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नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररने वित्तीय 
समानीकरण अनदुान 

आर्थिक िर्ि २०७७/७८ का लार्ग संघीय सञ् ित कोर्बाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररने 
समानीकरण अनदुान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई र्सफाररस।  

आयोगबाट र्सफाररस भएको र्मर्त: २०७७। ०१। ०२ गते, मंगलबार।  

१. पषृ् ठभरू्म  

नेपालको शासन व्यिस्था संघीय लोकताञ्न्िक गणतन्िमा रुपान्तरण भएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट 
राज्यशञ्िको प्रयोग हनुे प्रणाली स्थावपत भएको छ। नेपालको संविधानमा तीन ैतहका सरकारका अर्धकार 
तथा ञ्िम्मेिारीका विर्यहरू बाँडफाँड गररएका छन।् विश् िमा संघीय शासन व्यिस्था लागू भएका 
मलुकुहरूमा सामान्यतया फरावकला आधार (Broad Based) भएका करहरू मार्थल्लो तहको अर्धकार क्षेिमा 
राञ्िएको देञ्िन्छ। नेपालमा पर्न आयकर, भन्सार, मूल्यअर्भिृवि कर तथा अन्त:शलु्क िस्ता करहरू 
संघको अर्धकार क्षेिर्भि राञ्िएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको कायि ञ्िम्मेिारीको तलुनामा 
रािस्ि अर्धकारको र्नक्षेपण कम भएकोले उनीहरूको िििको आिश्यकता (Expenditure Needs) रािस्ि 
क्षमता (Revenue Capacity) भन्दा बढी हनुे गदिछ। िििको आिश्यकता संविधान र अन्य कानूनले र्नर्दिष् ट 
गरेका कायिहरूको आधारमा हनुे हुँदा तल्ला तहका सरकारको आफ्नै स्रोतबाट पररिालन हनुे रािस्ि 
मािैले यस्तो आिश्यकता पूर्ति नहनु सक्छ। यसबाट र्सञ्िित हनुे वित्तीय अन्तरलाई उर्धििगामी वित्तीय 
अन्तर (Vertical Fiscal Gap) भन् ने गररन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूगोल, िनसङ् ्या, आकार, 

भौगोर्लक अिञ्स्थर्त तथा पूिािधारमा विविधता भएका कारण उनीहरूको ििि आिश्यकता र करको 
सम्भाव्यता फरक फरक पनि सक्दछ, िसले गदाि प्रर्तव्यञ्ि सम्भाव्य कर फरक हनु गई कुनै सरकारले 
राम्रो सेिा र्दनसक्न ेर कुनैले स्रोत अभािका कारण न्यूनतम सािििर्नक सेिा समेत प्रिाह गनि नसक्ने 
अिस्था आउँछ। यस्तो प्रकारको असमान वित्तीय क्षमतालाई ञ्क्षर्तिीय वित्तीय अन्तर (Horizontal Fiscal 

Gap) भन् न ेगररन्छ। यस्ता वित्तीय अन्तर कम गनिका लार्ग मार्थल्लो तहबाट वित्तीय हस्तान्तरण (Fiscal 

Transfer) गने गररन्छ।  

यसै सन्दभिमा नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (३) मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप् त गने 
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वित्तीय हस्तान्तरणको पररमाण राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोगको र्सफाररस बमोञ्िम हनुे व्यिस्था 
रहेको छ। हाम्रो पररिेशमा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई समानीकरण 
अनदुान उपलब्ध गराउनपुने संिैधार्नक र काननुी व्यिस्था रहेको छ। संविधानको धारा ६० को उपधारा 
(४) मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई िििको आिश्यकता र रािस्िको क्षमताका आधारमा 
वित्तीय समानीकरण अनदुान वितरण गनुिपने व्यिस्था गररएको छ। त्यसैगरी उपधारा (५) मा प्रदेशले 
नेपाल सरकारबाट प्राप् त अनदुान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने रािस्िलाई मातहतको स्थानीय तहको िििको 
आिश्यकता र रािस्िको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानून बमोञ्िम वित्तीय समानीकरण अनदुान वितरण 
गनुिपने व्यिस्था गररएको छ। यसका अर्तररि राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को 
दफा १६ मा वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररसका आधारहरू उल्लेि गररएका छन।् िसमा प्रदेश 
तथा स्थानीय तहमा रहेको ञ्शक्षा, स्िास््य, िानेपानी िस्ता मानि विकास सूिकाङ्क, अन्य प्रदेश िा स्थानीय 
तहको सन्तरु्लत विकासको अिस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाञ्िक तथा अन्य विभेदको 
अिस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूिािधार विकासको अिस्था र आिश्यकता, प्रदेश तथा स्थानीय तहले 
िनतालाई परु् याउनपुने सेिा लगायतका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनदुान उपलब्ध गराउनपुने व्यिस्था 
गररएको छ।  

सोही व्यिस्था बमोञ्िम नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई िििको आिश्यकता र रािस्िको 
क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनदुान वितरण गनुिपने संिैधार्नक प्रािधान र राञ्ष् िय प्राकृर्तक 
स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ का प्रािधान 
अनरुूपका विस्ततृ आधार तथा ढाँिा अनसुार संघीय सञ् ित कोर्बाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई 
आर्थिक िर्ि २०७७/७८ को लार्ग प्रदान गने वित्तीय समानीकरण अनदुानको पररमाण नेपाल सरकारलाई 
र्सफाररस गररएको छ।   

यस सन्दभिमा COVID-19 माहामारीको विर्म पररञ्स्थर्तको कारणबाट आर्थिक गर्तविर्धमा असहिता 
उत्पन् न भएको भर्न नेपाल सरकार अथि मन्िालयबाट अनरुोध भई आए बमोञ्िम सो ञ्स्थर्त उपर विश्लरे्ण 
गरी र्सफाररस गररएको। 

२. संिैधार्नक व्यिस्था  

नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (३) ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप् त गने वित्तीय 
हस्तान्तरणको पररमाण राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोगको र्सफाररस बमोञ्िम हनुेछ भन् ने 
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व्यिस्था गरेको छ भने सोही धाराको उपधारा (४) ले नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई िििको 
आिश्यकता र रािस्िको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनदुान वितरण गनुिपने भन् ने मागिदशिन 
गरेको छ। यसैगरी संविधानको धारा २५१ ले यस आयोगको काम, कतिव्य र अर्धकारका सम्बन्धमा 
व्यिस्था गदै सो धाराको उपधारा (१) (ि) मा संघीय सञ् ित कोर्बाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान 
गररने वित्तीय समानीकरण अनदुान सम्बन्धमा र्सफाररस गने ञ्िम्मेिारी यस आयोगलाई प्रदान गरेको 
छ। त्यसैगरी संविधानको अनसूुिीमा तीनै तहका सरकारहरूको कायिञ्िम्मेिारी तोवक सो कायिञ्िम्मेिारी 
बमोञ्िम वित्तीय हस्तान्तरण गनेतफि  थप पञु्ष् ट गरेको छ।  

३. काननुी व्यिस्था 

३.१. राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ 

३.१.१. राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) मा 
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रिर्लत कानून बमोञ्िम 
उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनदुानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेशलाई र्सफाररस 
गदाि आयोगले देहायका आधार र्लनपुने भनी व्यिस्था गरेको छ।  

(क) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको ञ्शक्षा, स्िास््य, िानेपानी िस्ता मानि विकास सूिकाङ्क, 

(ख) अन्य प्रदेश िा स्थानीय तहको सन्तरु्लत विकासको अिस्था, 
(ग) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाञ्िक िा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अिस्था, 
(घ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूिािधार विकासको अिस्था र आिश्यकता, 
(ङ) प्रदेश तथा स्थानीय तहले िनतालाई परु् याउन ुपने सेिा, 
(च) प्रदेश तथा स्थानीय तहको रािस्िको अिस्था र उठाउन सक् न ेक्षमता, 
(छ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको िििको आिश्यकता।  

