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राजस्व बााँडफााँड सम्बन्धी ससफाररस 

आसथिक वर्ि 2077/78 का लासि संववधान र कानून वमोजजम संघीय सज ित कोर्बाट संघ, प्रदेश 
तथा स्थानीय सरकार बीि राजस्वको बााँडफााँड िने ववस्ततृ आधार र ढााँिा सनधािरण एवम ्सनधािररत ढााँिा 
बमोजजमको राजस्व बााँडफााँडको विस्सा सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई ससफाररस।  

आयोिबाट ससफाररस िररएको समसतिः 2076/11/२९ िते, सबिीबार।  

१. पषृ् ठभसूम  

नेपाल संघीय लोकताजन्िक िणतन्िात्मक राज्य संरिनामा रुपान्तररत भएको सन्दभिमा नेपालको संववधानले 
राजष् िय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त आयोिको व्यवस्था िरेको र यस आयोिलाई ववत्तीय संघीयताको 
कायािन्वयनमा सघाउ परु् याउने उदे्धश्यले संवैधासनक जजम्मेवारी सजुम्पएको देजिन्छ। आफूलाई सजुम्पएको 
संवैधासनक जजम्मेवारी अनरुुप आयोिले राज्यमा उपलब्ध ववत्तीय एवम ् प्राकृसतक स्रोत साधनको 
समन्यावयक एवम ्समतामूलक ढंिले बााँडफााँड र ववतरण िनिका लासि ववसभन्न आधार र ढााँिा सनधािरण 
िरी तीनै तिका सरकारलाई ससफाररस िनुिपने िनु्छ।  

संववधानको भाि 26 मा संवैधासनक सनकायका रुपमा व्यवस्था िररएको राजष् िय प्राकृसतक स्रोत तथा 
ववत्त आयोिले ववत्तीय संघीयताका अवयविरू (Dimensions of Fiscal Federalism) लाई मध्यनजर िदै 
आफूलाई प्रदान िररएको संवैधासनक जजम्मेवारी र दायरा सभि रिी कायि सम्पादन िदै आएको छ। 
संववधानले यस आयोिलाई राज्यमा उपलब्ध ववत्तीय स्रोत र साधनको तीन तिका सरकारबीि समतामूलक 
ववतरणको आधार तयार िने कायािदेश ददएको छ।  

संघीयता अन्तिित साविजसनक ववत्तको मित्त्वपूणि अङ्गको रुपमा रिेको ववत्तीय संघीयताले संघ, प्रदेश तथा 
स्थानीय तिबीि राज्यका आसथिक स्रोत र साधनको न्यायोजित ववतरणको आधार, ढााँिा र माििदशिन प्रदान 
िने िदिछ।  

सन ्1959 मा प्रससद्ध अमेररकी अथिशास्त्री ररिाडि मसु्रेभले ववत्तीय संघीयताको बारेमा बिस र पैरवी 
िदै तिित सरकारिरू बीिको काम तथा ववत्तीय स्रोतको सम्बन्ध नै ववत्तीय संघीयता िो भनी पररभावर्त 
िरेका सथए। नेपालको पररवेशमा ववत्तीय संघीयताका अवयविरूमा ििि जजम्मेवारीको बााँडफााँड 
(Expenditure Assignment), राजस्व असधकार (Revenue Authority), अन्तर-सरकारी ववत्तीय िस्तान्तरण 
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(Inter-Governmental Fiscal Transfer), आन्तररक ऋण (Internal Borrowing) र प्राकृसतक स्रोतको 
पररिालन तथा बााँडफााँडलाई सलइन्छ। ववत्तीय संघीयताका अवयविरूलाई देिाय बमोजजम देिाईएको 
छ।  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

सामान्यतया संघीयता लािू भएका देशिरूमा मासथल्लो तिका सरकारमा राजस्व संकलन िने असधकार 
र दायरा स्वभावत: बढी रिेको िनु्छ। अथाित राजस्व संकलनको क्षमता एवम ्दायराका दृजष् टकोणले 
नेपाल सरकारको तलुनामा प्रादेजशक र स्थानीय सरकारिरूको सक्षमता न्यून िनुे िदिछ। अतिः संघीयता 
लािू भएका मलुकुमा त्यसरी संकसलत राजस्व रकम सैद्धाजन्तक एवम ्व्यविाररक रुपमा नेपाल सरकारले 
तल्ला तिका सरकारिरूलाई सनजश् ित आधार, ववसध र ढााँिा अनरुुप बााँडफााँड िनुिपने िनु्छ।  

संवैधासनक तथा कानूनी व्यवस्था अनरुुप आयोिले तीनै तिका सरकारलाई ववसभन् न ससफाररसिरू िनुिपने 
िनु्छ। जसमध्ये नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तिलाई िस्तान्तरण िनुे राजस्व बााँडफााँडका 
आधार र ढााँिा सम्बन्धी ससफाररस मखु्य रुपमा रिेको छ। यसैअनरुुप नेपालको संववधान, राजष् िय 

नेपालमा ववत्तीय 
संघीयता 

ििि जजम्मेवारी को बााँडफााँड
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राजस्व बााँडफााँड

अनदुान (ववत्तीय समानीकरण,

सशित, समपरुक र ववशेर्)
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प्राकृसतक स्रोतको पररिालन तथा बााँडफााँड

ववत्तीय संघीयताका अवयविरू 
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प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त आयोि ऐन, 2074 र अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 समेतका 
आधारमा आसथिक वर्ि 2077/78 का लासि संघीय सज ित कोर्बाट संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार 
बीि राजस्वको बााँडफााँड िने ववस्ततृ आधार र ढााँिा एवम ्सो बमोजजम राजस्व बााँडफााँडको विस्सा 
सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई ससफाररस िररएको छ।  

२. संवैधासनक व्यवस्था 

नेपालको संववधानको प्रस्तावनाले बिजुातीय, बिभुावर्क, बिधुासमिक, बिसुााँस्कृसतक तथा भौिोसलक 
ववववधतायकु्त ववशेर्तालाई आत्मसात िरी ववववधता बीिको एकता, सामाजजक सााँस्कृसतक ऐक्यवद्धता, 
सविष्णुता र सद् भावलाई संरक्षण एवम ्प्रवधिन िदै; विीय, जातीय, क्षेिीय, भावर्क, धासमिक, लैवङ्गक 
ववभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य िरी आसथिक समानता, समवृद्ध र सामाजजक न्याय 
ससुनजश् ित िनि समानपुासतक समावेशी र सिभासितामूलक ससद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको 
सनमािण िने संकल्प िरेको छ। तसथि वतिमान नेपालको संघीय संरिना बमोजजमको आसथिक ववकास र 
समनु्नसतका लासि समानपुासतक समावेशी र सिभासितामूलक ससद्धान्तका आधारमा जनतालाई सामाजजक 
न्याय प्रदान िनिका लासि पसन संघमा संकसलत राजस्व प्रदेश र स्थानीय तिमा समेत िस्तान्तरण िनुिपने 
िनु्छ।  

नेपालको संववधानको भाि 5 मा राज्यको संरिना र राज्य शजक्तको बााँडफााँडका सम्बन्धमा व्यवस्था िदै 
धारा 56 को उपधारा (1) मा संघीय लोकताजन्िक िणतन्ि नेपालको मूल संरिना संघ, प्रदेश तथा 
स्थानीय ति िरी तीन तिको िनुे स्पष् ट व्यवस्था िरेको छ भने सोिी धाराको उपधारा (2) मा नेपालको 
राज्यशजक्तको प्रयोि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तिले यस संववधान तथा कानून बमोजजम िनेछन ्भन् न े
उल्लेि िरेको छ।  

यसै सन्दभिमा संववधानको धारा 232 को उपधारा (1) ले नेपालमा लािू भएको संघीय संरिनाका 
सम्बन्धमा उल्लेि िदै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय ति बीिको सम्बन्ध सिकाररता, सिअजस्तत्व र 
समन्वयको ससद्धान्तमा आधाररत िनुेछ भनी स्पष् ट माििदशिन िरेको छ। सोिी ससद्धान्तका आधारमा संघ, 
प्रदेश (7 वटा) र स्थानीय सरकार (753 वटा) िरूले संववधानको ममि र भावना अनसुार एकआपसी 
सियोि र समन्वयका आधारमा आ-आफ्ना क्षेिमा वियाशील भई एकले अकोलाई सघाउ परु् याउनपुदिछ।  

त्यसैिरी संववधानको धारा 59 को उपधारा (1) ले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तिले आफ्नो क्षेिासधकार 
सभिको आसथिक असधकार सम्बन्धी ववर्यमा कानून बनाउने, वावर्िक बजेट बनाउने, सनणिय िने, नीसत तथा 
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योजना तयार िने र त्यसको कायािन्वयन िने भनी स्पष् ट माििदशिन िरे बमोजजम तीनै तिका 
सरकारिरूबाट उक्त कायििरू सम्पादन िनुपुने िनु्छ।  

