

1 Loshar I 6842 
 

1 Pathibhara East  6825 

1 Loshar II 6803 
 

1 Peak 4 6287 

1 Lumba Sumba Peak 5740 
 

1 Peak 41 6648 

1 Lung Sampa 6500 
 

1 Pethangtse 6739 

1 Luza 5710 
 

1 Pethangtse East 6572 

1 Machhermo 5559 
 

1 Phari Lapcha 6017 

1 Makalu I 8463 
 

1 Phole 6645 

1 Makalu II  7678 
 

1 Pokhalde 5780 

1 Malangphulang 6573 
 

1 Pumo RI 7138 

1 Mera Peak 6470 
 

1 Ramtang 6601 

1 Mera South 6064 
 

1 Rathong 6682 

1 Merra 6334 
 

1 Rongshar Ri I  6900 

1 Mojka Peak 6024 
 

1 Sagarmatha  8848 
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Province Name 
Height 

(m.) 
 

Province Name 
Height 

(m.) 

1 Nagpai Gosum I 7350 
 

1 Saldim  6374 

1 Nagpai Gosum II 7307 
 

1 Saldim West 6388 

1 Nangamari I 6547 
 

1 Sat Peak 6164 

1 Nangamari II 6209 
 

1 Shanti Shikhar  7591 

1 Sharphu I 6433 
 

3 Chukyima Go 6258 

1 Sharphu II 6328 
 

3 Dhagpache 6567 

1 Sharphu III 6220 
 

3 Dolma Khang 6332 

1 Sharphu IV 6172 
 

3 Dorje Lyakpa 6966 

1 Sharphu V 6158 
 

3 Ganchenpo 6378 

1 Sharphu VI 6076 
 

3 Ganesh III  7043 

1 Shartse II 7457 
 

3 Ganesh V 6770 

1 Sherson  6432 
 

3 Gauri 6983 

1 Sherson North West 6682 
 

3 Gaurishankar 7135 

1 Sobithongie 6652 
 

3 Ghanja La Chuli  5863 

1 Suyaokhang 5929 
 

3 Ghenye Liru 6596 

1 Talung 7349 
 

3 Gurkarpo Ri 6889 

1 Taple Shikhar  6447 
 

3 Gyalzen Peak 6151 

1 Tawoche 6495 
 

3 Jabou Ri 6166 

1 Tengkhangpoche  6482 
 

3 Khang Nachu Go 6737 

1 Tengkoma 6215 
 

3 Korlang Pari Tippa 5738 

1 Tenzing Peak 7916 
 

3 Kyunga Ri I 6599 

1 Thamserku 6618 
 

3 Kyunga Ri II 6506 

1 Tharke Khang 6710 
 

3 Langdung 6326 

1 Tsisima  6196 
 

3 Langshisha Ri 6412 

1 Tutse 6758 
 

3 Langtang Lirung 7227 

1 Yalung Khang 8505 
 

3 Langtang Ri 7205 

1 Yalung Khang West 8077 
 

3 Leonpo Gang  6979 

1 Yanme Khang 6206 
 

3 Leonpo Gang East 6733 

1 Yaupa 6422 
 

3 LikhuChuli 2 6659 

3 Baden Powell Scout  5857 
 

3 Omi Tso Go 6332 

3 Bamon Go 6406 
 

3 Paldor Peak 5903 
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Province Name 
Height 

(m.) 
 

Province Name 
Height 

(m.) 