३.१.२. यसैगरी दफा १६ को उपदफा (३) मा वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस गदाि प्रत्येक प्रदेश 
र स्थानीय तहले प्राप् त गने न्यूनतम अनदुान र मार्थ उल्लेञ्ित आधारहरू बमोञ्िम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय 
तहले प्राप् त गने वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस गनुिपनेछ भन् ने उल्लेि गरेकोमा आयोगले वयनै आधार 
तथा सूिकहरूको विश्लेर्ण गरी वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस गरेको छ।  
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३.१.३. सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) ले आयोगले संविधान तथा यस ऐन बमोञ्िम सझुाि िा 
र्सफाररस र्दँदा िा ढाँिा तयार गदाि प्रदेश तथा स्थानीय तहको कायि सम्पादनलाई समेत आधार र्लनेछ 
भन् ने व्यिस्था गरे अनसुार यस आयोगले वित्तीय समानीकरण अनदुानको पररमाण र्सफाररस गदाि प्रदेश 
तथा स्थानीय तहको अलग अलग कायि सम्पादन सूिकका आधारमा कायि सम्पादनमा आधाररत 
समानीकरण अनदुान समेत र्सफाररस गररएको छ।  

३.२. अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४  

अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले वित्तीय समानीकरण अनदुान सम्बन्धमा देहाय अनसुारको 
व्यिस्था गरेको छ।  

३.२.१. उि ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) ले नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको िििको 
आिश्यकता र रािस्िको क्षमताको आधारमा आयोगको र्सफाररसमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय 
समानीकरण अनदुान वितरण गनेछ भनी व्यिस्था गरेको छ।  

३.२.२. यसैगरी उपदफा (२) मा नेपाल सरकारबाट प्राप् त अनदुान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको रािस्िलाई 
प्रदेशले प्रदेश र्भिका स्थानीय तहको िििको आिश्यकता र रािस्िको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानून 
बमोञ्िम आयोगको र्सफाररसमा वित्तीय समानीकरण अनदुान वितरण गनुिपनेछ भन् ने व्यिस्था रहेको छ।  

३.२.३. सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) ले नेपाल सरकारले आयोगसँग परामशि गरी िाल ु
आर्थिक िर्िको फागनु मसान्तर्भि दफा ६ बमोञ्िमको रािस्ि बाँडफाँड र दफा ८ बमोञ्िमको वित्तीय 
समानीकरण अनदुान बापत अगामी आर्थिक िर्िमा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलार्ि उपलब्ध 
गराउने अनमुार्नत स्रोतको वििरण प्रदेश तथा स्थानीय तहलार्ि उपलब्ध गराउन ुपने व्यिस्था गरेको 
छ।  

३.२.४. ऐनको दफा २८ ले अनदुानको प्रयोगका सम्बन्धमा मागिदशिन गदै यस ऐन िा प्रिर्लत 
कानूनबमोञ्िम प्राप् त भएको अनदुानको रकम िनु प्रयोिनको लार्ग प्राप् त भएको हो सोही प्रयोिनको 
लार्ग प्रयोग गनुिपने भन् ने व्यिस्था रहेको देञ्िन्छ।  

४. वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररसका सैिाञ्न्तक आधारहरू 

वित्तीय समानीकरण अनदुानले तल्ला तहका सरकारको ििि आिश्यकता तथा रािस्ि क्षमताको अन्तर 
घटाई राञ्ष् िय मापदण्ड अनरुूप नागररकलाई न्यूनतम सेिा र्दनसक्ने साम्यिता प्रदान गरी वित्तीय समता 
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(Fiscal Equity) प्रदान गनि सहयोग गदिछ। नेपालको संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को िण्ड 
(ि) मा संघीय सञ् ित कोर्बाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररने वित्तीय समानीकरण अनदुान 
सम्बन्धमा र्सफाररस गने काम, कतिव्य र अर्धकार राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोगको हनुे 
व्यिस्था रहेकोमा सोही सैिाञ्न्तक व्यिस्था बमोञ्िम र्सफाररस गरेको छ।  

वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस सम्बन्धमा अिलम्बन गररएका सैिाञ्न्तक आधार र्नम्नानसुार रहेका 
छन:् 

४.१. अन्तराञ्ष् िय अभ्यासलाई मर्धयनिर गदाि वित्तीय संघीयताको एउटा महत्त्िपूणि पक्षको रुपमा अन्तर-
सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई र्लनपुने हनु्छ। संघीयता लागू भएका मलुकुहरूको वित्तीय संघीयता 
सम्बन्धी पक्ष विश् लेर्ण गदाि संघीय र्कार्हरू मर्धये मार्थल्लो तहको सरकारसँग वित्तीय स्रोत बढी हनुे 
गदिछ भने तल्ला तहका संघीय र्कार्हरू सँग वित्तीय स्रोतको अिस्था न्यून रहेको हनु्छ। सामाञ्िक 
न्यायको दृञ्ष् टकोणले मार्थल्लो तहको सरकारले आफूले संकलन गरेको वित्तीय स्रोत र्नञ्श् ित आधार र 
ढाँिामा तल्ला तहका सरकारलाई हस्तान्तरण गनुिपने हनु्छ। यसै अन्तराञ्ष् िय मान्य र्सिान्तको ममि 
अनसुार आयोगबाट वित्तीय समानीकरण अनदुान हस्तान्तरण गने विस्ततृ आधार र ढाँिा र्नधािरण गररएको 
छ।  

४.२. नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (४) ले नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई 
िििको आिश्यकता र रािस्िको क्षमताको आधारमा वित्तीय अन्तर पत्ता लगाई सोका आधारमा 
समानीकरण अनदुान वितरण गनुिपने भन् ने व्यिस्था गरे बमोञ्िम उि संिैधार्नक प्रािधानलाई प्रमिु 
आधारको रुपमा र्लई आयोगले सो सम्बन्धी अर्धययन कायि अगार्ड बढाएको छ।  

४.३. संविधानको अनसूुिीले तीनै तहका सरकारलाई प्रत्याभतू गरेको ञ्िम्मेिारी अनसुारको कायि सम्पादन 
गनिका लार्ग नेपाल सरकारबाट प्रादेञ्शक तथा स्थानीय सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनदुान 
हस्तान्तरण गनुिपने हनु्छ।  

४.४. संविधानको अनसूुिीले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई र्दएको संिैधार्नक ञ्िम्मेिारी अनरुुपको 
सेिा प्रिाह र विकास र्नमािणको कायि गनिका लार्ग समेत समानीकरण अनदुान हस्तान्तरण गनुिपने हनु्छ।  

४.५. नेपालको भौगोर्लक अिञ्स्थर्तलाई विश् लेर्ण गदाि प्रदेश तथा स्थानीय तहको अलग अलग भौगोर्लक 
विर्मता रहेको अिस्थामा क्षेिीय असन्तलुन कम गनि, गररबीको अिस्थालाई न्यूनीकरण गनि, आर्थिक 
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सामाञ्िक असमानता न्यूनीकरण गनि, बञ् ितीकरणको अन्त्य गदै सबै क्षेि, िगि, समदुाय, िातिार्त, 

अल्पसं्यक, सीमान्तकृत, अशि र असहाय लगायतको सशिीकरण गरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई 
विकासको मूल प्रिाहमा ल्याउने प्रयोिनाथि वित्तीय समानीकरण अनदुानको बाँडफाँड र उपयोग गनुिपने 
हनु्छ।  

४.६. नेपालको संविधानले र्नदेश गरेको मौर्लक हक तथा राज्यका र्नदेशक र्सिान्त बमोञ्िम सबै प्रदेश 
र स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा योगदान परु् याउन पर्न वित्तीय समानीकरण अनदुानको उपयोग 
गनुिपने उद्देश्यले आयोगले र्सफाररस गरेको छ।  