साथै संववधानको धारा 60 ले राजस्व स्रोतको बााँडफााँड सम्बन्धमा ववशेर् व्यवस्था िरेको छ। जसअनसुार 
धारा 60 को उपधारा (१) ले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तिले आफ्नो आसथिक असधकारक्षेि सभिको 
ववर्यमा कर लिाउन र ती स्रोतिरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने, तर साझासूिी सभिको ववर्यमा र कुनै 
पसन तिको सूिीमा नपरेका ववर्यमा कर लिाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले सनधािरण 
िरे बमोजजम िनुे व्यवस्था िरेको छ। त्यसैिरी सोिी धाराको उपधारा (२) मा नेपाल सरकारले संकलन 
िरेको राजस्व संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तिलाई न्यायोजित ववतरण िने व्यवस्था समलाउने छ भनी 
उल्लेि िरेको र उपधारा (३) मा प्रदेश तथा स्थानीय तिले प्राप् त िने ववत्तीय िस्तान्तरणको पररमाण 
राजष् िय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त आयोिको ससफाररस बमोजजम िनुेछ भनी व्यवस्था िरेबाट नेपालमा 
अन्तर-सरकारी ववत्तीय िस्तान्तरण र व्यवस्थापनमा यस आयोिको भसूमका र ससफाररस उल्लेिनीय र 
बाध्यकारी िनुे देजिएको छ। साथै उपधारा (७) ले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय ति बीि राजस्वको 
बााँडफााँड िदाि सन्तसुलत र पारदशी रुपमा िनुिपने भनी िरेको व्यवस्थालाई आयोि र नेपाल सरकारले 
उच्ि प्राथसमकतामा राख्नपुने िनु्छ।  

यसका आलावा संववधानको धारा 60 को उपधारा (८) ले राजस्व बााँडफााँड सम्बन्धी संघीय ऐन बनाउाँदा 
राजष् िय नीसत, राजष् िय आवश्यकता, प्रदेश तथा स्थानीय तिको स्वायत्तता, प्रदेश तथा स्थानीय तिले 
जनतालाई परु् याउनपुने सेवा र उनीिरूलाई प्रदान िररएको आसथिक असधकार, राजस्व उठाउन सक्न े
क्षमता, राजस्वको संभाव्यता र उपयोि, ववकास सनमािणमा िनुिपने योिदान, क्षेिीय असन्तलुन िररबी र 
असमानताको न्यूनीकरण, बज ितीकरणको अन्त्य, आकजस्मक कायि र अस्थायी आवश्यकता पूरा िनि 
सियोि िनुिपने ववर्यिरूमा ध्यान ददनपुने कुरा उल्लेि िरेको देजिन्छ। यस सन्दभिमा ववत्तीय संघीयताको 
कायािन्वयनको िममा संघीय सज ित कोर्बाट संकसलत राजस्वको बााँडफााँड िने ववर्यमा उजल्लजित 
ववर्य वस्तिुरूलाई नेपाल सरकार लिायत सम्बद्ध सरोकारवाला सबैले ववशेर् प्राथसमकता र उच्ि 
मूल्याङ्कन िनुिपने आयोिको धारणा रिेको छ।  

यसैिरी संववधानको धारा 116 मा संघीय सज ित कोर्को बारेमा व्यवस्था िदै िठुी रकम बािेक नेपाल 
सरकारलाई प्राप् त िनुे सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको सधतोमा सलइएका सबै कजाि, ऐनको असधकार 
अन्तिित ददईएको जनुसकैु ऋण असूल िुाँदा प्राप् त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप् त िनुे अन्य 
जनुसकैु रकम संघीय ऐन द्वारा अको व्यवस्था निररएमा एक सरकारी कोर्मा आम्दानी बााँसधने छ 
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जसलाई संघीय सज ित कोर् भसननेछ भनी व्यवस्था िरेको छ। त्यसरी नै संववधानको धारा 204 मा 
प्रदेश सज ित कोर्को व्यवस्था िदै िठुी रकम बािेक प्रदेश सरकारलाई प्राप् त िनुे सबै प्रकारका राजस्व, 
राजस्वको सधतोमा सलइएका सबै कजाि, प्रदेश ऐनको असधकार अन्तिित ददईएको जनुसकैु ऋण असलु 
िुाँदा प्राप् त भएको सबै धन र नेपाल सरकारबाट प्राप् त िनुे अनदुान एवम ्ऋण रकम प्रदेश ऐन द्वारा 
अको कुनै व्यवस्था निररएमा एक प्रदेश सरकारी कोर्मा आम्दानी बााँसधने छ जसलाई प्रदेश सज ित 
कोर् भसननेछ भनी व्यवस्था िरेको छ। साथै संववधानको धारा 229 ले स्थानीय सज ित कोर्को बारेमा 
व्यवस्था िरेको छ। जस अनसुार स्थानीय ति अन्तिितका प्रत्येक िाउाँपासलका र निरपासलकामा एक 
स्थानीय सज ित कोर् रिनेछ। त्यस्तो कोर्मा िाउाँपासलका वा निरपासलकालाई प्राप् त िनुे सबै प्रकारको 
राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप् त िनुे अनदुान तथा िाउाँपासलका वा निरपासलकाले 
सलएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप् त िनुे रकम जम्मा िनुेछ भन्ने व्यवस्था िरेको छ। यसरी तीनै 
तिका सरकारले आ-आफ्ना अलि अलि सज ित कोर् िडा िरी प्राप् त रकम कोर्मा जम्मा िनुिपने 
व्यवस्थालाई तीनै तिका सरकारले अनसुरण िरररिेका छन ्भन् ने आयोिको ववश्वास रिेको छ।  

यी सबै पक्षिरूलाई ख्याल रािी नेपालमा अन्तर-सरकारी ववत्तीय सम्बन्धलाई पररभावर्त िदै नेपालको 
संववधानको धारा 232 को उपधारा (१) ले पररकल्पना िरेको तीन तिका सरकार बीिको सम्बन्धलाई 
एकआपसी समन्वय र सिकायिको ससद्धान्तअनकूुल बनाउाँदै लैजाने उदे्धश्यका साथ संववधानको धारा 250 
ले यस आयोिको पररकल्पना िरेको देजिन्छ। संववधानको धारा 251 ले यस आयोिको काम कतिव्य 
र असधकारको बारेमा स्पष् ट व्यवस्था िरेको छ। उक्त धारा 251 को उपधारा (1) (क) ले संववधान 
र कानून बमोजजम संघीय सज ित कोर्बाट संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार बीि राजस्वको बााँडफााँड 
िने ववस्ततृ आधार र ढााँिा सनधािरण िने असधकार तथा जजम्मेवारी आयोिलाई प्रदान िरेबाट आयोिले 
मासथ उजल्लजित समर ववर्य वस्तलुाई ख्याल राख्दै राजस्व बााँडफााँड सम्बन्धी ससफाररस िनुिपने अवस्था 
रिेको देजिन्छ।  
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३. कानूनी व्वयस्था 

३.१ राजष् िय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त आयोि ऐन, 2074 

1. राजष् िय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त आयोि ऐन, 2074 को दफा 15 ले राजस्वको बााँडफााँड 
िदाि सलईने आधार तोकेको छ। जसअनसुार आयोिले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय 
तिबीि राजस्वको बााँडफााँड िने ववस्ततृ आधार र ढााँिा देिायका आधारमा सनधािरण िरी 
नेपाल सरकारमा ससफाररस िनुिपनेछिः- 

क.  जनसङ्खख्या र जनसाविक वववरण 

ि.  क्षेिफल 

ि.  मानव ववकास सूिकाङ्क 

घ.  िििको आवश्यकता 
ङ.  राजस्व संकलनमा िरेको प्रयास 

ि.  पूवािधार ववकास 

छ.  ववशेर् अवस्था।  

2. आयोिले राजस्व बााँडफााँड सम्बन्धमा सनधािरण िरेको ववस्ततृ आधार र ढााँिा पााँि (५) वर्िको 
लासि मान्य िनुे र आयोिले प्रत्येक पााँि वर्िमा पनुरावलोकन िरी नेपाल सरकार समक्ष 
ससफाररस िने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा 15 को उपदफा (२) मा िरेअनसुार आिामी 
आसथिक वर्ि 2077/78 का लासि ससफाररस िररएको राजस्व बााँडफााँड सम्बन्धी आधार र 
ढााँिा आिामी पााँि वर्िका लासि लािू िनुेछ।  

3. तर सोिी ऐनको दफा 15 को उपदफा (3) र (४) ले यस आयोिले सनधािरण िरेको ववस्ततृ 
आधार र ढााँिा ववशेर् कारणवस पााँि वर्ि आिावै पनुरावलोकन िनि आवश्यक देिेमा नेपाल 
सरकारले आयोिलाई अनरुोध िनि सक्ने र नेपाल सरकारले िरेको अनरुोध आयोिलाई मनाससव 
लािेमा उजल्लजित आधार र ढााँिामा पनुरावलोकन िरी नेपाल सरकारमा ससफाररस िने 
सक्नेछ। तर यसरी आयोिबाट पविलो पटक सनधािरण भएको ववस्ततृ आधार र ढााँिा पााँि 
वर्िमा एक पटक भन्दा वढी पटक पनुरावलोकन िनुसक्ने देजिाँदैन।  
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३.२ अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 

१. अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 को दफा (3) बमोजजम नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार र स्थानीय तिले कर, िैरकर तथा रोयल्टी लिाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था िरेको छ। 
जसअनसुार ऐनको अनसूुिी 1 बमोजजम नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजजम करतफि  भन्सार 
मिशलु, अन्तिःशलु्क, मूल्य असभवृवद्ध कर, संस्थाित आयकर, व्यजक्तित आयकर, पाररश्रसमक 
कर र िैरकरतफि  रािदानी शलु्क, सभसा शलु्क, पयिटन दस्तरु, सेवा शलु्क दस्तरु, जूवा/जिठ्ठा 
क्याससनो, दण्ड-जररवाना लिाउन र उठाउन सक्न ेव्यवस्था िरेको छ।  