3 Bedding Go 6125 
 

3 Pangri Goldumba 6620 

3 Bhairav Takura 6799 
 

3 Pem Thang Karpo Ri 6865 

3 Bhemdang Ri 6150 
 

3 Peri 6174 

3 Cheki Go 6121 
 

3 Phurbi Chyachu 6637 

3 Chhopa Bamare 6109 
 

3 Ramdong Go 5900 

3 Cho Buje 6686 
 

3 Rolwaling Khang 6664 

3 Salbachum 6707 
 

Gandaki Ganesh VI 6908 

3 Takar Go 6771 
 

Gandaki Gangapurna 7455 

3 Thakar Go East 6152 
 

Gandaki Gangapurna West  7140 

3 Thakmorpa Ri 6185 
 

Gandaki Gaugiri 6110 

3 Urkenmang 6143 
 

Gandaki Ghustung North 6529 

3 Yala 5732 
 

Gandaki Ghustung South 6465 

3 Yalung Ri 5647 
 

Gandaki Ghyun Himal I 6099 

3 Yangri 6635 
 

Gandaki Gurja Himal 7193 

3 Yubra Himal 6264 
 

Gandaki Gyajikang 7074 

Gandaki Amotsang Himal 6393 
 

Gandaki Gyala 5973 

Gandaki Annapurna I 8091 
 

Gandaki Harka Gurung Chuli 7871 

Gandaki Annapurna II 7937 
 

Gandaki Himal Chuli East 7893 

Gandaki Annapurna III 7555 
 

Gandaki Himal Chuli North 7331 

Gandaki Annapurna IV 7525 
 

Gandaki Himal Chuli West 7540 

Gandaki Annapurna South 7219 
 

Gandaki Himjung  7092 

Gandaki Baudha Himal 6672 
 

Gandaki Himlung East 6932 

Gandaki Bhrikuti 6476 
 

Gandaki Himlung Himal 7126 

Gandaki Bhrikuti Shail 6361 
 

Gandaki Hiun Chuli 6434 

Gandaki Chako 6704 
 

Gandaki Hulang Go 6687 

Gandaki Chamar 7161 
 

Gandaki Jarkya Peak 6473 

Gandaki Chamar North 7165 
 

Gandaki Jijang 6111 

Gandaki Cheo Himal 6820 
 

Gandaki Jomsom Himal 6335 

Gandaki Chhib Himal 6650 
 

Gandaki Kambong 6570 

Gandaki Chhuboche 5606 
 

Gandaki Kang Garu 6981 

Gandaki Chulu East 6584 
 

Gandaki Kang Kuru 6355 
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Province Name 
Height 

(m.) 
 

Province Name 
Height 

(m.) 

Gandaki Chulu West 6419 
 

Gandaki Karsang / UAAA Peak 6476 

Gandaki Dhaulagiri I 8167 
 

Gandaki Khangsar Khang 7485 

Gandaki Dhaulagiri VI 7268 
 

Gandaki Khangsar Khang West  7555 

Gandaki Dhechyan Khang 6019 
 

Gandaki Khatung Khang 6484 

Gandaki Dwijen Himal 6169 
 

Gandaki Khayang 6186 

Gandaki Gandharva Chuli 6248 
 

Gandaki Khumjung Himal 6759 

Gandaki Ganesh I  7422 
 

Gandaki Lamjung Himal 6983 

Gandaki Ganesh II 7118 
 

Gandaki Langju 6426 

Gandaki Lapuchun 5960 
 

Gandaki Rhimbu 6210 

Gandaki Larkya Peak 6416 
 

Gandaki Rolmi 6056 

Gandaki Lugula 6899 
 

Gandaki Samdo Peak 6335 

Gandaki Manapathi 6380 
 

Gandaki Saribung 6328 

Gandaki Manaslu  8163 
 

Gandaki Saula 6235 

Gandaki Manaslu North 6994 
 

Gandaki Simnang Himal  6251 

Gandaki Mansail 6235 
 

Gandaki Singu Chuli  6501 

Gandaki Mansail South 6248 
 

Gandaki Swelo Khang 6180 

Gandaki Mardi Himal 5553 
 

Gandaki Tarke Khang 7069 

Gandaki Mustang Himal  6179 
 

Gandaki Tashi Khang 6386 

Gandaki Nar Phu 5921 
 

Gandaki Thapa Peak 6012 

Gandaki Nemjung 7140 
 

Gandaki Tharpu Chuli  5695 

Gandaki Nilgiri Central 6940 
 

Gandaki Thoche Go 6602 

Gandaki Nilgiri North 7061 
 

Gandaki Thorong Peak 6144 

Gandaki Nilgiri South 6839 
 

Gandaki Thulagi Peak 7059 

Gandaki Pama Himal 6300 
 

Gandaki Tilicho Peak 7134 

Gandaki Panbari 6905 
 

Gandaki Tilje 5696 

Gandaki Pangpoche I  6620 
 

Gandaki Tobsar 6065 

Gandaki Pangpoche II  6504 
 

Gandaki Tsartse 6343 

Gandaki Pankar Himal 6264 
 

Gandaki Tukuche Peak 6920 

Gandaki Pashuwo 6177 
 

Gandaki Varaha Shikhar 7647 

Gandaki Peri Himal 6296 
 

Gandaki Yakwa Khang 6482 

Gandaki Phu Khang 6694 
 

Karnali Aichyn 6055 
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Province Name 
Height 

(m.) 
 

Province Name 
Height 

(m.) 