४.७. आयोगले सविधान, राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन,2074 र अन्तर-सरकारी वित्त 
व्यिस्थापन ऐन,2074 को प्रािधान, आशय र भािना िमोञ्िम न्यूनतम समानीकरण अनदुान, सिुमा 
आधाररत समानीकरण अनदुान र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कायि सम्पादनमा आधाररत अनदुान समेत 
गरी वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस गरेको छ। यसरी न्यूनतम, सिुमा आधाररत र कायि 
सम्पादनमा आधाररत वित्तीय समानीकरण अनदुानको र्सफाररसको उद्देश्य बमोञ्िम अनदुान रकमको प्रदेश 
तथा स्थानीय तहबाट उपयोग हनु ुपदिछ र सोही बमोञ्िमको अपेक्षा आयोगले गरेको छ।  

४.८. यसैगरी सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) ले वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस गदाि 
प्रत्येक प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप् त गने न्यूनतम अनदुान समेत र्सफाररस गनुिपने भन् ने व्यिस्थालाई 
मनन ्गदै न्यूनतम अनदुानको रकम समेत प्रत्येक प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय तहले संविधानले प्रत्याभूत 
गरेको संिैधार्नक ञ्िम्मेिारी र्निािह गनिका लार्ग न्यूनतम अनदुान र्सफाररस गरेको छ।  

४.९. सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) ले आयोगले संविधान तथा यस ऐन बमोञ्िम सझुाि िा 
र्सफाररस र्दँदा िा ढाँिा तयार गदाि प्रदेश तथा स्थानीय तहको कायि सम्पादनलाई समेत आधार र्लनपुने 
भन् ने व्यिस्था गरे अनरुुप ऐनको उि भािनालाई मतुि रुप र्दन वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस 
गदाि प्रदेश तथा स्थानीय तहको कायि सम्पादन सूिकलाई समेत आधारको रुपमा र्लईएको छ।  

५. वित्तीय समानीकरण अनदुान सम्बन्धी र्सफाररस 

नेपालको संविधान, राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र अन्तर-सरकारी वित्त 
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यिस्था अनसुार नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई 

हस्तान्तरण हनुे वित्तीय समानीकरण अनदुान सम्बन्धमा र्सफाररस गररएको छ। न्यूनतम अनदुान, 
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तोवकएका आधार र ढाँिा बमोञ्िम प्राप् त गने अनदुान र कायि सम्पादन सूिकका आधारमा प्राप् त गने 
अनदुान समेतका आधारमा गरी वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस गररएको छ। आर्थिक िर्ि 
२०७७/७८ का लार्ग प्रदेशका लार्ग रु. ५७ अिि ५७ करोड र स्थानीय तहका लार्ग रु. ९३ अिि ७४ 
करोड सवहत कुल िम्मा रू १ ििि ५१ अिि ३१ करोड वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस गररएको 
छ। नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हनुे वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस गदाि 
राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (३) को व्यिस्था 
बमोञ्िम प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप् त गने न्यूनतम अनदुान र सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) 
मा तोवकएका आधारहरू बमोञ्िम प्राप् त गने अनदुान छुट्टाछुटै्ट गणना गररएको छ। यसरी प्राप् त हनुे रकम 
केही स्थानीय तहका लार्ग संिैधार्नक ििि ञ्िम्मेिारी पूरा गनि अपयािप् त हनुे देञ्िएकाले प्रत्येक स्थानीय 
तहले कम्तीमा रु.६ करोड ५० लाि (न्यूनतम अनदुान र सिुमा आधाररत वित्तीय समानीकरण अनदुान) 
प्राप् त गने गरी वित्तीय समानीकरण अनदुान रकम र्सफाररस गररएको छ।  

६. वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररसमा त्याङ्कको स्रोत  

आगामी आर्थिक िर्ि २०७७/७८ का लार्ग वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस गदाि विर्भन् न 
स्रोतहरूबाट त्याङ्क संकलन गररएको छ, िसको वििरण यसप्रकार रहेको छ।  

क्र.सं. सूिक स्रोत प्रयोग 

१. िनसङ््या राञ्ष् िय िनगणना, २०६८, केन्रीय त्याङ्क 
विभाग।  

प्रदे
श 

तथ
ा स्

था
नी
य 

तह
। 

  

२. क्षेिफल (भगूोल) नापी विभाग।  
३. मानि गररबी सूिकाङ्क • नेपाल मानि विकास प्रर्तिेदन २०१४, 

राञ्ष् िय योिना आयोग, 

• राञ्ष् िय िनगणना, २०६८, केन्रीय त्याङ्क 
विभाग।  

४. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, 

सामाञ्िक असमानता सूिकाङ्क 
• राञ्ष् िय िनगणना, २०६८, केन्रीय त्याङ्क 

विभाग।  

• राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोगले 
गरेको अर्धययन।  

५. पूिािधार विकास  

क. सडकको घनत्ि (सडकमा पहुँि), 

ि. विद्यतुको सवुिधा  (विद्यतुमा पहुँि), 

• राञ्ष् िय िनगणना, २०६८, केन्रीय त्याङ्क 
विभाग, 
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ग. सूिना प्रविर्धको सवुिधा (सूिना 
प्रविर्धमा पहुँि), 

घ. िानेपानीको सवुिधा (िानेपानीमा 
पहुँि), 

ङ. सरसफाई (शौिालयको उपलब्धता) 

• सडक विभाग, शहरी विकास तथा भिन 
र्नमािण विभाग र स्थानीय पूिािधार विभाग 

• नेपाल विद्यतु प्रार्धकरण,  

• नेपाल दरुस िार कम्पनी र्लर्मटेड,  

• िानेपानी मन्िालय।  

६. रािस्िको अिस्था • महालेिा र्नयन्िकको  कायािलय , 
• प्रदेश तथा स्थानीय तह 

• राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोगले 
गरेको अर्धययन। 

७. िििको आिश्यकता • महालेिा र्नयन्िकको  कायािलय , 
• प्रदेश तथा स्थानीय तह 

• राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोगले 
गरेको अर्धययन।  

७. वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस गनि र्लर्एका आधार र ढािँा तथा सो को व्या्या तथा 
विश्लरे्ण 

७.१. न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनदुान  

आर्थिक िर्ि २०७७/७८ का लार्ग प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप् त गने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण 
अनदुान कुल वित्तीय समानीकरण अनदुानको क्रमश: २५ प्रर्तशत र २६.२६ प्रर्तशत हनुे गरी र्सफाररस 
गरीएको छ। यसरी आर्थिक िर्ि २०७७/७८ का लार्ग न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस 
गदाि प्रदेशका हकमा िनसङ््या र क्षेिफललाई ५०/५० प्रर्तशत भार र्दई प्रत्येक प्रदेशले प्राप् त गने 
न्यूनतम अनदुानको वहस्सा र्नधािरण गररएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहको हकमा न्यूनतम अनदुान 
र्सफाररस गदाि िनसङ््यालाई मु् य आधार र्लईएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनदुान 
र्सफाररस गदाि १० हिार भन्दा कम िनसङ््या भएका स्थानीय तहलाई कम्तीमा रु. २ करोड ५० 
लािमा नघट ने गरी सो रकमको सीमालाई न्यूनतम आधार मार्न तत ्पश् िात िनसङ््या तथा स्थानीय 
तहको िगीकरण समेतका आधारमा िृवि गदै लर्गएको छ। यसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप् त गने 
न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनदुान क्रमश: रु. १४ अिि ३९ करोड २५ लाि र रु. २४ अिि ६१ 
करोड ५० लाि गरी कुल न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनदुान रु. ३९ अिि ७५ लाि रहेको छ। 

  



9 
 

क) न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनदुान (प्रदेशतफि ) 

प्रदेश न्यूनतम अनदुान (रु. लािमा) 
प्रदेश नं १ २६४११ 

प्रदेश नं २ १७४७४ 

बाग्मती प्रदेश २५७११ 

गण्डकी प्रदेश १७६३५ 

प्रदेश नं ५ २२५९३ 

कणािली प्रदेश १६८५८ 

सदूुरपञ्िम प्रदेश १७२४३ 

िम्मा १४३९२५ 

 

ि) न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनदुान (स्थानीय तहतफि ) 