२. त्यसैिरी सोिी दफाको उपदफा (2) ले प्रदेश सरकारले प्रदेश कानून बमोजजम करतफि  घरजग्िा 
रजजष् िेशन शलु्क, सवारीसाधन कर, मनोर जन कर, ववज्ञापन कर, कृवर् आयमा कर र 
िैरकरतफि  सेवाशलु्क दस्तरु, पयिटन शलु्क, दण्ड-जररवाना लिाउन र उठाउन सक्न ेव्यवस्था 
िरेको छ।  

३. यसैिरी सोिी दफाको उपदफा (3) ले स्थानीय तिले स्थानीय कानून बमोजजम करतफि  सम्पजत्त 
कर, घरबिाल कर, घरजग्िा रजजष् िेशन शलु्क, सवारीसाधन कर, भमूीकर (मालपोत), 
मनोर जन कर, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर र िैरकरतफि  सेवाशलु्क दस्तरु, पयिटन शलु्क, 
दण्ड-जररवाना लिाउन र उठाउन सक्न ेव्यवस्था िरेको छ।  

४. प्रदेश तथा स्थानीय तिले कर लिाउाँदा राजष् िय आसथिक नीसत, वस्त ुतथा सेवाको ओसारपसार, 
पुाँजी तथा श्रम बजार, सछमेकी प्रदेश तथा स्थानीय तिलाई प्रसतकुल निनुे िरी लिाउन ुपनेछ 
भने प्राकृसतक स्रोतमा रोयल्टी लिाउने सम्बन्धमा भने संघीय कानून बमोजजम मािै कर लिाउन 
र उठाउन सक्ने व्यवस्था रिेको छ।  

५. राजस्व बााँडफााँडको सम्बन्धमा अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 को दफा 6 ले 
मूल्य असभवृवद्ध कर तथा अन्तिःशलु्कको बााँडफााँड सम्बन्धमा सनम्नानसुार व्यवस्था िरेको छ।  

• दफा 6 (१) बमोजजम नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तिबीि मूल्य असभवृवद्ध कर र 
आन्तररक उत्पादनबाट उठेको अन्तिःशलु्क रकम बााँडफााँड िनि नेपाल सरकारले एक संघीय 
ववभाज्य कोर् िडा िरी त्यस्तो रकम सो कोर्मा जम्मा िनुिपनेछ।  
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• दफा 6 (2) बमोजजम संघीय ववभाज्य कोर्मा जम्मा भएको रकम मध्ये 70 प्रसतशत 
नेपाल सरकारलाई, 15 प्रसतशत प्रदेशलाई र 15 प्रसतशत स्थानीय तिलाई बााँडफााँड 
िनुिपने िनु्छ।  

• दफा 6(3) बमोजजम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय ति बीि बााँडफााँड िररने 
रकम मध्ये नेपाल सरकारले प्राप् त िने रकम संघीय सज ित कोर्मा दाजिला िने र 
प्रदेशिरू तथा स्थानीय तििरूलाई प्राप् त िनुे रकम नेपाल सरकारले देिायको ववभाज्य 
कोर् िडा िरी त्यस्तो कोर्मा जम्मा िनुिपनेछ।  

क. प्रदेशिरूले प्राप् त िने रकम प्रदेश ववभाज्य कोर्मा जम्मा िनुिपने।  

ि. स्थानीय तििरूले प्राप् त िने रकम स्थानीय सबभाज्य कोर्मा जम्मा िनुिपने।  

• दफा 6(4) बमोजजम प्रदेश ववभाज्य कोर् र स्थानीय ववभाज्य कोर्मा जम्मा भएको रकम 
संववधान र यस ऐनको अधीनमा रिी आयोिले सनधािरण िरेको आधार र ढााँिा बमोजजम 
प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तिलाई बााँडफााँड िनुिपदिछ।  

• दफा 6(5) बमोजजमको बााँडफााँडबाट प्रत्येक प्रदेशले प्राप् त िने रकम सम्बजन्धत प्रदेश 
सज ित कोर्मा र प्रत्येक स्थानीय तिले प्राप् त िने रकम सम्बजन्धत स्थानीय सज ित 
कोर्मा जम्मा िनुे िरी माससक रुपमा उपलब्ध िराउनपुदिछ।  

• यसैिरी दफा 6(6) बमोजजम बााँडफााँड िनुे रकम आसथिक वर्िको अजन्तम मविनामा विसाव 
समलान िनुिपदिछ।  

६. उक्त ऐनको दफा 18 को उपदफा (२) बमोजजम नेपाल सरकारले आयोिसंि परामशि िरी 
िाल ुआसथिक वर्िको फािनु मसान्त सभि राजस्व बााँडफााँड र ववत्तीय समानीकरण अनदुान वापत 
आिामी आसथिक वर्िमा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तिलाई उपलब्ध िराउने अनमुासनत 
स्रोतको वववरण प्रदेश तथा स्थानीय तिलाई उपलब्ध िराउन ुपनेछ भन्ने उल्लेि िरेबमोजजम 
आयोिले तोवकएको समयावसध सभिै राजस्व बााँडफााँडको ववस्ततृ आधार र ढााँिा एवम ्सो ढााँिा 
बमोजजमको राजस्व बााँडफााँडको विस्सा नेपाल सरकारलाई ससफाररस िरेको छ।  

७. त्यसैिरी ऐनको दफा 21 को उपदफा (4) ले प्रदेश तथा स्थानीय तिले आफूले उठाएको 
राजस्व र यस ऐन बमोजजम राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त िनुे रकमबाट प्रशाससनक ििि पगु्ने 
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िरी राजस्व र व्ययको अनमुान पेश िनुिपनेछ भन्ने स्पष् ट व्यवस्था िरेको देजिन्छ। प्रदेश तथा 
स्थानीय तिले राजस्व संकलनमा ववशेर् प्रयास िनुिपने, आ-आफ्नो आन्तररक राजस्व पररिालनमा 
बढी भन्दा बढी प्राथसमकता ददनपुने र आफु अन्तिितको प्रशाससनक ििि आफ्नै आन्तररक 
स्रोतबाट आपूती िनि प्रयत् न िनुिपने िनु्छ। यदद प्रदेश तथा स्थानीय तिले संकलन िरेको 
आन्तररक राजस्व रकमबाट प्रशाससनक ििि धान् न नसक्ने अवस्था भएमा राजस्व बााँडफााँडबाट 
प्राप् त िनुे रकमबाट प्रशाससनक ििि िरी बााँकी रकम ववकास सनमािण र सेवा प्रवािका कायिमा 
ििि िनुिपनेतफि  ऐनले सनदेजशत िरेको देजिन्छ। ऐनको उजल्लजित व्यवस्था र मनसायलाई 
अवलम्वन िदै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रशाससनक िििको वकफायती व्यवस्थापन 
िनुेछ भने आयोिको अपेक्षा र ववश्वास रिेको छ।  

तर प्रदेश तथा स्थानीय तिले आफ्नो आन्तररक राजस्व र संघबाट प्राप् त राजस्वको कुल 
योिबाट प्रशाससनक ििि िनुिपने अवस्थामा यदद कुनै प्रदेश तथा स्थानीय तिको प्रशाससनक 
ििि उसको आन्तररक राजस्व र केन्रबाट प्राप् त राजस्वको कुल रकमबाट समेत पूरा निनु े
जस्थसत देिा पनि िएमा त्यस्ता प्रदेश तथा स्थानीय तिको संस्थाित क्षमता लिायत आवश्यक 
अन्य पक्षमा सधुार एवम ्ववशेर् व्यवस्था िनुिपने तफि  आवश्यक बन्दोबस्त िनुिपने एवम ्सोका 
लासि सम्वद्ध सरोकारवालािरूबाट ववशेर् ध्यान ददनपुने आयोिको सझुाव रिेको छ।  

८. उक्त ऐनको दफा 36 ले तीनै तिका सरकार बीि राजस्वका दर तथा राजस्व संकलन 
सम्बन्धमा एक आपसी समन्वय र सियोि िनुपुने व्यवस्था िरेको छ। जसअनसुार नेपाल 
सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तिले आपसमा समन्वय िरी आफ्नो जजम्मेवारी सभिको राजस्व एक 
अकाि माफि त उठाउन वा कुनै िास प्रकारका राजस्व एकद्वार प्रणालीबाट उठाउने व्यवस्था िनि 
सक्ने तथा राजस्वका दर यथासम्भव समान रुपमा कायम िने वा तत्सम्बन्धी अन्य ववर्यमा 
आवश्यक समन्वय िनि सक्नेछन ्भन्ने व्यवस्था उल्लेि रिेको छ। उजल्लजित प्रावधानिरूलाई 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारिरूले अवलम्वन िनेछन ्भन्ने आयोिको 
अपेक्षा रिेको छ।  