Gandaki Phu Khang Go 6767 
 

Karnali Ardang 6034 

Gandaki Phu khang North 6580 
 

Karnali Asajya Tuppa 6265 

Gandaki Phunge 6538 
 

Karnali Bhulu Lhasa 6102 

Gandaki Phungi 6524 
 

Karnali Bijora Hiun Chuli 6111 

Gandaki Pisang 6091 
 

Karnali Chandi Himal 6142 

Gandaki Pokhar Khang 6372 
 

Karnali Changdi 6623 

Gandaki Punchen Himal 6049 
 

Karnali Changla 6563 

Gandaki Purbung 6500 
 

Karnali Changwathang 6130 

Gandaki Purkung 6126 
 

Karnali Danfe Shail 6103 

Gandaki Ratna Chuli 7035 
 

Karnali Dogari Himal 6536 

Karnali Dudh Kundali 6045 
 

Karnali Shey Shikhar 6139 

Karnali Gorakh Himal 6088 
 

Karnali Sisne 5911 

Karnali Gorakh Khang 6055 
 

Karnali Swaksa Khang 6405 

Karnali Jagdula Peak 5761 
 

Karnali Takla Khang 6276 

Karnali Kagmara 5978 
 

Karnali Takphu Himal 6395 

Karnali Kaipuchonam Main 6329 
 

Karnali Takphu North 6142 

Karnali Kalo Parbat 5387 
 

Karnali Tankya I 6305 

Karnali Kande Hiun Chuli 6627 
 

Karnali Til Khang 6369 

Karnali Kangfu Gaton  5910 
 

Karnali Tripura Hiun Chuli 6553 

Karnali Kanjerawa 6612 
 

Karnali Tso Karpo 6522 

Karnali Kanjiroba Main 6883 
 

Karnali Tso Karpo Khang 6556 

Karnali Kanjiroba North 6858 
 

Karnali Yara Chuli 6236 

Karnali Kanti East 6516 
 

7 Api 7132 

Karnali Kanti Himal 6850 
 

7 Api West 7076 

Karnali Kasi Dalpha 6386 
 

7 Bobaye Chuli 6808 

Karnali Khang Tokal 6294 
 

7 Dhaulagari  6638 

Karnali Khaptang 5965 
 

7 Gurans 6744 

Karnali Khung 6024 
 

7 Jethi Bahurani Chuli 6850 

Karnali Kogi Khang North 6275 
 

7 Jyachhung 6388 

Karnali Kojichwa Chuli 6439 
 

7 Kap Chuli  6468 

Karnali Kojichwa South 6264 
 

7 Karko 6015 
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Province Name 
Height 

(m.) 
 

Province Name 
Height 

(m.) 

Karnali Lachama Chuli 6721 
 

7 Khiurikala 5795 

Karnali Lachama North 6628 
 

7 Lasa 6189 

Karnali Lhashamma 6412 
 

7 Lhayul Peak 6395 

Karnali Lungchhung 6043 
 

7 Nampa 6729 

Karnali Mariayang West 6455 
 

7 Nampa Chuli 6611 

Karnali Mariyang 6528 
 

7 Nampa II 6585 

Karnali Mayung Thang Khang 6449 
 

7 Nampa South 6180 

Karnali Nala Kankar 6062 
 

7 Phirankoph West 6745 

Karnali Norbu Kang 6085 
 

7 Raksha Urai 6609 

Karnali Patrasi 6450 
 

7 Surma Sarovar North 6397 

Karnali Pota North  6182 
 

7 Yarwa 6644 

Karnali Sanctuary Peak 6207 
 

7 Yoko Pahad  6423 

1,3 Khang Karpo 6646 
 

Gandaki/ 
Karnali Churen 7385 

1,3 Langmoche Ri 6617 
 

Gandaki/ 
Karnali Dhaulagiri  V 7618 

1,3 Likhu Chuli I 6719 
 

Gandaki/ 
Karnali Dhaulagiri II 7751 

1,3 Numbur 6958 
 

Gandaki/ 
Karnali Dhaulagiri III 7715 

1,3 Paniyotippa 6687 
 

Gandaki/ 
Karnali Dhaulagiri IV 7661 

1,3 Pharchamo 6279 
 

Gandaki/ 
Karnali Hongde 6556 

1,3 Raungsiyar 6224 
 

Gandaki/ 
Karnali Mukot Himal 6087 

1,3 Tengi Ragi Tau  6938 
 

Gandaki/ 
Karnali Putha Hiun Chuli 7246 

1,3 Thaknak Ri  6757 
 

Gandaki/ 
Karnali Sita Chuchura 6611 

3/Gandaki Ganesh IV  7104 
 

Gandaki/7 Phirankoph East 6730 

3/Gandaki Yangra South 6863 
 

Gandaki/7 Saipal 7030 
Gandaki/ 
Karnali Araniko Chuli 6034 

 
Gandaki/7 Saipal East 6907 

 

  

स्रोिः पयणटन विभाग 
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बािम्बाि सोतधने प्र नहरू 

 िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग कस्िो प्रकािको आयोग हो ? 

यो एक संिैधातनक आयोग हो। नेपालको संविधानको भाग-२६, धािा २५० ि २५१ मा यस 
आयोगको व्यिस्था गरिएको छ। मूलिः यस आयोगले संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहका 
सिकािहरूबीच हनेु िािस्िको बाँडफाँट ि वित्तीय हस्िारििणको आधाि ि ढाँचा ियाि पान े
काम गदणछ। त्यसैगिी यसले आरिरिक ऋणसम्बरधी तसफारिस ि प्राकृतिक स्रोिको 
परिचालनमा िीन ैिहको सिकािले गन ेलगानी ि सोबाट प्राप् ि हनेु प्रतिफलको वहस्सा तनधाणिण 
गिी तसफारिस गने कायण गदणछ। 

 

 आयोगको तसफारिस नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि िथा स्थानीय िहहरूले कसिी कायाणरियन 
गछणन ्? 