क्र सं. िनसङ््या 
स्थानीय 

तहको सङ््या 
न्यूनतम अनदुान 

(रु. लािमा) 
िम्मा 

(रु. लािमा) 
१ १०,००० भन्दा कम ४६ २50 ११५०० 

२ १०,००० देञ्ि २०,००० सम्म १91 275 ५२५२५ 

३ २०,००० देञ्ि ३०,००० सम्म 206 300 ६१८०० 

४ ३०,००० देञ्ि ४०,००० सम्म 120 325 ३९००० 

५ ४०,००० देञ्ि ५०,००० सम्म 73 350 २५५५० 

6 ५०,००० देञ्ि ६०,००० सम्म ४3 375 १६१२५ 
7 ६०,००० देञ्ि ७०,००० सम्म २6 400 १०४०० 
8 ७०,००० देञ्ि ८०,००० सम्म १४ 425 ५९५० 
9 ८०,००० देञ्ि ९०,००० सम्म ९ 450 ४०५० 
10 ९०,००० देञ्ि 1,0०,००० सम्म 1 475 ४७५ 
11 1,0०,००० देञ्ि 1,15,००० सम्म 7 500 ३५०० 
12 1,15,००० देञ्ि 1,40,०००सम्म 2 775 १५५० 
13 1,40,००० देञ्ि १,५०,००० सम्म 6 825 ४९५० 
14 1,50,००० देञ्ि 2,0०,००० सम्म 3 875 २६२५ 
15 2,0०,००० देञ्ि 3,००,०००सम्म 4 १००० ४००० 
16 3,0०,००० देञ्ि 5,००,००० सम्म 1 1025 १०२५ 
17 ५,००,००० भन्दा बढी १ 1125 ११२५ 
 िम्मा न्यूनतम अनदुान ७५३  २४६१५० 
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७.२. सिुमा आधाररत वित्तीय समानीकरण अनदुान  

अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन,2074 को दफा १६ को उपदफा (१) मा वित्तीय समानीकरण 
अनदुानको र्सफाररसका लार्ग उल्लेि गररएका आधारहरूलाई मानि विकास, आर्थिक सामाञ्िक 
असमानता, पूिािधारको अिस्था, रािस्िको अिस्था र िििको आिश्यकता गरी ५ िटा शीर्िकमा समेटी 
मूल्याङ्कन गररएको छ। यसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप् त गने कुल सिुमा आधाररत वित्तीय 
समानीकरण अनदुान क्रमश: रु.४१ अिि १ करोड ८६ लाि र रु.६५ अिि ६७ करोड २५ लाि गरी 
सिुमा आधाररत कुल वित्तीय समानीकरण अनदुान रु. १ ििि ६ अिि ६९ करोड ११ लाि रहेको छ।  

यस आयोगले आगामी आर्थिक िर्ि २०७७/७८ का लार्ग नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई 
उपलब्ध गराउनपुने वित्तीय समानीकरण अनदुान रकम देहायका विस्ततृ आधार र ढाँिामा र्नधािरण गरी 
नेपाल सरकारलाई र्सफाररस गररएको छ।  

क्र.सं. आधार (सूिक) 
आन्तररक ढािँा  
(उपसूिकको भार 

प्रर्तशतमा) 

ढािँा  
(भार प्रर्तशतमा) 

१. मानि विकास सूिकाङ्क  १० % 
२. आर्थिक सामाञ्िक असमानता  ५ % 
३. पूिािधार विकासको अिस्था 

क.  सडकको घनत्ि )सडकमा पहुँि,(  

ि.  विद्यतुको सवुिधा )विद्यतुमा पहुँि,(  

ग. सूिना प्रविर्धको सवुिधा (सूिना 
प्रविर्धमा पहुँि),  

घ. िानेपानीको सवुिधा (िानपेानीमा पहुँि), 

ङ. सरसफाई (शौिालयको उपलब्धता)।  

 

६० % 

१० % 

१० % 

 

१० % 

 

१० % 

१० % 

 

४. रािस्िको अिस्था  ५ % 
५. िििको आिश्यकता  ७० % 

िम्मा १००  

७.२.१. मानि विकास सूिकाङ्क  

अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) मा वित्तीय समानीकरण अनदुानको 
एउटा आधारको रुपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको ञ्शक्षा, स्िास््य िस्ता मानि विकास सूिकाङ्कलाई 
र्लनपुने उल्लेि भएबमोञ्िम मानि गररबी सूिकाङ्कबाट मानि विकास सूिकाङ्कको मूल्याङ्कन गररएको 
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छ। यसका लार्ग सन ्२०१४ मा प्रकाञ्शत नेपाल मानि विकास प्रर्तिेदनको आधारमा स्थानीय तहको 
मानि गररबी सूिकाङ्क र्नमािण गररएको छ। मानि गररबी सूिकाङ्कले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बसोबास 
गने मार्नसहरूको स्तरीय िीिनस्तरको मापन गदिछ। िनु प्रदेश तथा स्थानीय तहको मानि गररबी 
सूिकाङ्क बढी छ, त्यस प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेिका िनताको िीिनस्तर उकास्न प्रमिु 
रुपमा र्धयान र्दनपुने हनु्छ, सोका लार्ग स्िभाविक रुपमा िििको आिश्यकता हनुे हनु्छ। यसै प्रयोिनका 
लार्ग कुल भार मर्धये मानि विकास सूिकाङ्कलाई १० प्रर्तशत भार र्दर्एको छ।  

७.२.२. आर्थिक सामाञ्िक असमानता 

आर्थिक सामाञ्िक असमानता सूिकका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाञ्िक 
असमानता मापन गनिका लार्ग आर्थिक, सामाञ्िक र िलिाय ुपररितिन िोञ्िम तथा विपद् क्षेिका ६ 
िटा आयामहरूका २९ िटा उप-सूिकहरूका आधारमा आर्थिक, सामाञ्िक असमानता सूिक र्नमािण 
गररएको छ। आर्थिक सामाञ्िक असमानताको अिस्था उच्ि रहेका प्रदेश तथा स्थानीय तहले विकास 
र्नमािण तथा सािििर्नक सेिा प्रिाह गने कायिमा प्रभािकाररता ल्याउन थप ििि गनुिपने हनु्छ। आर्थिक 
सामाञ्िक असमानता सूिकाङ्कलाई ५ प्रर्तशत भार र्दईएको छ।  

७.२.३. पूिािधार विकास 

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उपलब्ध सडक, विद्यतु, सूिना प्रविर्ध, िानेपानी र सरसफार्को पहुँि तथा 
उपलब्धतालाई आधार मानी पूिािधार सूिकाङ्क तयार गररएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूिािधार 
विकासको अिस्थाले सो प्रदेश तथा स्थानीय तहको विकास िििको अिस्था र्नधािरण गनि मागि प्रशस्त 
गदिछ। पूिािधार विकासको अिस्था कमिोर भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहले िनतालाई संविधानले 
मागिदशिन गरे अनसुारका सेिा सवुिधा प्रदान गनि ििि गनुिपने हनु्छ, िसले गदाि सेिाको लागत िृवि 
गराउँदछ।  

यसै पररप्रेक्ष्यमा वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस गने प्रयोिनका लार्ग पूिािधार विकास सूिकलाई 
10 प्रर्तशत भार प्रदान गररएको छ। पूिािधार विकास अन्तगित सडक घनत्ि, विद्यतु सवुिधा, सूिना 
प्रविर्ध, िानेपानी सवुिधा र सरसफार्लाई उपसूिकको रुपमा र्लर्एको छ।  