४. राजस्व बााँडफााँडका सैद्धाजन्तक आधार 

ववत्तीय संघीयताको कायािन्वयनको मित्त्वपूणि पक्ष भनेको कुनै एक तिको सरकारले उठाएको राजस्व 
अन्य तििरूमा समेत बााँडफााँड िनुि िो। मासथल्ला तिका सरकारबाट तल्लो तिमा बााँडफााँड िनुे राजस्व 
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(Vertical Revenue Sharing) र तल्ला तिका सरकारबाट मासथ प्रवाि िनुे राजस्व (Upward Transfer of 

Revenue) प्रणाली िरी दईु प्रकारको राजस्व बााँडफााँड पद्धसत रिेकोमा नेपालमा भने मासथल्ला तिका 
सरकारबाट तल्लो तिमा बााँडफााँड िनुे पद्धसत अपनाइएको छ। अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 

२०७४ ले मूल्य असभवृवद्ध कर तथा आन्तररक अन्तिःशलु्कबाट उठेको रकममध्ये ७० प्रसतशत संघलाई 
र १५/१५ प्रसतशत प्रदेश तथा स्थानीय तिलाई बााँडफााँड िनुे व्यवस्था िरेको छ। नेपालको संववधानको 
धारा २५१ को उपधारा (१) को िण्ड (क) मा संववधान र कानून बमोजजम संघीय सज ित कोर्बाट 
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीि राजस्वको बााँडफााँड िने ववस्ततृ आधार र ढााँिा सनधािरण िने काम, 

कतिव्य र असधकार राजष् िय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त आयोिको िनुे व्यवस्था रिेकोमा आयोिले सोिी 
व्यवस्थाका आधारमा राजस् व बााँडफााँडको आधार र ढााँिा सनधािरण िरी ससफाररस िरेको छ। यसै 
सन्दभिमा राजस्व बााँडफााँड सम्बन्धमा अवलम्बन िररएका सैद्धाजन्तक आधार सनम्नानसुार रिेका छन:् 

1. संघीयता लािू भएका मलुकुिरूको ववत्तीय संघीयता सम्बन्धी पक्ष ववश्लरे्ण िदाि संघीय इकाईिरू 
मध्ये नेपाल सरकारसाँि राजस्व संकलन िने दायरा बढी िनु ेिुाँदा स्वभाववक रुपमा संकसलत 
राजस्व समेत बढी िनुे िदिछ। तल्ला तिका संघीय इकाईिरूसाँि राजस्व संकलनका स्रोतिरू 
न्यून िनुे िुाँदा सामाजजक न्यायको दृविकोणले नेपाल सरकारले आफूले संकलन िरेको राजस्व 
सनजश् ित आधार र ढााँिामा तल्ला तिका सरकारलाई बााँडफााँड िनुिपने िनु्छ। साथै नेपालको 
पररवेशमा समेत संववधान र कानूनले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको तलुनामा नेपाल 
सरकारलाई बढी राजस्व उठाउन सक्ने असधकार प्रत्याभतु िरेको छ। यसै ससद्धान्तको 
ममिअनसुार आयोिबाट राजस्व बााँडफााँड सम्बन्धी ववस्ततृ आधार र ढााँिा ससफाररस िररएको 
छ।  

2. नेपालको संववधानको अनसूुिीमा व्यवस्था िररएका असधकारको सूिी अनसुारको कायि िनि 
सम्बजन्धत प्रदेश तथा स्थानीय तिले कमििारी व्यवस्थापनको कायि, प्रशाससनक कायि एवम ्
असनवायि दावयत्व पूरा िनुिपने िनु्छ। जसका लासि प्रदेश तथा स्थानीय तिले आफ्नो आन्तररक 
स्रोतबाट उठेको राजस्वबाट माि संववधानको अनसूुिीमा उजल्लजित कायििरूलाई प्रभावकारी 
रुपमा कायािन्वयन िदै मूति रुप ददन नसक्ने अवस्था रिन सक्छ। अतिः संवैधासनक भावनालाई 
मूति रुप ददाँदै प्रदेश तथा स्थानीय तिको प्रशाससनक व्यवस्थालाई सिजीकरण िनि पसन तििरूबीि 
राजस्व बााँडफााँड िनुिपने िनु्छ।  
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3. यसैिरी राजष् िय नीसतको कायािन्वयन िनि, राजष् िय आवश्यकता पूरा िनि, प्रदेश तथा स्थानीय 
तिको स्वायत्ततालाई ध्यान ददन, प्रदेश तथा स्थानीय तिले जनतालाई परु् याउनपुने सेवा र 
उनीिरूलाई प्रदान िररएको आसथिक असधकार ससुनजश् ित िनि, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई 
ख्याल िनि, ववकास सनमािणमा सियोि परु् याउन, क्षेिीय असन्तलुन, िरीबी र असमानताको 
न्यूनीकरण िनि, बज ितीकरणको अन्त्य िनि तथा आकजस्मक कायि र अस्थायी आवश्यकता पूरा 
िनि समेत राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त रकम उपयोि िनुिपने िनु्छ।  

4. यसका अलावा नेपालको सन्दभिमा स्थानीय सनकायिरू लामो समयदेजि सनवािजित 
जनप्रसतसनधीववविन रिेको अवस्था, नेपाल र नेपालीका लासि नेपालले अपनाएको संघीयता नौलो 
अनभुव भएको अवस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तिको आ-आफ्नै भौिोसलक अवजस्थसत पवििान र 
ववर्मता रिेको अवस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तिको राजस्व संकलनको क्षमता र व्यवस्थापनको 
पक्ष कमजोर रिेको अवस्था जस्ता पक्षिरूलाई मध्यनजर िदै राजस्व संकलनबाट प्राप् त रकम 
बस्तपुरक, यथाथिपरक, समन्यावयक र पारदशी ढंिले बााँडफााँड तथा उपयोि िनुिपने िनु्छ।  

5. यसप्रकार संववधानको धारा ६० र राजष् िय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त आयोि ऐन, 2074 को 
दफा 15 समेतका आधारमा आयोिले तीनै तिका सरकार बीि राजस्वको बााँडफााँड िदाि 
सलनपुने ववस्ततृ आधार र ढााँिा सनधािरण िरी सो बमोजजमको राजस्व बााँडफााँडको विस्सा 
ससफाररस िरेको छ।  

५. राजस्व बााँडफााँडका लासि प्रक्षपेण िररएको रकम 

आिामी आसथिक वर्ि 2077/78 का लासि नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तिलाई िस्तान्तरण 
िनुे राजस्व बााँडफााँडको प्रयोजनाथि आसथिक वर्ि 2077/78 का लासि मूल्य असभवृवद्ध कर तथा आन्तररक 
उत्पादनबाट संकलन िनुे अन्तिःशलु्क रकमको अनमुासनत रकम िलुाई पठाई ददनिनु भनी नेपाल सरकार 
अथि मन्िालयलाई यस आयोिको ि.नं. 480 को समसत 2076/11/05 ितेको पिानसुार लेजि 
पठाईएकोमा नेपाल सरकार अथि मन्िालय, राजस्व व्यवस्थापन मिाशािाको समसत २०७६/ ११। २९ 
ि.नं. ७९३ को पिानसुार मूल्य असभवृवद्ध कर तफि  कुल अनमुासनत रु.३ िवि १५ अवि १३ करोडको 
३० प्रसतशतले िनु आउने रु.९४ अवि ५४ करोड र आन्तररक उत्पादनतफि को अन्त:शलु्क तफि  कुल 
अनमुासनत रकम रु.८१ अवि ७६ करोडको ३० प्रसतशतले िनुे रु.२४ अवि ५३ करोड िरी रु.१ िवि 
१९ अवि ७ करोड राजस्व बााँडफााँड प्रयोजनको लासि संकलन िनु ेप्रक्षेपण िररएको छ। उक्त रकम 



12 
 

मध्ये अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 को दफा 6 को उपदफा (2) बमोजजम प्रदेशलाई 
रु. ५९ अवि ५३ करोड ५० लाि र स्थानीय तिलाई रु. ५९ अवि ५३ करोड ५० लाि बााँडफााँड 
िररएको छ।  

६. राजस्व बााँडफााँडका आधार एवम ्ढााँिाको तथ्याङ्कको स्रोत  

आयोिले राजस्व बााँडफााँडको आधार र ढााँिा तयार िनुिपने भएको िुाँदा बााँडफााँडलाई वस्तिुत, न्यायोजित, 
सनष्पक्ष र पारदशी तलु्याउन तथ्याङ्कको आवश्यकता पदिछ। आिामी आसथिक वर्ि २०७७/७८ का लासि 
राजस्व बााँडफााँड िदाि सनधािरण िनुिपने ववस्ततृ आधार र ढााँिाका लासि ववसभन् न सनकाय तथा स्रोतिरूबाट 
तथ्याङ्क संकलन िरीएको छ जसको वववरण यसप्रकार रिेको छ।  

ि.सं. आधार (सूिक) स्रोत प्रयोि 

१. जनसङ्खख्या र जनसाजङ्खख्यक वववरण 

क. कुल जनसङ्खख्या, 
ि. आजश्रत जनसङ्खख्या (१५ वर्ि भन्दा 

कम र ६४ वर्ि भन्दा बढी उमेर)।  

• राजष् िय जनिणना, २०६८, केन्रीय 
तथ्याङ्क ववभाि।  

प्रदे
श 

तथ
ा स्

था
नी
य 

ति
। 

  