यो एक संिैधातनक आयोग भएको हनुाले नेपालको संविधान ि प्रचतलि कानूनिमोष्टिम 
आयोगले गिेका तसफारिसहरू सिै िहका सिकािका लातग सामारयिः बाध्यकािी हरुछन।् 
आयोगले सझुाि, पिामशण प्रदान गने नभई वकटानीका साथ तसफारिस गन ेगदणछ। यसले वित्तीय 
संघीयिा कायाणरियन गन ेकाममा िेिीको भतूमका समेि तनिाणह गदणछ। 

 

 आयोगको गठनसम्बरधी संिैधातनक व्यिस्था के छ ? 

नेपालको संविधानको धािा २५० को उपधािा (१) मा िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त 
आयोगको गठनसम्बरधी व्यिस्था गरिएको छ। िसअनसुाि आयोगमा अध्यक्ष समेि पाँचिना 
सदस्यहरू िहने प्रािधान छ। संिैधातनक परिषद्को तसफारिसमा आयोगका अध्यक्ष ि सदस्यको 
तनयषु्टि िा् िपतिबाट हनेु गदणछ। आयोगका अध्यक्ष ि सदस्यहरूको पदाितध तनयषु्टि भएको 
तमतिले ६ िषणको हनेु प्रािधान छ। 

 

 कस्िा व्यष्टि आयोगको अध्यक्ष िा सदस्यको पदमा तनयषु्टिका लातग योग्य हरुछन?् 

नेपालको संविधानको धािा २५० को उपधािा (६) बमोष्टिम देहायको योग्यिा पगेुका व्यष्टि 
आयोगको अध्यक्ष िा सदस्यको पदमा तनयषु्टिका लातग योग्य हनेुछ: 
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(१)  मारयिाप्राप् ि वि िवि्ालयबाट सम्बष्टरधि विषयमा स्नािक उपातध हातसल गिी 
प्राकृतिक स्रोि िा वित्त व्यिस्थापन, अथणशास्त्र, कानून, व्यिस्थापनको के्षिमा कम्िीमा 
बीस िषण वियाशील िही विशेषज्ञिा हातसल गिेको, 

(२)  तनयषु्टि हुँदाका बखि कुनै िािनीतिक दलको सदस्य निहेको, 
(३)  पैँिातलस िषण उमेि पूिा भएको, ि 

(४)  उच्च नतैिक चरिि भएको। 

 आयोगलाई नेपालको संविधानले केकस्िा काम, किणव्य ि अतधकािहरू प्रदान गिेको छ ? 

नेपालको संविधानको भाग २६ को धािा २५१ मा आयोगको काम, किणव्य ि अतधकाि 
देहायबमोष्टिम िोवकएका छन:् 

(१)  संविधान ि कानून बमोष्टिम संघीय सष्ट चि कोषबाट संघ, प्रदेश ि स्थानीयसिकाि 
बीच िािस्िको बाँडफाटँ गने तबस्ििृ आधाि ि ढाँचा तनधाणिण गने, 

(२) संघीय सष्ट चि कोषबाट प्रदेश ि स्थानीय सिकािलाई प्रदान गरिने समानीकिण 
अनदुान सम्बरधमा तसफारिस गने, 

(३)  िाष्ट् िय नीति िथा कायणिम, मानक, पूिाणधािको अिस्था अनसुाि प्रदेश ि स्थानीय 
सिकािलाई प्रदान गरिन े सशिण अनदुानको सम्बरधमा अध्ययन अनसुरधान गिी 
आधाि ियाि गने, 

(४)  प्रदेश सष्ट चि कोषबाट प्रदेश ि स्थानीय सिकािबीच िािस्िको बाँडफाँट गने तबस्ििृ 
आधाि ि ढाँचा तनधाणिण गने, 

(५)  संघ, प्रदेश ि स्थानीय सिकािको खचण ष्टिम्मेिािी पूिा गने ि िािस्ि असलुीमा सधुाि 
गनुण पन ेउपायहरूको तसफारिस गने,  

(६)  समष्ट् टगि आतथणक सूचकहरूको वि लेषण गिी संघ, प्रदेश ि स्थानीय सिकािले तलन 
सक्न ेआरिरिक ऋणको सीमा तसफारिस गने, 

(७)  संघ ि प्रदेश सिकािको िािस्ि बाँडफाँटका आधािको पनुिािलोकन गिी 
परिमािणनको तसफारिस गने, 