सडक स िालको पहुँिले कुनै पर्न प्रदेश िा स्थानीय तहको विकासमा टेिा परु् याउँदछ। प्रदेश तथा 
स्थानीय तहलाई आिश्यक पने स्रोत सो तहको विकासको अिस्थामा समेत र्नभिर हनुे भएकोले पूिािधार 
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विकास सूिकलाई 10 प्रर्तशत भार र्दर्एको छ। यसरी पूिािधार विकासलाई र्दईएको १० प्रर्तशत 
भारलाई शत ्प्रर्तशत मानी सो शत ्प्रर्तशतबाट 60 प्रर्तशत भार प्रदेश तथा स्थानीय तहको सडक 
घनत्िलाई र्दर्एको छ। सािििर्नक सेिा वितरणलाई प्रभािकारी बनाउन र आम सििसाधारण िनतालाई 
सगुम तथा सहि ढंगले सेिा प्रिाह गनिका लार्ग सडकको भरू्मका महत्त्िपूणि हनुे हुँदा सडकको घनत्िलाई 
बढी भार र्दर्एको छ।  

विकासको एउटा आिश्यकताको रुपमा र्लर्ने विद्यतुको सवुिधाले प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक 
विकासमा बह-ुआयार्मक भरू्मका िेल्दछ। िनु प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विद्यतु सवुिधाको पहुँि कमिोर 
रहेको छ, उसका लार्ग थप आर्थिक व्ययभार आिश्यक पदिछ। यसै पररप्रेक्ष्यमा प्रदेश तथा स्थानीय 
तहको विद्यतु सवुिधाको अिस्थालाई उपसूिकका रुपमा र्लई पूिािधार विकासका लार्ग तोवकएको भारबाट 
10 प्रर्तशत भार विद्यतु सवुिधाको पहुँिलाई र्दईएको छ।  

िनु प्रदेश तथा स्थानीय तहको सूिना प्रविर्धको अिस्था कमिोर छ, त्यस्ता प्रदेश तथा स्थानीय तहले 
सूिना प्रविर्धको स्तर मार्थ उकास्न यथोञ्ित लगानी गनुिपने हनु्छ। यसले एकातफि  प्रदेश तथा स्थानीय 
तहको आर्थिक व्ययभार बढाउने गदिछ भने अकोतफि  प्रशासर्नक िििमा समेत िृवि ल्याउँछ। यी सबै 
पक्षहरूलाई ्याल गदै पूिािधार विकासका लार्ग तोवकएको भारबाट सूिना प्रविर्धको पहुँिलाई 10 
प्रर्तशत भार र्दर्एको छ।  

संविधानले पररकल्पना गरे अनसुारको लोक कल्याणकारी राज्य व्यिस्थाको स्थापना गनि अन्य कुराका 
अलािा प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहका िनताले सञ्िलै िानेपानी सवुिधा प्राप् त गने िातािरणको सिृना 
गनेतफि  प्रयास गनुिपने हनु्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा िानेपानी सवुिधाको पहुँि बढाउन उल्ले्य 
आर्थिक स्रोतको आिश्यकता पदिछ। अतः यी पक्षहरूलाई ्याल रा्दै पूिािधार विकास अन्तगितको भार 
प्रर्तशतबाट िानेपानी सवुिधा उपसूिकलाई 10 प्रर्तशत भार प्रदान गररएको छ।  

सरसफाईको अिस्था कमिोर रहेको प्रदेश तथा स्थानीय तहले सो सवुिधा िृवि गनिका लार्ग थप लगानी 
गनुिपने हनु्छ भने पयािप् त सरसफाईको उपलब्धता भएको स्थानमा थप लगानीको आिश्यकता नपनि 
सक्दछ। कमिोर सरसफार्को अिस्थाले गदाि प्रदेश तथा स्थानीय तहले विर्भन् न नकारात्मक असरहरू 
समेत सामना गनुिपने हनु्छ। तसथि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हाल रहेका शौिालयहरूको उपलब्धतालाई 
सरसफाई सूिक मानी पूिािधार विकास अन्तगितको भारबाट सरसफार् (शौिालय) सवुिधा उपसूिकलाई 
10 प्रर्तशत भार प्रदान गररएको छ।  
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यसप्रकार पूिािधार विकास सम्बन्धी उञ्ल्लञ्ित सडक, विद्यतु, सूिना प्रविर्ध, िानेपानी र सरसफाई 
सम्बन्धी सूिक राम्रो भएका स्थानमा कम लगानी र त्यस्ता सूिकहरूको उपलब्धता न्यून भएको स्थानमा 
बढी लगानी गने गरी आयोगले वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस गरेको छ।  

७.२.४. रािस्िको अिस्था 

नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (३) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप् त गने वित्तीय 
हस्तान्तरणको पररमाण यस आयोगको र्सफाररस बमोञ्िम हनुे व्यिस्था रहेको छ भने सोही धाराको 
उपधारा (४) ले नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई िििको आिश्यकता र रािस्िको क्षमताको 
आधारमा वित्तीय समानीकरण अनदुान वितरण गनेछ भन् ने व्यिस्था गरेको छ।  

यसरी संिैधार्नक व्यिस्था अनसुार आयोगले वित्तीय समानीकरण अनदुानको र्सफाररस गदाि िििको 
आिश्यकताका अलािा प्रत्येक प्रदेश तथा प्रत्येक स्थानीय तहको रािस्िको क्षमता विश् लेर्ण गनुिपने 
हनु्छ। िसका लार्ग प्रत्येक प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय तहको रािस्ि उठाउन सक्ने सम्भाव्यता,रािस्िको 
दायराको विस्तारको अिस्था, रािस्ि उठाउन प्रयोगमा ल्याएका करका दरहरू, रािस्ि संकलनको कुल 
आकार र प्रत्येक प्रदेश तथा प्रत्येक स्थानीय तहको रािस्ि उठाउन सक्न ेक्षमता समेतको विश् लेर्ण 
गनुिपने हनु्छ।  

राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) को (ि) ले 
समेत आयोगले वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस गदाि प्रदेश तथा स्थानीय तहको रािस्िको अिस्था 
र उठाउन सक्ने क्षमतालाई आधार र्लनपुने भन् ने व्यिस्था गरेको छ। यसै सन्दभिमा नेपालले अिलम्बन 
गरेको संघीयताको विर्य नेपालका लार्ग नौलो रहनकुा साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको संस्थागत 
एिम ्प्रशासर्नक संरिनाहरूमा दीगोपना आईसकेको अिस्था देञ्िँदैन। िसले गदाि प्रदेश तथा स्थानीय 
तहले रािस्िको अिस्था र रािस्ि उठाउन सक्ने क्षमताका बारेमा यथेष् ट कायि सम्पादन गनि सकेको 
अिस्था देञ्िँदैन।  

तसथि यस सूिकका लार्ग आयोगले प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहले रािस्ि संकलनमा गरेका प्रयासहरू 
र उनीहरूले उठाएको रािस्िको अिस्थाको त्याङ्क संकलन गरी विश् लेर्ण गदाि प्राय: सबै प्रदेश तथा 
स्थानीय तहहरूले रािस्ि संकलन गरेको र रािस्ि संकलन गने थप प्रयास गरेको देञ्िएकोले सबै प्रदेश 
तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस गने प्रयोिनाथि रािस्िको अिस्था सूिकका 
लार्ग समान अङ्कभार प्रदान गररएको छ।  
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७.२.५. िििको आिश्यकता  

नेपालको संविधान बमोञ्िम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहको िििको आिश्यकता र रािस्िको क्षमता 
र्नधािरण गरी वित्तीय अन्तर (Fiscal Gap) पत्ता लगाउने सम्बन्धमा संविधानको अनसूुिीमा उञ्ल्लञ्ित 
संघ  ̧प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अर्धकार बमोञ्िमका कायि ञ्िम्मेिारीको थप प्रष्टता हनुपुने, 