२. क्षेिफल (भिूोल) • नापी ववभाि। 

३. मानव ववकास सूिकाङ्क • नेपाल मानव ववकास प्रसतवेदन 
२०१४, राजष् िय योजनाआयोि, 

• राजष् िय जनिणना, २०६८, केन्रीय 
तथ्याङ्क ववभाि।  

४. िििको आवश्यकता • मिालेिा सनयन्िक कायािलय,  

• संघीय मासमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्िालय,  

• प्रदेश तथा स्थानीय ति, 
• राजष् िय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त 

आयोिको अध्ययन।  

५. राजस्व संकलनमा िरेको प्रयास • मिालेिा सनयन्िकको कायािलय, 
• संघीय मासमला तथा सामान्य प्रशासन 

मन्िालय,  

• प्रदेश तथा स्थानीय ति,  

• राजष् िय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त 
आयोि।  
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ि.सं. आधार (सूिक) स्रोत प्रयोि 

६. पूवािधार ववकास  

क. सडकको घनत्व (सडकमा पिुाँि), 
ि. ववद्यतुको सवुवधा (ववद्यतुमा पिुाँि), 
ि. सूिना प्रववसधको सवुवधा (सूिना 

प्रववसधमा पिुाँि), 
घ. िानेपानीको सवुवधा (िानपेानीमा 

पिुाँि), 
ङ. सरसफाई (शौिालयको उपलब्धता)।  

• राजष् िय जनिणना, २०६८, केन्रीय 
तथ्याङ्क ववभाि, 

• सडक ववभाि, शिरी ववकास तथा 
भवन सनमािण ववभाि र स्थानीय 
पूवािधार ववभाि, 

• नेपाल ववद्यतु प्रासधकरण,  

• नेपाल दरुसञ्चार कम्पनी सलसमटेड,  

• िानेपानी मन्िालय।  

७. ववशेर् अवस्था 
क. अपाङ्गता भएको जनसङ्खख्या, 
ि. आसथिक सामाजजक असमानता।  

• राजष् िय जनिणना, २०६८, केन्रीय 
तथ्याङ्क ववभाि,  

• राजष् िय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त 
आयोिले िरेको अध्ययन।  

७. राजस्व बााँडफााँड िनि सलइएका आधार र ढााँिा  

यस आयोिले आिामी आसथिक वर्ि २०७७/७८ का लासि नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तिलाई 
उपलब्ध िराउनपुने राजस्व बााँडफााँडको रकम देिायका ववस्ततृ आधार र ढााँिामा सनधािरण िरी सो 
बमोजजमको राजस्व बााँडफााँडको विस्सा नेपाल सरकारलाई ससफाररस िररएको छ।  

ि.सं. आधार (सूिक) आन्तररक ढााँिा  
(उपसूिकको भार 

प्रसतशतमा) 

ढााँिा  
(भार प्रसतशतमा) 

१. जनसङ्खख्या र जनसाजङ्खख्यक वववरण 

क.  कुल जनसङ्खख्या, 
ि.  आजश्रत जनसङ्खख्या।  

 

७० %  

३० % 

६० % 

२. क्षेिफल (भिुोल)  १५ % 
३. मानव ववकास सूिकाङ्क  ५ % 
४. िििको आवश्यकता  ५ % 
५. राजस्व संकलनमा िरेको प्रयास  ३ % 
६. पूवािधार ववकास  

क.  सडकको घनत्व (सडकमा पिुाँि), 
ि.  ववद्यतुको सवुवधा (ववद्यतुमा पिुाँि), 

 

६० % 

१० % 

१० % 

 

१० % 
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ि.सं. आधार (सूिक) आन्तररक ढााँिा  
(उपसूिकको भार 

प्रसतशतमा) 

ढााँिा  
(भार प्रसतशतमा) 

ि.  सूिना प्रववसधको सवुवधा (सूिना  
 प्रववसधमा पिुाँि), 

घ.  िानेपानीको सवुवधा (िानेपानीमा पिुाँि), 
ङ.  सरसफाई (शौिालयको उपलब्धता)।  

 

१० % 

१० % 

७. ववशेर् अवस्था 
क.  अपाङ्गता भएको जनसङ्खख्या,  

ि.  आसथिक सामाजजक असमानता।  

 

२० % 

८० % 

 

२ % 

 

जम्मा १०० % 

 

८. राजस्व बााँडफााँडका आधार एवम ्ढााँिाको व्याख्या तथा ववश्लरे्ण 

आिामी आसथिक वर्ि २०७७/78 का लासि सनम्नानसुारका आधार, ढााँिा, सूिक एवम ्उपसूिकका 
आधारमा राजस्व बााँडफााँडका ववस्ततृ आधार तथा ढााँिा सनधािरण िरी सो बमोजजमको राजस्व बााँडफााँडको 
विस्सा ससफाररस िररएको छ।  

1) जनसङ्खख्या र जनसाजङ्खख्यक वववरण 

प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तिको जनसङ्ख ख्याको वववरण राजष् िय जनिणना, २०६८ बाट सलइएको छ। 
आजश्रत जनसङ्खख्याको अनपुातका लासि सोिी जनिणना बमोजजम आसथिक रूपले सविय (१५-६४ वर्ि) 
उमेर समूिको जनसङ्खख्यासाँि सो उमेर समूि बाविरको जनसङ्खख्याको अनपुात सनकासलएको छ। आिामी 
आसथिक वर्ि २०७७/८८ का लासि राजस्व बााँडफााँड िदाि सलइएका आधारिरू मध्ये प्रमिु आधारका 
रुपमा जनसङ्खख्या र जनसाजङ्खख्यक वववरणलाई ६० प्रसतशत ्भार ददइएको छ। यस आधारलाई प्रदेश 
तथा स्थानीय तिको कुल जनसङ्खख्या तथा आजश्रत जनसङ्खख्या भनी दईु भािमा ववभाजजत िररएको छ।  

जनसङ्खख्या र जनसांजख्यक वववरणलाई प्रदान िररएको ६० प्रसतशत ्भारलाई शत ्प्रसतशत ्मानी यसमध्ये 
कुल जनसङ्खख्यालाई ७० प्रसतशत भार ददइएको छ। नेपालको संववधानले प्रदेश तथा स्थानीय तिका 
सम्बन्धमा अनसूुिीमा व्यवस्था िररएको कायि जजम्मेवारी अनसुार प्रदेश तथा स्थानीय तिले आ-आफ्नो 
जनसङ्खख्यालाई ववसभन्न सेवा प्रवाि िनुिपने िनु्छ। कुल जनसङ्खख्याले प्रदेश तथा स्थानीय तिको सेवा 
प्रवािको आकार र लाित सनधािरण िदिछ। जसत बढी जनसङ्खख्या भयो त्यसतनै बढी सेवा सवुवधा प्रवाि 
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िनुिपने, साविजसनक सेवा र ववकास सनमािणका कायिमा ििि िनुिपने िनु्छ। जसका कारणले प्रदेश तथा 
स्थानीय तिको प्रशाससनक िििको आकार समेत बढाउाँछ। तसथि राजस्व बााँडफााँड िदाि प्रदेश तथा 
स्थानीय तिको जनसङ्खख्याको आकारलाई ७० प्रसतशत भार प्रदान िरी ससफाररस िररएको छ।  

यसैिरी आजश्रत जनसङ्खख्यालाई 30 प्रसतशत भार प्रदान िररएको छ। आजश्रत जनसङ्खख्या अन्तिित 
राजष् िय जनिणना 2068 अनसुार 15 वर्ि भन्दा मसुनका तथा 64 वर्ि भन्दा मासथका उमेर भएका 
जनसङ्खख्यालाई आजश्रत जनसङ्खख्याका रुपमा सलईएको छ। आजश्रत जनसङ्खख्याले परसनभिरताको अनपुात 
बढाउने तथा यस्ता जनसङ्खख्याका लासि सम्बजन्धत प्रदेश तथा स्थानीय तिले ववशेर् सेवा सवुवधाको 
व्यवस्था िनुिपने िनु्छ। जसले प्रदेश तथा स्थानीय तिको थप आसथिक भार सजृना िदै प्रदेश तथा 
स्थानीय तिको ववत्तीय अन्तर (Fiscal Gap) बढाउने िदिछ।  

यस्तो अवस्थामा मूलतिः संववधानको धारा 42 र धारा 60 (८) का प्रावधानिरूलाई मूति रुप ददन पसन 
प्रदेश तथा स्थानीय तििरूलाई न्यायोजित रुपमा रकम उपलब्ध िराउन ुपदिछ भन्ने मान्यता अनरुुप 
राजस्व बााँडफााँड िदाि आजश्रत जनसङ्खख्यालाई 30 प्रसतशत भार प्रदान िररएको छ।  

२) क्षिेफल (भिूोल) 