(८)  प्राकृतिक स्रोिको परिचालन गदाण नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय िहको 
लगानी िथा प्रतिफलको वहस्सा तनधाणिणको आधाि िय गिी तसफारिस गने, 
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(९)  प्राकृतिक स्रोिको बाँडफाँटसम्बरधी विषयमा संघ ि प्रदेश, प्रदेश ि प्रदेश, प्रदेश ि 
स्थानीय िह िथा स्थानीय िहहरूबीच उठ्न सक्न े सम्भाविि वििादको विषयमा 
अध्ययन अनसुरधान गिी त्यसको तनिािण गनण समरियात्मक रूपमा काम गनण सझुाि 
ददने। 

(१०) प्राकृतिक स्रोिको बाँडफाँट गदाण सोसँग सम्बष्टरधि िािाििणीय प्रभाि मूल्यांकन 
सम्बरधमा आियक अध्ययन ि अनसुरधान गिी नेपाल सिकािलाई तसफारिस गने। 

 िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले आयोगलाई िोकेको काम, किणव्य ि 
अतधकािहरू केके हनु?् 

िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ ले आयोगलाई िोकेको 
काम, किणव्य ि अतधकाि देहाय बमोष्टिम छन:् 

(१) प्रदेश कानूनबमोष्टिम प्रदेशले स्थानीय िहलाई ददन े वित्तीय समानीकिण अनदुान 
सम्बरधमा प्रदेशलाई तसफारिस गन,े 

(२) प्रदेश कानूनबमोष्टिम प्रदशले स्थानीय िहलाई प्रदान गने सशिण अनदुानको आधाि 
ियाि गिी प्रदेशलाई तसफारिस गने, 

(३) नेपाल सिकाि, प्रदेश िा स्थानीय िहबीच िािस्िको बाँडफाँट सम्बरधमा उठेको वििाद 
समाधन गनण आियक सहिीकिण ि सहयोग गने, 

(४) नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई ददन े अनदुान सम्बरधमा नेपाल 
सिकािलाई सझुाि ददन,े 

(५) नेपाल सिकाि िथा प्रदेशले िािस्ि बाँडफाँटका सम्बरधमा कुनै सझुाि माग गिेमा 
आियक सझुाि ददन,े 

(६) नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले लगाउने किका सम्बरधमा नेपाल सिकाि, 

प्रदेश िा स्थानीय िहले सझुाि माग गिेमा आियक सझुाि ददन,े 

(७) प्राकृतिक स्रोिको संिक्षण ि उपयोगका विषयमा नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय 
िहलाई आियक सझुाि ददने। 
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 वित्तीय हस्िारििण भर नाले के बषु्टझरछ ? 

नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िहको ि प्रदेश सिकािले स्थानीय िहको खचणको 
आियकिा ि िािस्िको क्षमिाको आधािमा आयोगको तसफारिसमा प्रदेश ि स्थानीय िहलाई 
िािस्ि बाँडफाँट, िोयल्टी बाँडफाँट ि अनदुानको रूपमा िकम हस्िारििण गने प्रणाली नै 
वित्तीय हस्िारििण हो। 

 

 िािस्ि बाडँफाटँ भर नाले के बषु्टझरछ ? 

तबतभर न िहका सिकािको वित्तीय स्रोि आियकिालाई सम्बोधन गनणका लातग कुनै एक 
िहको सिकािले सङ्कलन गिेको िािस्िको तनष्ट चि वहस्सा वितभर न िहका सिकािहरूबीच 
गरिने बाँडफाँट नै िािस्ि बाँडफाँट हो। नेपालको संविधानमा संघीय सष्ट चि कोषबाट संघ, 
प्रदेश ि स्थानीय िहमा ि प्रदेश सष्ट चि कोषबाट प्रदेश ि स्थानीय िहमा िािस्ि बाँडफाँट 
गनुणपने व्यिस्था िहेको छ। अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ मा संघीय विभाज्य 
कोषमा िम्मा भएको मूल्य अतभिृवद्ध कि ि आरिरिक उत्पादनबाट उठेको अरि:शलु्कको 
िकमलाई नेपाल सिकाि, प्रदेश ि स्थानीय िहहरूबीच िमश: ७०%, १५% ि १५% िकम 
बाँडफाँट हनेु व्यिस्था िहेको छ। 

 आयोगल े नपेाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहबीच ि प्रदेश िथा स्थानीय िहबीच िािस्िको 
बाडँफाटँ गन ेतबस्ििृ आधाि ि ढाचँा नपेाल सिकािमा तसफारिस गदाण तलइन ेआधाि के के हनु ्? 

िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ (१) अनसुाि आयोगले 
नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहबीच ि प्रदेश िथा स्थानीय िहबीच िािस्िको बाँडफाँट 
गने तबस्ििृ आधाि ि ढाँचा देहायका आधािमा तनधाणिण गिी नेपाल सिकािमा तसफारिस गनुण 
पनेछः 
(१) िनसङ्खख्या ि िनसाष्टङ्खख्यक विििण, 

(२) के्षिफल, 

(३) मानि विकास सूचकाङ्क, 

(४) खचणको आियकिा, 
(५) िािस्ि सङ्कलनमा गिेको प्रयास, 

(६) पूिाणधाि विकास, 

(७) विशेष अिस्था। 
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 िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगले िािस्ि बाडँफाटँको लातग ियाि गिेको तबस्ििृ 
आधाि ि ढाचँा कति िषणको लातग मारय हनेुछ िा सो आधाि ि ढाचँा कति िषणमा संशोधन गनण 
सवकरछ ? 

िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगले िािस्ि बाँडफाँटको लातग ियाि गिेको तबस्ििृ 
आधाि ि ढाँचा पाँच िषणको लातग मारय हरुछ। आयोगले प्रत्येक पाँच-पाँच िषणमा आधाि ि 
ढाँचा पनुिािलोकन गिी नेपाल सिकािमा तसफारिस गने व्यिस्था िहेको छ। िि िाष्ट् िय 
प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन लागू भएपतछको पवहलो पटक तसफारिस भएको तबस्ििृ 
आधाि ि ढाँचामा विशेष कािणले पाँच िषण अगािै पनुिािलोकन गनण आियक देखी नेपाल 
सिकािले आयोगलाई अनिुोध गिेमा आयोगले यस्िो ढाँचामा पनुिािलोकन गनण सक्दछ। िि 
यस्िो पनुिािलोकन पाँच िषणमा एक पटकभरदा बढी हनेु छैन।  

 नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई ि प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रचतलि कानूनबमोष्टिम 
उपलब्ध गिाउने अनदुान कति प्रकािका छन ्? 

नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई ि प्रदेशले स्थानीय िहलाई उपलब्ध गिाउने 
अनदुान वित्तीय समानीकिण अनदुान,  सशिण अनदुान, समपूिक अनदुान िथा विशेष अनदुान गिी 
४ प्रकािका िहेका छन।् 

 वित्तीय समानीकिण अनदुान भर नाले के बषु्टझरछ ? 

नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचणको आियकिा ि िािस्िको क्षमिाको 
आधािमा प्रदेश ि स्थानीय िहलाई िथा नेपाल सिकािबाट प्राप् ि अनदुान ि आफ्नो स्रोिबाट 
उठेको िािस्िलाई प्रदेशले प्रदेशभिका स्थानीय िहको खचणको आियकिा ि िािस्िको 
क्षमिाको आधािमा स्थानीय िहलाई आयोगको तसफरिस बमोष्टिम हस्िारििण गने अनदुान नै 
वित्तीय समानीकिण अनदुान हो।  

 वित्तीय समानीकिण अनदुानका सम्बरधमा नेपाल सिकाि िथा प्रदेशलाई तसफारिस गदाण 
आयोगले तलन ेआधािहरू के के हनु ्? 

प्रदेश िथा स्थानीय िहको िािस्ि क्षमिा ि खचणको आियकिा वित्तीय समानीकिण अनदुान 
तसफारिसको प्रमूख आधाि हो। िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को 
दफा १६ (१) अनसुाि नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई ि प्रदेशले स्थानीय 
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िहलाई प्रचतलि कानूनबमोष्टिम उपलब्ध गिाउने वित्तीय समानीकिण अनदुानका सम्बरधमा 
नेपाल सिकाि िथा प्रदेशलाई तसफारिस गदाण आयोगले तलन ेआधािहरू देहाय अनसुाि छन : 

(१) प्रदेश िथा स्थानीय िहमा िहेको ष्टशक्षा, स्िास्थ्य, खानेपानीिस्िा मानि विकास 
सूचकाङ्क, 

(२) अरय प्रदेश िा स्थानीय िहको सरितुलि विकासको अिस्था, 
(३) प्रदेश िथा स्थानीय िहमा िहेको आतथणक, सामाष्टिक िा अरय कुनै प्रकािको विभेदको 

अिस्था, 
(४) प्रदेश िथा स्थानीय िहको पूिाणधाि विकासको अिस्था ि आियकिा, 
(५) प्रदेश िथा स्थानीय िहले िनिालाई परु् याउनपुने सेिा, 
(६) प्रदेश िथा स्थानीय िहको िािस्िको अिस्था ि उठाउन सक्न ेक्षमिा, 
(७) प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचणको आियकिा। 

 सशिण अनदुान भर नाले के बषु्टझरछ ? 