कायि ञ्िम्मेिारी अनरुुपको कायि सम्पादनका लार्ग प्रत्येक तहले सम्पादन गनुिपने अलग अलग कायिको 
स्पष् ट वकटानी हनुपुने  ̧साथै सो कायि सम्पादन गनिका लार्ग नेपाल सरकारबाट अनसूुिीका ञ्िम्मेिारी 
बमोञ्िमका प्रत्येक कामको राञ्ष् िय मापदण्ड (National Standard) र राञ्ष् िय लक्ष्य (Target) तय हनुपुने 
हनु्छ। त्यसैगरी तोवकएको मापदण्ड र लक्ष्य बमोञ्िमको कायि सम्पादन गनिका लार्ग उि कामको प्रर्त 
र्काई लागत (Per Unit Cost) र्नकाली कुल लागत र्नधािरण गनुिपने हनु्छ। त्यसैगरी तीनै तहको 
रािस्िको अिस्था र उठाउन सक् ने क्षमताको आंकलन गनुिका साथै, ती तहलाई संविधान प्रदत्त रािस्िको 
अर्धकार तथा कायािन्ियन क्षमता समेतका आधारमा मापन गनुिपने हनु्छ। यो कायि ज्यादै महत्त्िपूणि 
भएको र एकीकृत प्रयासबाट मािै सम्भि हनुे हनु्छ। यसका लार्ग प्रदेश तथा स्थानीय तहको िििको 
आिश्यकता र रािस्िको क्षमता र्नधािरण गरी वित्तीय अन्तर (Fiscal Gap) पत्ता लगाउने सम्बन्धमा 
आयोगबाट समेत अर्धययनको कायि भर्रहेको हुँदा आगामी र्दनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय 
सरकार समेतको सहयोग र समन्ियमा प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहको ििि र रािस्ि बीिको वित्तीय 
अन्तर पत्ता लगाई सो अन्तरका आधारमा समानीकरण अनदुान वितरण गने नीर्त अिलम्बन गनुिपने 
हनु्छ।  

यसरी संविधानको धारा 60(४) ले प्रदेश तथा स्थानीय तहको िििको आिश्यकता र रािस्ि क्षमताको 
आधारमा वित्तीय अन्तर (Fiscal Gap) पत्ता लगाई सो का आधारमा सम्बञ्न्धत प्रदेश र स्थानीय तहलाई 
अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गनुिपने तफि  मागिदशिन गरेको पररप्रेक्ष्यमा सो वित्तीय अन्तर र्नधािरण 
सम्बन्धी अर्धययनको कायि आयोगबाट समेत भैरहेको हुँदा यसको पूणि प्रर्तिेदन सवहत प्रदेश तथा स्थानीय तहको 
िििको आिश्यकता सम्बन्धी त्याङ्कीय वििरण आउन समय लाग्ने भएकोले अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन 
ऐनको दफा २१(४) मा उञ्ल्लञ्ित काननुी प्रािधानलाई ्याल रा् दै आगामी आर्थिक िर्ि 2077/78 को 
लार्ग वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररस गदाि प्रदेश तथा स्थानीय तहको िििको आिश्यकता यकीन गनि 
आर्थिक िर्ि 207५/7६ को यथाथि ििि उपर आयोगबाट गररएको अर्धययनलाई आधार र्लर्एको छ। साथै सो 
ििि सम्बन्धी अर्धययन गदाि प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले संकलन गरेको आन्तररक रािस्ि र रािस्ि 
बाँडफाँडबाट प्राप् त रकम समेतको तलुनात्मक अर्धययन एिम ्विश्लेर्ण गरी यकीन गररएको छ। यसरी प्रत्येक 
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प्रदेश तथा स्थानीय तहले संविधानले र्दएको ञ्िम्मेिारी अनरुुपको ञ्शक्षा, स्िास््य, िानेपानी, पूिािधार, सािििर्नक 
सेिा लगायतका दैनन ्र्दन सेिाहरू उपलब्ध गराउनपुने र सो क्षेिको समञु्ित विकास र्नमािणको कायि समेत 
सन्तरु्लत ढंगले गनुिपने हुँदा त्यस्ता प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विकासको दृवष्टकोणले राञ्ष् िय औसत स्तरमा 
ल्याउन ुपदिछ भन् न ेअर्भप्रायका साथ यस सूिकाङ्कलाई ७० प्रर्तशत भार र्दईएको छ।  

७.३. कायि सम् पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हस्तान्तरण हनुे वित्तीय समानीकरण अनदुान 

राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (२) को व्यिस्था बमोञ्िम 
आर्थिक िर्ि २०७७/७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हनुे वित्तीय समानीकरण अनदुान र्सफाररसमा 
कायि सम्पादनलाई पर्न आधार र्लर्एको छ। कायि सम्पादनको स्तर उच्ि हनु ेप्रदेश तथा स्थानीय तहलाई 
प्रोत्साहन गनि आिश्यक देञ्िएकाले हाल प्रदेश तथा स्थानीय तहले राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोग 
ऐन, अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोञ्िम गनुिपने न्यूनतम प्रकृयागत 
कायि सम्पादन गरे नगरेको, कानून तिुिमा गरे नगरेको, उद्देश्य बमोञ्िम ििि गरे नगरेको लगायतका सूिकका 
आधारमा यस िर्ि प्रदेश तथा स्थानीय तहको कायि सम्पादन मापन गररएको छ। आगामी र्दनमा प्रकृयागत कायि 
सूिकको मूल्याङ्कनभन्दा पर्न नर्तिामूलक सूिकहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा समानीकरण अनदुान र्सफाररस गदै 
िाने आयोगको सोि रहेको छ। तथावप प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई उनीहरूको कायि सम्पादनमा अर्भप्ररेरत 
गने मनसायले कानूनमा भएको व्यिस्था बमोञ्िम कायि सम्पादन सूिकलाई आधार मानी र्सफाररस गररएको हो। 
आर्थिक िर्ि २०७७/७८ का लार्ग प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानून कायािन्ियनको ञ्स्थर्त र ती प्रदेश तथा 
स्थानीय तहले गरेको िििको अिस्था(प्रशासर्नक ििि, िाल ुििि, पुिँीगत ििि र कुल ििि)लाई कायि सम्पादन 
मापनको मु् य आधारका रूपमा र्लर्एको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप् त गने वित्तीय समानीकरण अनदुानको 
कुल रकममर्धये न्यूनतम समानीकरण अनदुानका लार्ग र्सफाररस गररएको रकम कट्टी गरेर बाँकी हनु आउने 
रकमको ५ प्रर्तशत रकम रु.२ अिि १५ करोड ८९ लाि (प्रदेशमा) र रु.३ अिि ४५ करोड २५ लाि (स्थानीय 
तहमा) गरी िम्मा रु. ५ अिि ६१ करोड १४ लाि कायि सम्पादनमा आधाररत वित्तीय समानीकरण अनदुान 
र्सफाररस गररएको छ।  

७.३.१. प्रदेशका सन्दभिमा अिलम्बन गररएका कायि सम्पादन सूिकहरू 

(क) नेपालको संविधानको धारा 60 को उपधारा (5), राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोग 
ऐन,2074 को दफा 3 को उपदफा(1) को िण्ड (क) र अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन 
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ऐन, 2074 को दफा 8 को उपदफा (2) बमोञ्िम प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हनुे 
वित्तीय समानीकरण अनदुान वितरण सम्बन्धी कानून तिुिमा गरेको िा नगरेको।  

(ि) राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन,2074 को दफा 3 को उपदफा (1) को िण्ड 
(ि) र अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 को दफा 9 को उपदफा (३) बमोञ्िम 
प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गररने सशति अनदुान वितरण सम्बन्धी प्रदेश कानून तिुिमा 
गरेको िा नगरेको।  

(ग) अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 को दफा 18 को उपदफा (1) बमोञ्िम प्रदेशले 
आगामी आर्थिक िर्िको लार्ग आय व्ययको प्रक्षेपण गररएको त्याङ्क सवहतको वििरण िाल ु
आर्थिक िर्िको पसु मसान्त र्भि अथि मन्िालयमा पेश गरेको िा नगरेको।  

(घ) अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 को दफा 21 को उपदफा (4) बमोञ्िम प्रदेशले 
आफूले उठाएको रािस्ि र रािस्ि बाँडफाँडबाट प्राप् त हनुे रकम सवहतको कुल रािस्ि 
रकमबाट प्रशासर्नक ििि परुा गरी बाँकी रकम विकास र्नमािणका कायिमा उपयोग गरेको 
अिस्था भएको िा नभएको।  