देशको कुल क्षेिफलमा प्रदेश तथा स्थानीय तिले ओिटेको क्षेिफलको अनपुातलाई क्षेिफलको सूिकको 
रूपमा सलइएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तिले ओिटेको क्षेिफलले उक्त प्रदेश तथा स्थानीय तिले 
जनतालाई प्रवाि िनुिपने सेवाको िणुस्तर, सेवा प्रवािको सिजता, प्रशाससनक िििको अवस्था, प्रशाससनक 
संरिना आदद पक्षमा प्रत्यक्ष रुपमा असर िदिछ। यी पक्षिरूले उक्त प्रदेश तथा स्थानीय तिको प्रशाससनक 
िििको आकार बढाउाँदछ। जनु प्रदेश तथा स्थानीय तिको क्षेिफल बढी िनु्छ, स्वभावत: उक्त प्रदेश 
तथा स्थानीय तिलाई बढी आसथिक स्रोतको आवश्यकता पदिछ। अतिः राजस्व बााँडफााँडको ससफाररस िदाि 
त्यिााँको भूिोल रिेको कुल क्षेिफललाई 15 प्रसतशत ्भार प्रदान िररएको छ। यस प्रयोजनका लासि 
प्रदेश तथा स्थानीय तिको क्षेिफल सनधािरण िनि नापी ववभाि, संघीय मासमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्िालय र यस आयोि स्वयंले तयार पारेका तथ्याङ्कलाई स्रोतका रुपमा सलईएको छ।  

३) मानव ववकास सूिकाङ्क 

सन ्२०१४ मा प्रकाजशत नेपाल मानव ववकास प्रसतवेदनको आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तिको मानव 
ववकास सूिकाङ्क सनमािण िररएको छ। ववश् वव्यापी रुपमा िणुस्तरयकु्त मानव जीवनस्तर (Quality of 
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Human Life) सनधािरणको लासि प्रयोिमा सलईने मानव ववकास सूिकाङ्कले जशक्षा (Education), स्वास्थ्य 
(मूलतिः Life Expectancy) तथा प्रसत व्यजक्त आय (Per Capita Income) लाई समेट्ने िदिछ। प्रदेश तथा 
स्थानीय तिको मानव ववकास सूिकाङ्कले उक्त प्रदेश तथा स्थानीय तिको िणुस्तरीय मानवीय जीवन 
(Quality of Human Life) का बारेमा जानकारी प्रदान िदिछ। जनु प्रदेश तथा स्थानीय तिको मानव 
ववकास सूिकाङ्क कमजोर छ, त्यस प्रदेश तथा स्थानीय तिले आफ्नो क्षेिका जनताको जीवनस्तर उकास्न 
प्रमिु रुपमा ध्यान ददनपुने िनु्छ। जनु प्रदेश तथा स्थानीय तिमा जशक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवनस्तर 
लिायतको मानव ववकास सूिकाङ्क न्यून िनु्छ त्यस्ता प्रदेश तथा स्थानीय तिमा त्यिााँको मानव ववकासको 
स्तर असभवृवद्धका लासि साविजसनक सेवामा बढी ििि िनुिपने िनु्छ। जसले िदाि प्रदेश तथा स्थानीय 
तिको सेवा प्रवाि लाित बढाउने िदिछ। प्रदेश तथा स्थानीय तिको जशक्षा, स्वास्थ्य लिायतको 
आवश्यकतालाई सम्बोधन िनिका लासि मानव ववकास सूिकाङ्कलाई समावेश िररएको िो।  

यसप्रकार उजल्लजित पक्षिरूलाई ख्याल राख्दै राजस्व बााँडफााँड िदाि मानव ववकास सूिकाङ्क लाई ५ 
प्रसतशत भार प्रदान िररएको छ। मानव ववकास सूिकाङ्क सम्बन्धी तथ्याङ्क सन ्२०१४ मा राजष् िय 
योजना आयोिले तयार पारेको मानव ववकास प्रसतवेदन, २014 बाट सलईएको छ।  

४) िििको आवश्यकता  

नेपालको संववधानको धारा 60(४) ले प्रदेश तथा स्थानीय तिको िििको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको 
आधारमा ववत्तीय अन्तर (Fiscal Gap) पत्ता लिाई सो का आधारमा सम्बजन्धत प्रदेश र स्थानीय तिलाई 
अन्तर-सरकारी ववत्तीय िस्तान्तरण िनुिपनेतफि  माििदशिन िरेको छ। सो ववत्तीय अन्तर सनधािरण सम्बन्धी 
अध्ययनको कायि आयोिबाट भैरिेको िुाँदा यसको पूणि प्रसतवेदन सवित प्रदेश तथा स्थानीय तिको िििको 
आवश्यकता सम्बन्धी तथ्याङ्कीय वववरण आउन समय लाग्ने भएको पररप्रेक्ष्यमा अन्तर-सरकारी ववत्तीय 
व्यवस्थापन ऐनको दफा २१(४) मा उजल्लजित कानूनी प्रावधानलाई ख्याल राख्दै आिामी आसथिक वर्ि 
2077/78 को लासि राजस्व बााँडफााँडको ससफाररस िदाि िििको आवश्यकता अन्तिित आसथिक वर्ि 
2075/76 मा प्रदेश तथा स्थानीय तिले िरेको कुल प्रशाससनक िििलाई प्रमिु आधारका रुपमा 
सलएर प्रदेश तथा स्थानीय तिको िििको आवश्यकता सनधािरण िररएको छ। सामान्यत: प्रत्येक प्रदेश 
तथा स्थानीय तिले आफूले संकलन िरेको आम्दानी (राजस्व) बाटै प्रशाससनक ििि व्यवस्थापन िनुिपने 
िनु्छ। तसथि राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त िनुे रकम प्रशाससनक िििमा समेत उपयोि िनुिपने ववर्यलाई 
ख्याल रािी िििको आवश्यकता सनधािरण िररएको छ।  
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उपरोक्त प्रयोजनका लासि जनप्रसतसनसधको सवुवधा ििि, कमििारीको तलब भत्ता ििि, कायािलय सञ्चालन 
ििि, कमििारी दरबन्दी संख्याका आधारमा िनुे ििि, पासलका अन्तिितका वडािरूको संख्याका आधारमा 
लाग्ने लाित लिायतका ििि शीर्िकिरूका आधारमा प्रशाससनक ििि सनधािरण िररएको छ। यसरी 
िििको आवश्यकता सूिकाङ्क लाई 5 प्रसतशत भार प्रदान िररएको छ। यसका लासि आवश्यक पने 
तथ्याङ्क स्रोतका रुपमा संघीय मासमला तथा सामान्य प्रशासन मन्िालयबाट प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय 
तिको तिित स्वीकृत कमििारी दरवन्दीको वववरण सलईएको छ। त्यस्तै मिालेिा सनयन्िक कायािलयबाट 
प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तिको कुल प्रशाससनक िििको तथ्याङ्क सलईएको छ।  

प्रशाससनक ििि िणना िदाि सनवािजित पदासधकारीिरूका सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय तिले जारी िरेको 
सेवा सवुवधा सम्बन्धी आसथिक ऐनलाई समेत आधार मासनएको छ भने नेपाल सरकारले प्रयोिमा ल्याएको 
“एवककृत आसथिक संकेत तथा विीकरण र व्याख्या, 2074” अनसुार विीकरण िरेका ििि शीर्िकलाई 
समेत आधार सलईएको छ।  

५) राजस्व संकलनमा िरेको प्रयास 

अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 को दफा 21 को उपदफा (४) मा प्रदेश तथा स्थानीय 
तिले प्रत्येक वर्ि आफूले उठाएको राजस्व र राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त िनुे रकमबाट प्रशाससनक ििि 
पगु्ने िरी राजस्व र व्ययको अनमुान पेश िनुिपने व्यवस्था िरेको छ। जसको मूल ध्येय भनेको प्रदेश 
तथा स्थानीय तिले बढी भन्दा बढी आन्तररक स्रोत (राजस्व) पररिालन िरी आफू अन्तिितको प्रशाससनक 
ििि धान् न सक्नपुने िनु्छ। राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त रकम प्रशाससनक िििमा प्रयोि िनुिका साथै अन्य 
ववकासात्मक कायिमा समेत ििि िनुिपने िनु्छ।  

यसै प्रयोजनका लासि आयोिले राजस्व बााँडफााँडको ससफाररस िदाि प्रदेश तथा स्थानीय तिले राजस्व 
संकलनमा िरेको प्रयासलाई 3 प्रसतशत भार ददई ससफाररस िरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तिले राजस्व 
संकलनमा िरेको प्रयास अन्तिित सनम्नानसुारका सूिकिरू सनधािरण िरी तथ्याङ्क संकलन िरेको छ। 
संकसलत तथ्याङ्क अनसुार प्रदेश तथा स्थानीय तििरू संस्थाित संरिना सनमािणकै िरणमा रिेको अवस्था, 
जनशजक्त व्यवस्थापन पूणित: व्यवजस्थत भैनसकेको अवस्था, ऐन सनयम कायिववसधिरू तजुिमा िुाँदै िरेको 
अवस्था र सबै प्रदेश तथा स्थानीय तििरूले राजस्व संकलनमा आ-आफ्नो तफि बाट प्रयास िरेको पाईएको 
अवस्था समेतलाई ध्यानमा रािी सबै प्रदेश तथा स्थानीय तिलाई समान अङ्कभार प्रदान िररएको छ।  
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१)  प्रदेशका सन्दभिमा अवलम्बन िररएका राजस्व संकलनमा िरेको प्रयासका सूिकिरू 

क) प्रदेशले अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा (१) को 
िण्ड (क) र ६ (क) बमोजजम सवारी साधन करबाट उठेको रकममध्ये ४०% रकम 
स्थानीय ववभाज्य कोर्मा जम्मा िरी आयोिको ससफाररस बमोजजमको विस्सा आफ्नो प्रदेश 
सभिका स्थानीय तििरूको सज ित कोर्मा जम्मा िरेको वा निरेको।  