िाष्ट् िय नीति िथा कायणिम, मानक, पूिाणधािको अिस्था अनसुाि कुनै योिना कायाणरियन गनण 
नेपाल सिकािले प्रदेश िा स्थानीय िह ि प्रदेश सिकािले स्थानीय िहलाई आयोगको 
तसफारिस बमोष्टिम उपलब्ध गिाउने अनदुान नै सशिण अनदुान हो। सशिण अनदुान प्रदान गदाण 
नेपाल सिकािले योिना कायाणरियन गने सम्बरधमा आियक शिण िोक्न सक्नेछ ि सम्बष्टरधि 
प्रदेश िथा स्थानीय िहले त्यस्िो शिणको पालना गनुण पदणछ। त्यसैगिी प्रदेशले स्थानीय िहलाई 
प्रदेश कानून बमोष्टिम आयोगले िोकेको शिण बमोष्टिम सशिण अनदुान प्रदान गने व्यिस्था 
िहेको छ।  

 समपूिक अनदुान भर नाले के बषु्टझरछ ? 

नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई पूिाणधाि विकाससम्बरधी कुनै योिना कायाणरियन 
गनण प्रदान गने अनदुान नै समपूिक अनदुान हो। समपूिक अनदुान प्रदान गदाण योिनाको 
सम्भाव्यिा, लागि,  योिनाबाट प्राप् ि हनेु प्रतिफल िा लाभ, योिना कायाणिरियन गनण सक्न े
वित्तीय िथा भौतिक क्षमिा िा िनशष्टि, योिनाको आियकिा ि प्राथतमकिािस्िा आधािहरू 
तलइरछ। प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रदेश कानून बमोष्टिम समपूिक अनदुान प्रदान गनण 
सक्नछे। समपूिक अनदुान कुनै योिनाको कुल लागिको अनपुािका आधािमा प्रदान 
गरिरछ।  
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 विशेष अनदुान भर नाले के बषु्टझरछ ? 

नेपाल सिकािले ष्टशक्षा स्िास्थ्य, खानेपानीिस्िा आधािभिू सेिाको विकास ि आपूतिण गन,े  

अरििप्रदेश िा अरििस्थानीय िहको सरितुलि विकास गने िथा आतथणक, सामाष्टिक िा अरय 
कुनै प्रकािले विभेदमा पिेको िगण िा समदुायको उत्थान िा विकास गनेिस्िा उदे्दय िाखी 
प्रदेश िथा स्थानीय िहिाट स चालन गरिन ेकुनै खास योिनाको लातग प्रदान गरिन ेअनदुान 
नै विशेष अनदुान हो। प्रदेशले पतन स्थानीय िहलाई प्रदेश कानून बमोष्टिम विशेष अनदुान 
प्रदान गनण सक्न ेव्यिस्था िहेको छ।  

 प्राकृतिक स्रोिको परिचालनमा नपेाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले गने लगानीको वहस्सा 
नेपाल सिकािमा तसफारिस गदाण आयोगले तलन ेआधािहरू केके हनु?् 

िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (१) अनसुाि आयोगले 
प्राकृतिक स्रोिको परिचालनमा नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले गने लगानीको वहस्सा 
देहायका आधािमा िय गिी नेपाल सिकािमा तसफारिस गनुणपनछेः 

(१) िािस्िको अिस्था ि उठाउन सक्न ेक्षमिा, 
(२) लगानी गनण सक्ने क्षमिा, 
(३) प्राप् ि गने उपलब्धीको वहस्सा, 
(४) प्राप् ि उपलब्धीको उपभोगको वहस्सा, 
(५) पूिाणधािको अिस्था ि आियकिा, 
(६) आतथणक अिस्था ि भौगोतलक बनोट। 

 आयोगले प्राकृतिक स्रोिको परिचालनबाट प्राप् ि हनेु प्रतिफलको वहस्सा तनधाणिण गिी नेपाल 
सिकािमा तसफारिस गन ेआधािहरू केके हनु ्? 

िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (२) अनसुाि आयोगले 
प्राकृतिक स्रोिको परिचालनबाट प्राप् ि हनेु प्रतिफलको वहस्सा देहायका आधािमा तनधाणिण गिी 
नेपाल सिकािलाई तसफारिस गनुण पदणछः 

(१) परिचातलि प्रकृतिको स्रोिको अिष्टस्थति, 

(२) प्राकृतिक स्रोिको परिचालनबाट प्रभाविि के्षि, 

(३) परिचातलि प्राकृतिक स्रोि उपिको तनभणििा, 
(४) प्रतिफलबाट लाभाष्टरिि िनसङ्खख्या, 
(५) प्राकृतिक स्रोिमा आष्टश्रि िनसङ्खख्या, 
(६) प्राकृतिक स्रोिको संिक्षण ि ददगो व्यिस्थापनमा सहभातगिा। 
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 नेपाल सिकाि, प्रदेश ि स्थानीय िहबीच प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप् ि हनेु िोयल्टीको बाडँफाटँका 
सम्बरधमा कस्िो कानूनी व्यिस्था िहेको छ ?  

अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ मा िोयल्टी बाँडफाटँसम्बरधी 
व्यिस्था गरिएको छ। नेपाल सिकाि, प्रदेश ि स्थानीय िहबीच संघीय कानून बमोष्टिम 
प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप् ि हनेु िोयल्टीको बाँडफाँट गनण नेपाल सिकािले एक संघीय विभाज्य 
कोष खडा गिी त्यस्िो िोयल्टीबाट प्राप् ि िकम सो कोषमा िम्मा गनछे। यस्िो कोषमा िहेको 
िोयल्टीको बाँडफाटँ नेपाल सिकािले सोही ऐनको अनसूुची-४ बमोष्टिम तनम्न अनसुाि गने 
व्यिस्था िहेको छ: 

ि.सं. िोयल्टीको ष्टशषणक नेपाल सिकाि 
(प्रतिशि) 

सम्िष्टरधि प्रदेश 

(प्रतिशि) 

सम्बष्टरधि स्थानीय 
िह 

(प्रतिशि) 

१ पिणिािोहण ५० २५ २५ 

२ वि्िु ५० २५ २५ 

३ िन ५० २५ २५ 

४ खानी िथा खनीि ५० २५ २५ 

५ पानी िथा अरय प्राकृतिक स्रोि ५० २५ २५ 

 

 नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले परिचालन गनण सक्न ेआरिरिक ऋणको सीमा कसिी 
तनधाणिण हरुछ ?  

िाष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगले समष्ट् टगि आतथणक परिसूचकहरूको वि लेषण गिी 
नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले परिचालन गनण सक्ने आरिरिक ऋणको सीमा 
तनधाणिण गने गदणछ। प्रदेश िथा स्थानीय िहले आरिरिक ऋण तलन ुअष्टघ नेपाल सिकािको 
सहमति तलनपुने व्यिस्था िहेको छ। 

 नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा स्थानीय िहले परिचालन गने िैदेष्टशक सहायिा सम्बरधमा कस्िो 
कानूनी व्यिस्था गरिएको छ? 

नेपालको संविधानको धािा २७८ को उपधािा (३) ले नेपाल सिकािको सहमति तलई आतथणक 
िथा औ्ोतगक विषयका किाििरय सम्झौिा गनण सक्न े अतधकाि प्रदेश मष्टरिपरिषदलाई 
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ददएको छ। केररको सहमतिमा प्रदेशले िैदेष्टशक अनदुान ि सहयोग तलन सक्न े प्रािधान 
संविधानको अनसूुची ६ को अतधकाि सूचीमा व्यिस्था गरिएको छ। 

अरिि-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १२ ि १३ मा िैदेष्टशक 
सहायिासम्बरधमा व्यिस्था गरिएको छ। िसअनसुाि िैदेष्टशक अनदुान िथा ऋण तलन े
अतधकाि नेपाल सिकािको हनेुछ। नेपाल सिकािले प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट कायाणरियन 
हनेु योिना िथा कायणिमको लातग िैदेष्टशक अनदुान िथा सहयोग तलन सक्नछे। प्रदेश िथा 
स्थानीय िहले नेपाल सिकािको पूिणस्िीकृति तबना कुनै पतन वकतसमको िैदेष्टशक अनदुान िा 
सहयोग तलन िा िैदेष्टशक अनदुान िा सहयोगमा कुनै योिना िा कायणिम कायाणरियन गनण 
गिाउन सक्न ेछैनन।् 

 स्थानीय िहका वित्तीय स्रोिहरू केके हनु ्? 

स्थानीय िहका वित्तीय स्रोिहरू तनम्न हनु:् 

(१) संघीय सष्ट चि कोषबाट प्राप् ि हनेु वित्तीय समानीकिण अनदुान, 

(२) संघीय सष्ट चि कोषबाट प्राप् ि हनेु सशिण अनदुान, 

(३) संघीय विभाज्य कोषबाट प्राप् ि हनेु िािस्ि बाँडफाँट बापिको िकम, 

(४) संघीय सष्ट चि कोषबाट प्राप् ि हनेु विशेष अनदुान, 

(५) संघीय सष्ट चि कोषबाट प्राप् ि हनेु समपूिक अनदुान, 

(६) संघीय विभाज्य कोषबाट प्राप् ि हनेु प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टी बाँडफाँट बापिको िकम, 

(७) प्रदेश सष्ट चि कोषबाट प्राप् ि हनेु वित्तीय समानीकिण अनदुान, िािस्ि बाँडफाँटको 
िकम, सशिण अनदुान, विशेष अनदुान ि समपूिक अनदुान, 

(८) स्थानीय िहको आफ्न ैआरिरिक आय, 

(९) साझा किातधकाि बमोष्टिमका किबाट प्राप् ि हनेु आफ्नो वहस्सा, 
(१०) स्थानीय िहले आयोगले तनधाणिण गरिददएको सीमा बमोष्टिम उठाउने आरिरिक ऋण 

िथा संघीय सिकािबाट प्राप् ि गनण सक्न ेऋण। 
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