(ङ) प्रदेशले अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 को दफा 30 को उपदफा (3) बमोञ्िम 
बिेट कायिन्ियनको िावर्िक समीक्षा गरी तत ् सम्बन्धी वििरण कार्तिक मसान्त र्भिमा 
सािििर्नक गरेको िा नगरेको।  

(ि) अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 को दफा 32 को उपदफा (2) बमोञ्िम प्रदेशले 
आफूले गरेको आय व्ययको िौमार्सक आिर्धक वििरण तोवकएको समय (िौमार्सक अिर्ध 
समाप् त भएको एक मवहना र्भि) मा संघीय अथि मन्िालय समक्ष पेश गरेको िा नगरेको।  

(छ) प्रदेशको गत आर्थिक िर्िको िििको प्रगर्त प्रर्तशत।  

यसप्रकार उञ्ल्लञ्ित कायि सम्पादन सूिकहरूको मूल्याङ्कन गदाि बुदँा नं. (क)देञ्ि (ि) सम्मका सूिकहरू 
प्रत्येकलाई समान १३ प्रर्तशत भार र बुदँा नं. (छ) मा रहेको िििको प्रर्तशतलाई २२ प्रर्तशत भार 
र्दर्एको छ।  
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७.३.२. स्थानीय तहका सन्दभिमा अिलम्बन गररएका कायि सम्पादन सूिकहरू 

(क) अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन,2074 को दफा 18 को उपदफा (१) बमोञ्िम स्थानीय 
तहले आगामी आर्थिक िर्िको लार्ग आय व्ययको प्रक्षेपण गररएको त्याङ्क सवहतको वििरण 
िाल ुआर्थिक िर्िको पसु मसान्त र्भि अथि मन्िालयमा पेश गरेको िा नगरेको।  

(ि) अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन,2074 को दफा 21 को उपदफा (३) बमोञ्िम स्थानीय 
तहले िाल ुआर्थिक िर्िको असार मवहनाको 10 गते र्भि आगामी आर्थिक िर्िको रािस्ि र 
व्ययको अनमुार्नत वििरण (बिेट) सम्बञ्न्धत गाउँ िा नगर सभामा पेश गरेको िा नगरेको।  

(ग) अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन,2074 को दफा 21 को उपदफा (४) बमोञ्िम आफूले 
उठाएको रािस्ि र रािस्ि बाँडफाँडबाट प्राप् त हनुे रकम सवहतको कुल रािस्ि रकमबाट 
प्रशासर्नक ििि पूरा गरी बाँकी रकम विकास र्नमािणका कायिमा उपयोग गरेको अिस्था भएको 
िा नभएको।  

(घ) अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन,2074 को दफा 30 बमोञ्िम स्थानीय तहको पर्छल्लो 
आर्थिक िर्िको आय-व्यय वििरणको अञ्न्तम लेिा परीक्षण भएको िा नभएको।  

(ङ) अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन,2074 को दफा 30 को उपदफा (3) बमोञ्िम स्थानीय 
तहले बिेट कायािन्ियनको िावर्िक समीक्षा गरी तत ्सम्बन्धी वििरण काञ्त्तक मसान्त र्भिमा 
सािििर्नक गरेको िा नगरेको।  

(ि) स्थानीय तहको गत आर्थिक िर्िको िििको प्रगर्त प्रर्तशत।  

(छ) अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन,2074 को दफा 32 को उपदफा (3) र स्थानीय सरकार 
संिालन ऐन, 2074 को दफा 76 को उपदफा (5) बमोञ्िम स्थानीय तहले आफूले गरेको 
आय र व्ययको िौमार्सक शीर्िकगत वििरण तोवकएको समय र्भि संघीय अथि मन्िालयमा, 
प्रदेशको आर्थिक मार्मला तथा योिना मन्िालयमा, संघीय मार्मला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्िालयमा, राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पेश गरेको िा नगरेको।  

यसप्रकार उञ्ल्लञ्ित कायि सम्पादन सूिकहरूको मूल्याङ्कन गदाि बुदँा नं. (क),(ग),(ङ),(ि) र (छ) लाई 
१०/१० प्रर्तशत र बुदँा नं. (ि) र (घ) लाई २५/२५ प्रर्तशत भार र्दर्एको छ।  
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८. वित्तीय समानीकरण अनदुानबाट प्राप् त रकमको उपयोग र यस सम्बन्धी सझुाि:  

नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई िििको आिश्यकता र रािस्िको क्षमताको आधारमा वित्तीय 
समानीकरण अनदुान वितरण गनुिपने संिैधार्नक व्यिस्था रहेको छ। वित्तीय समानीकरण अनदुानको मूल 
उद्देश्य िििको आिश्यकता र रािस्िको क्षमताको अन्तरबाट र्सििना हनुे वित्तीय अन्तर घटाई सन्तलुन 
कायम गनुि हो। नेपालको संविधान बमोञ्िम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गररएको ञ्िम्मेिारी पूरा 
गनि आिश्यक पने स्रोत अभािको समस्या घटाउन यो अनदुान हस्तान्तरण हनुे भएकाले संिैधार्नक 
ञ्िम्मेिारी पूरा गनि यसको उपयोग गनुिपदिछ। अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 
२८ मा उि ऐन र प्रिर्लत कानून बमोञ्िम प्राप् त भएको अनदुानको रकम िनु प्रयोिनका लार्ग प्राप् त 
भएको हो सोही प्रयोिनका लार्ग प्रयोग गनुिपने व्यिस्था गररएकोले वित्तीय समानीकरण अनदुानको प्रयोग 
प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपालको संविधान अनसुार आफूलाई प्राप् त अर्धकार अनरुुपको कायि-ञ्िम्मेिारी 
पूरा गनिका लार्ग ििि गनुि पदिछ। नेपालको संविधानमा उल्लेि भएको प्रदेश तथा स्थानीय तहको 
अर्धकार सूिी बमोञ्िम आफूले उठाएको रािस्ि र रािस्ि बाँडफाँडबाट प्राप् त हनुे रकमले सम्िोधन 
गनुि पने कायिहरू बाहेकका सबै विर्यगत कायिहरू सम्पादन गनिका लार्ग वित्तीय समानीकरण अनदुानको 
उपयोग गनुि पने हनु्छ। यसरी अनदुानको उपयोग गदाि मार्थ अनदुान र्सफाररस गदाि र्लर्एका आधार 
तथा सूिकहरूमा सधुार तथा गणुस्तर कायम गने गरी सबै विर्यगत क्षेिहरूका कायिहरू सम्पादन गनिका 
लार्ग उपयोग गनुि पनेछ। यस क्रममा प्रदेश र्भिका स्थानीय तहको सन्तलुन व्यिञ्स्थत गने तफि  विशेर् 
र्धयान र्दनपुने देञ्िन्छ। त्यसरी अनदुानको उपयोग गदाि कुनै विर्यगत क्षेिका कायिहरूमा माि बढी 
विर्नयोिन गने र अन्य विर्यगत क्षेिका कायिहरूका लार्ग आिश्यक विर्नयोिन नै नहनुे अिस्था आउन 
र्दन ुहदैुन। तसथि प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनदुानबाट प्राप् त हनुे रकमको उपयोग 
र्नम्नानसुार हनुे गरी गनि राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा वित्त आयोगले सझुाि प्रदान गरेको छ।  

१) वित्तीय समानीकरण अनदुान रकमको प्रयोग िनु उद्देश्यका लार्ग प्राप् त भएको हो सोही प्रयोिनमा 
ििि गनुिपने अथाित यस्तो अनदुान रकमको प्रयोग उद्देश्यपरक ढंगले तोवकएको कायिमा 
नर्तिामूलक एिम ्प्रभािकारी रुपमा ििि गनुिपने।  