ि) प्रदेशले अजघल्लो आसथिक वर्िको तलुनामा पसछल्लो आसथिक वर्िमा राजस्व वृवद्ध िरेको 
वा निरेको।  

ि) आफ्नो असधकार क्षेि सभिको राजस्व (कर तथा िैरकर) संकलन िने सन्दभिमा प्रदेशले 
अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनसूुिी २ को िण्ड (ि) बमोजजमको 
राजस्व (अन्य कर तथा िैरकर) को दायरा ववस्तार िरेको वा निरेको।  

२) स्थानीय तिका सन्दभिमा अवलम्बन िररएका राजस्व संकलनमा िरेको प्रयासका सूिकिरू 

क) अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐनको दफा 5 को उपदफा (१) को िण्ड (ि),(ि) 
र (घ) बमोजजम घर जग्िा रजजष् िेशन शलु्क वा मनोर जन कर वा ववज्ञापन करबाट 
उठेको रकम मध्ये 60% रकम सम्बजन्धत स्थानीय तिले आफ्नो स्थानीय सज ित 
कोर्मा जम्मा िरी 40% रकम सम्बजन्धत प्रदेश सज ित कोर्मा दाजिला िरेको वा 
निरेको।  

ि) स्थानीय तिले अजघल्लो आसथिक वर्िको तलुनामा पसछल्लो आसथिक वर्िमा राजस्व वृवद्ध 
िरेको वा निरेको।  

ि) आफ्नो असधकारक्षेि सभिको राजस्व (कर तथा िैरकर) संकलन िने सन्दभिमा प्रदेशले 
अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 को अनसूुिी-3 को िण्ड (ि) बमोजजमको 
राजस्व (अन्य कर तथा िैरकर) को दायरा ववस्तार िरेको वा निरेको।  

यसरी प्रदेश तथा स्थानीय तिले राजस्व संकलनमा िरेको प्रयासका सम्बन्धमा उजल्लजित सूिकिरूका 
आधारमा भार ददई मूल्याङ्कन िररएको छ।  
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६) पूवािधार ववकास 

प्रदेश तथा स्थानीय तिमा उपलब्ध सडक, ववद्यतु, सूिना प्रववसध, िानेपानी र सरसफाईको पिुाँि तथा 
उपलब्धततालाई आधार मानी पूवािधार सूिकाङ्ख क तयार िररएको छ। ववकासको पूविशतिका रूपमा रिेको 
प्रदेश तथा स्थानीय तिको पूवािधार ववकासको अवस्थाले सो प्रदेश तथा स्थानीय तिको ववकास िििको 
अवस्था सनधािरण िनि मािि प्रशस्त िदिछ। पूवािधार ववकासको अवस्था कमजोर भएका प्रदेश तथा स्थानीय 
तिले जनतालाई संववधानले माििदशिन िरे अनसुारका सेवा सवुवधा प्रदान िनि ििि िनुिपने िनु्छ, जसले 
िदाि सेवाको लाित वृवद्ध िराउाँदछ।  

यसै पररप्रेक्ष्यमा राजस्व बााँडफााँडको ससफाररस िने प्रयोजनका लासि पूवािधार ववकास सूिकलाई 10 
प्रसतशत भार प्रदान िररएको छ। पूवािधार ववकास अन्तिित सडक घनत्व, ववद्यतु सवुवधा, सूिना प्रववसध, 
िानेपानी सवुवधा र सरसफाइलाई उपसूिकको रुपमा सलईएको छ। यी उपसूिकिरूले िमश: सडकको 
पिुाँि, ववद्यतुको पिुाँि, सूिना प्रववसधको पिुाँि, िानेपानीको पिुाँि तथा शौिालयको उपलब्धताका बारेमा 
जानकारी उपलब्ध िराउाँदछन।्  

सडक घनत्वले प्रदेश तथा स्थानीय तिको सडकको पिुाँिका बारेमा जििण िदिछ। भरपदो सडक 
स जालले प्रदेश तथा स्थानीय तिमा आसथिक वियाकलापमा वृवद्ध ल्याउन सियोि िदिछ। सडक 
सञ्जालको पिुाँिले कुनै पसन प्रदेश वा स्थानीय तिको ववकासमा टेवा परु् याउाँदछ। प्रदेश तथा स्थानीय 
तिलाई आवश्यक पने स्रोत सो तिको ववकासको अवस्थामा समेत सनभिर िनुे भएकोले पूवािधार ववकास 
सूिकलाई 10 प्रसतशत भार ददईएको छ। यसरी पूवािधार ववकासलाई ददईएको १० प्रसतशत भारलाई 
शत ्प्रसतशत मानी सो शत ्प्रसतशतबाट 60 प्रसतशत भार प्रदेश तथा स्थानीय तिको सडक घनत्वलाई 
ददईएको छ। साविजसनक सेवा ववतरणलाई प्रभावकारी बनाउन र आम सविसाधारण जनतालाई सिुम तथा 
सिज ढंिले सेवा प्रवाि िनिका लासि सडकको भसूमका मित्त्वपूणि िनुे िुाँदा सडकको घनत्वलाई बढी 
भार ददइएको छ। यस प्रयोजनका लासि सडक ववभाि र स्थानीय पूवािधार ववकास ववभािले सन ्2018 
सम्ममा सडक घनत्वका सम्बन्धमा अध्यावसधक िररएको तथ्याङ्क प्रयोि िररएको छ।  

ववद्यतु सवुवधाले प्रदेश तथा स्थानीय तिको ववद्यतु मासथको पिुाँिको अवस्थालाई उजािर िदिछ। ववकासको 
एउटा आवश्यकताको रुपमा सलईने ववद्यतुको सवुवधाले प्रदेश तथा स्थानीय तिको आसथिक ववकासमा 
बि-ुआयासमक भसूमका िेल्दछ। जनु प्रदेश तथा स्थानीय तिमा ववद्यतु सवुवधाको पिुाँि कमजोर रिेको 
छ, त्यस तिमा साविजसनक सेवा प्रवािको प्रभावकाररता वृवद्धका लासि प्रदेश तथा स्थानीय तिले सोिी 
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बमोजजम बढी ििि िनुिपने िनु्छ। यसका लासि थप आसथिक व्ययभार आवश्यक पदिछ। यसै पररप्रेक्ष्यमा 
प्रदेश तथा स्थानीय तिको ववद्यतु सवुवधाको अवस्थालाई राजस्व बााँडफााँड िदाि उपसूिकका रुपमा सलई 
पूवािधार ववकासका लासि तोवकएको भारबाट 10 प्रसतशत भार ववद्यतु सवुवधाको पिुाँिलाई ददईएको छ। 
जसका लासि आवश्यक पने तथ्याङ्क नेपाल ववद्यतु प्रासधकरण तथा राजष् िय जनिणना, 2068 (केन्रीय 
तथ्याङ्क ववभाि)बाट सलईएको छ।  

सूिना प्रववसधको पिुाँिले प्रदेश तथा स्थानीय तिको सामाजजक, सााँस्कृसतक तथा आसथिक ववकासमा 
मित्त्वपूणि टेवा परु् याउाँदछ। प्रदेश तथा स्थानीय तिले जनतालाई प्रदान िने साविजसनक सेवा प्रवािमा 
प्रभावकाररता ल्याउन सूिना प्रववसधले प्रमिु भसूमका िेल्दछ। जनु प्रदेश तथा स्थानीय तिको सूिना 
प्रववसधको अवस्था कमजोर छ, त्यस्ता प्रदेश तथा स्थानीय तिले सूिना प्रववसधको स्तर मासथ उकास्न 
यथोजित लिानी िनुिपने िनु्छ। यसले एकातफि  प्रदेश तथा स्थानीय तिको आसथिक व्ययभार बढाउन े
िदिछ भने अकोतफि  प्रशाससनक िििमा समेत वृवद्ध ल्याउाँछ। यी सबै पक्षिरूलाई ख्याल िदै पूवािधार 
ववकासका लासि तोवकएको भारबाट सूिना प्रववसधको पिुाँिलाई 10 प्रसतशत भार ददईएको छ। जसका 
लासि आवश्यक पने तथ्याङ्क राजष् िय जनिणना 2068 (केन्रीय तथ्याङ्क ववभाि) तथा नेपाल दरुसञ्चार 
कम्पनी सलसमटेडबाट सलईएको छ।  

िानेपानीको सवुवधाले प्रदेश तथा स्थानीय तिमा जनताको िानेपानी सवुवधा मासथको पिुाँिको जििण िदै 
उक्त क्षेिका जनताको िणुस्तरीय जीवनयापनको अवस्था समेतलाई झल्काउाँछ। िानेपानी सवुवधाको 
पिुाँि ववस्तार िदै लैजाने ववर्य सरकारको असनवायि दावयत्व अन्तिित पनि आउाँदछ। संववधानले पररकल्पना 
िरे अनसुारको लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना िनि अन्य कुराका अलावा प्रत्येक प्रदेश तथा 
स्थानीय तिले जनताले सजजलै िानेपानी सवुवधा प्राप् त िने वातावरणको सजृना िनेतफि  प्रयास िनुिपने 
िनु्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तिमा िानेपानी सवुवधाको पिुाँि बढाउन उल्लेख्य आसथिक स्रोतको आवश्यकता 
पदिछ। अतिः यी पक्षिरूलाई ख्याल राख्दै पूवािधार ववकास अन्तिितको भार प्रसतशतबाट िानेपानी सवुवधा 
उपसूिकलाई 10 प्रसतशत भार प्रदान िररएको छ। यसका लासि आवश्यक पने तथ्याङ्क राजष् िय जनिणना 
2068 (केन्रीय तथ्याङ्क ववभाि) र िानेपानी मन्िालयबाट सलईएको छ।  