२) प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहको िििको आिश्यकता र रािस्िको क्षमता बीिको वित्तीय 
अन्तर (Fiscal Gap) का आधारमा देञ्िएको अन्तर पररपूर्ति गनिमा वित्तीय समानीकरण अनदुान 
रकम प्रयोग गनुिपने।  
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३) िििको आिश्यकता पररभावर्त गदाि औलँ्यार्एका िििका शीर्िकहरूमा वित्तीय समानीकरण 
अनदुान प्रयोग गनुिपने।  

४) संविधानको अनसूुिी अनसुार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप् त एकल र साझा सूिी बमोञ्िमका 
कायि ञ्िम्मेिारी अनसुारको कायिमा वित्तीय समानीकरण अनदुान उपयोग गनुिपने।  

५) संविधानको ममि  र भािना बमोञ्िम विशेर् अनदुान, समपरुक अनदुान र सशति अनदुानलाई 
न्यूनीकरण गदै त्यस्ता अनदुानबाट पररपूर्ति हनु नसकेको अन्तर (Gap) र रािस्ि बाँडफाँडबाट 
प्राप् त रकमबाट समेत पररपूर्ति गनि नसवकएको वित्तीय अन्तर (Fiscal Gap) लाई पररपूर्ति गनि 
समानीकरण अनदुान रकम उपयोग गनुिपने।  

६) सम्बञ्न्धत प्रदेश र स्थानीय तहको ञ्शक्षा, स्िास््य, िानेपानी िस्ता अत्यािश्यक सेिा उपलब्ध 
गराउन, अन्य प्रदेश र अन्य स्थानीय तहसँग प्रर्तस्पधाि गदै सन्तरु्लत विकास गनि गराउन, प्रदेश 
तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक सामाञ्िक असमानता न्यूनीकरण गनि, सडक,र्सँिार्, विद्यतु, 

कार लगायतस िा  पूिािधार विकास गनि तथा संविधानले प्रत्याभतू गरेको ििि ञ्िम्मेिारी पूरा 
गनि समानीकरण अनदुान रकमको उपयोग गनुिपने।  

७) प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई सरकारी सेिाहरू न्यूनतम र समतामूलक (Minimum and 

Equitable) रुपमा नागररकहरूलाई बासस्थानको आधारमा भेदभाि नहनुे गरी प्रदान गनि उपयिु 
मािामा स्रोत साधनहरू उपलब्ध गराउन वित्तीय समानीकरण अनदुानको रकम उपयोग गनुिपने।  

८) राञ्ष् िय रुपमा पछार्ड परेका प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राञ्ष् िय औसत स्तर (National 

Average Standard) को नञ्िक ल्याउन वित्तीय समानीकरण अनदुानको उपयोग गनुिपने।  

९) प्रदेश र स्थानीय तहले राञ्ष् िय मापदण्ड (National Standard) र राञ्ष् िय लक्ष्य (National 

Target) बमोञ्िम काम कारबाहीहरू सम्पादन गनिका लार्ग पर्न वित्तीय समानीकरण अनदुानको 
रकम उपयोग गनुिपने।  

१०) प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरूको िििको आिश्यकता र रािस्ि क्षमता बीिको अन्तर 
घटाई राञ्ष् िय मापदण्ड अनरुुप नागररकलाई न्यूनतम सेिा र्दन सक्ने साम्यि प्रदान गनि 
समानीकरण अनदुान उपयोग गनुिपने।  
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११) वित्तीय संघीयता अन्तगित अन्तर-सरकारी सम्बन्धको सन्तलुनका लार्ग ञ्क्षर्तिीय वित्तीय अन्तर 
(Horizontal Fiscal Gap) र उधिगामी वित्तीय अन्तर (Vertical Fiscal Gap) पूरा गनि वित्तीय 
समानीकरण अनदुान उपयोग गनुिपने।  

१२) संविधानले र्नदेश गरेका मौर्लक हक र राज्यका र्नदेशक र्सिान्त बमोञ्िम प्रदेश तथा स्थानीय 
तहको आर्थिक विकासमा योगदान परु् याउन पर्न समानीकरण अनदुानको उपयोग गनुिपने।  

१३) समािका सबै िगि, क्षेि, समदुाय, िातिार्त, अल्पसं्यक, सीमान्तकृत, अशि र असहायहरूको 
सशिीकरण गनि र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विकासको मूलप्रिाहमा ल्याउन समानीकरण 
अनदुानको उपयोग गनुिपने।  

१४) संविधानले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र्दएको संिैधार्नक ञ्िम्मेिारी अनरुुप सेिा प्रिाह र 
विकास र्नमािण गनिका लार्ग समेत समानीकरण अनदुान उपयोग गनुिपने।  

१५) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई िििको आिश्यकता र रािस्िको क्षमताको 
आधारमा वित्तीय समानीकरण अनदुान वितरण गनुिपने।  

१६) प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप् त अनदुान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने रािस्िलाई प्रदेश 
र्भिका स्थानीय तहको िििको आिश्यकता र रािस्िको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण 
अनदुान उपलब्ध गराउनपुने।  

१७) आगामी र्दनहरूमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले रािस्ि संकलन गनि गरेको प्रयत् न, कायि 
सम्पादन क्षमतामा गरेको अर्भिृवि र अन्य तहसँग गरेको प्रर्तस्पधी विकासको अिस्था समेतलाई 
मर्धयनिर गदै वित्तीय समानीकरण अनदुानलाई कायि सम्पादनमा आधाररत समानीकरण 
अनदुानको रुपमा बढोत्तरी गदै लग् न उपयिु हनुे।  

१८) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई न्यायोञ्ित, सन्तरु्लत र पारदशी हनुे गरी वित्तीय 
समानीकरण अनदुान रकमको बाँडफाँड र वितरण गनुिपने।  

१९) आगामी र्दनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र राञ्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा 
वित्त आयोग समेतको सहयोग र समन्ियमा प्रत्येक प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय तहको ििि र 
रािस्ि बीिको वित्तीय अन्तर पत्ता लगाई सो अन्तरका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनदुान 
वितरण गनिका लार्ग आिश्यक अर्धययनको कायि अगार्ड बढाउन ुपने।  
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२०)  अर्धययन भ्रमण, िैदेञ्शक भ्रमण, प्रशासर्नक एिम ्कायािलय स िालन िस्ता शीर्िक िा विर्यमा 
प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनदुानबाट ििि गनि नहनुे।  

रष्टव्यः  

आर्थिक िर्ि २०७७/७८ का लार्ग नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गने वित्तीय 
समानीकरण अनदुान सम्बन्धी र्सफाररस अनसूुिी-१ मा र नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारलाई 
हस्तान्तरण गने वित्तीय समानीकरण अनदुान सम्बन्धी र्सफाररस अनसूुिी-२ मा समािेश गररएका छन।्  
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अनसूुिी-१ 

आर्थिक िर्ि २०७७/७८ का लार्ग नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हनु े
वित्तीय समानीकरण अनदुान सम्बन्धी र्सफाररस 

क्र. सं. प्रदेशको नाम 

आयोगबाट ससफारिस भएको सित्तीय समानीकिण अनुदान िकम (रु.लाखमा) 

न्यूनतम िकम 
सुत्रमा 

आधारित िकम 

कायय सम्पादनमा 

आधारित िकम 
जम्मा 

1 प्रदेश नं. १ 26411 54275 2740 83426 
2 प्रदेश नं. २ 17474 53036 2712 73222 
3 बाग्मती प्रदेश 25711 51302 3479 80492 
4 गण्डकी प्रदेश 17635 53319 3233 74187 
5 प्रदेश नं. ५ 22593 53639 3425 79657 
6 कर्ााली प्रदेश 16858 80848 2767 100473 
7 सुदरूपश्चिम प्रदेश 17243 63767 3233 84243 

जम्मा 143925 410186 21589 575700 
 

  



23 
 

अनसूुिी-२ 

आर्थिक िर्ि २०७७/७८ का लार्ग नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हनुे  वित्तीय 
समानीकरण अनदुान सम्िन्धी र्सफाररस 

क्र. स.ं सजल्ला 

 

स्थानीय तह 
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कोड नाम न्यूनतम 
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सम्पादनमा 
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जम्मा 
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