सरसफाई व्यजक्तको िणुस्तरीय जीवनस्तर यापनका लासि आवश्यक पने मित्त्वपूणि सूिक िो। शौिालय 
सवितको सरसफाईको अवस्था िनुकुो अथि रोिव्याधीबाट सो क्षेि तथा स्थान ववशेर्मा रिने जनतािरू 
सरुजक्षत रिन ुिो। सरसफाईको अवस्था कमजोर रिेको प्रदेश तथा स्थानीय तिले सो सवुवधा वृवद्ध िनिका 
लासि थप लिानी िनुिपने िनु्छ भने पयािप् त सरसफाईको उपलब्धता भएको स्थानमा थप लिानीको 
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आवश्यकता नपनि सक्दछ। कमजोर सरसफाइको अवस्थाले िदाि प्रदेश तथा स्थानीय तिले ववसभन् न 
नकारात्मक असरिरू समेत सामना िनुिपने िनु्छ। तसथि प्रदेश तथा स्थानीय तिमा िाल रिेका 
शौिालयिरूको उपलब्धतालाई सरसफाई सूिक मानी पूवािधार ववकास अन्तिितको भारबाट सरसफाइ 
(शौिालय) सवुवधा उपसूिकलाई 10 प्रसतशत ्भार प्रदान िररएको छ। यसका लासि आवश्यक पने 
तथ्याङ्क राजष् िय जनिणना 2068 (केन्रीय तथ्याङ्क ववभाि)बाट सलईएको छ।  

यसप्रकार पूवािधार ववकास सम्बन्धी उजल्लजित सडक, ववद्यतु, सूिना प्रववसध, िानेपानी र सरसफाई 
सम्बन्धी सूिक राम्रो भएका स्थानमा कम लिानी िरी त्यस्ता सूिकिरूको उपलब्धता न्यून भएको 
स्थानमा बढी लिानी िने िरी आयोिले राजस्व बााँडफााँड सम्बन्धी आधार र ढााँिा ससफाररस िरेको छ।  

७) ववशेर् अवस्था 

राजस्व बााँडफााँडको आधार र ढााँिा सनधािरण िने ससलससलामा मासथ उजल्लजित ववसभन्न आधारिरूका 
अलावा राजष् िय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त आयोि ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को िण्ड (छ) मा 
“ववशेर् अवस्था” लाई समेत एउटा आधारको रुपमा उल्लेि िररएकोले उक्त “ववशेर् अवस्था”लाई समेत 
मूल्याङ्कन िदै आयोिले राजस्वको विस्सा ससफाररस िनुिपने मनसाय ऐनबाट देजिन्छ। यसका लासि 
आयोिले राजस्व बााँडफााँडका सम्बन्धमा संववधान र कानूनमा भएका ववसभन्न ववर्यिरूलाई अध्ययन, 
मनन र ववश्लरे्ण िदै ववशेर् अवस्थाको व्याख्या िनुिपने देजियो। यसरी ववशेर् अवस्थाको व्याख्या र 
मूल्याङ्कन िदाि सबै प्रदेश र सबै तिसाँि सम्बजन्धत तथ्याङ्कको उपलब्धता िनुेपने ववर्य पसन त्यसतकै 
मित्त्वपूणि िनु आउने देजियो। तसथि आयोिले पविलो पटक ससफाररस िररसकेपसछ पााँि वर्ि सम्मका 
लासि मान्य िनुे राजस्व बााँडफााँडको आधार र ढााँिा अन्तिित ववशेर् अवस्थालाई समेत समटेी राजस्व 
बााँडफााँड सम्बन्धी ससफाररस िरेको छ। यसका लासि २ प्रसतशत भार ददई ववशेर् अवस्थाको मूल्याङ्कन 
िररएको छ। ववशेर् अवस्थाको मूल्याङ्कन िदाि सबै प्रदेश र सबै स्थानीय तिको तथ्याङ्कको उपलब्धता 
िनुसक्ने सूिकको रुपमा रिेको अपाङ्गता भएको जनसङ्खख्या र आसथिक सामाजजक असमानता सूिकलाई 
सलईएको छ। बढी अपाङ्गता िनुकुो अवस्थाले प्रदेश तथा स्थानीय तिको साविजसनक सेवा प्रवािमा बढी 
लिानी िनुिपने अवस्था सजृना िदिछ। जनु कुरा संववधानको मौसलक िकको कायािन्वयनका दृजष् टकोणले 
समेत मित्त्वपूणि छ। आसथिक सामाजजक असमानताको अवस्था उच्ि रिेका प्रदेश तथा स्थानीय तिले 
जनतालाई साविजसनक सेवा प्रवाि िने कायिमा प्रभावकाररता ल्याउन थप ििि िनुिपने िनु्छ। तसथि सबै 
प्रदेश र स्थानीय तिमा रिेका अपाङ्गता भएका व्यजक्त र आसथिक सामाजजक रुपमा ववभेदमा परेका 
व्यजक्तिरूको जजवनस्तर उकास्नका लासि सघाउ परु् याउने उद्देश्यले ववशेर् अवस्थालाई प्रदान िररएको २ 
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प्रसतशत भारलाई शत प्रसतशत मानी अपाङ्गता सम्बन्धी उपसूिकलाई २० प्रसतशत र आसथिक सामाजजक 
असमानता उपसूिकलाई ८० प्रसतशत भार प्रदान िररएको छ। यसका लासि आवश्यक पने तथ्याङ्कको 
स्रोत िमश: राजष् िय जनिणना, २०६८, (केन्रीय तथ्याङ्क ववभाि) र आयोिले िरेको अध्ययनबाट 
सलइएको छ।  

उजल्लजित आसथिक सामाजजक सूिकका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तिमा रिेको आसथिक, सामाजजक 
असमानता मापन िनिका लासि आसथिक सामाजजक र जलवाय ुपररवतिन जोजिम तथा ववपद् क्षेिका ६ 
वटा आयामिरूका २९ वटा उप-सूिकिरूका आधारमा आसथिक, सामाजजक असमानता सूिक सनमािण 
िररएको छ। यस प्रयोजनका लासि सलइएका आयाम र उप-सूिकिरू देिाय बमोजजम छन:्- 

सामाजजक आसथिक असमानता सूिकका आयाम र सूिकिरू 

आयाम उप-सूिकिरू 

१. आसथिक आयाम (१) यातायातको पिुाँि, (२) जजल्ला सदरमकुामदेजि स्थानीय तिको केन्रसम्मको 
दूरी, (३) सूिना प्रववसधको पिुाँि, (४) ववद्यतुको उपलब्धता, (५) भौिोसलक क्षेि, 

(६)वनको घनत्व, (७) सम्पजत्तमासथ मविलाको स्वासमत्व, (८) आसथिक 
वियाकलापमा संलग् नता र (९) आसथिक प्रसतष् ठानिरूमा मविला सिभासिता।  

२. शैजक्षक आयाम (१) ववद्यालय वा उच्ि जशक्षाको उपलब्धता, (२) कक्षा १ देजि ५ सम्मको 
ववद्यालय छाड्न ेदर, (३)प्रसत ववद्यालय ववद्याथी सङ्खख्या, (४) कुल भनािदर, (५) 
ववद्याथी-जशक्षक अनपुात र (६) साक्षरता दर।  

३. स्वास्थ्य आयाम (१) स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र (२) जन्ममा औसत आय।ु  

४. जनसाजङ्खख्यक आयाम (१) मविला र परुुर्को जनसङ्खख्या अनपुात, (२) घरपररवार सङ्खख्या, (३) 
जनघनत्व, (४) आजश्रत जनसङ्खख्या र (५) ववशेर् क्षमता भएका जनसङ्खख्या।  

५. िणुस्तरीय जीवन  

    यापनको आयाम 

(१) ववद्यतु सेवा प्राप् त िने घरपररवारको सङ्खख्या, (२) धाराबाट िानेपानी प्राप् त 
िने घरपररवारको सङ्खख्या, (३) आफ्नै घर भएका घरपररवारको सङ्खख्या र (४) 
कुनै प्रकारको सवारी साधन भएको घरपररवारको सङ्खख्या।  

६.जलवाय ुपररवतिनको  

   जोजिमको आयाम 

(१) ववित दईु वर्िमा ववपद् बाट प्रभाववत घरपररवारको सङ्खख्या, (२) वावर्िक बर्ाि 
र (३) जलवाय ुपररवतिनको जोजिम सूिक।  

उजल्लजित आधार र सूिकका आधारमा राजस्व बााँडफााँडको ससफाररस िदाि प्रत्येक स्थानीय तिले 
संवैधासनक जजम्मेवारी सनवािि िनि, असनवायि दावयत्व पूरा िनि तथा दैसनक प्रशाससनक ििि बिन िनि सक्न े
िरी राजस्व बााँडफााँड समन्यावयक िोस ्भन्ने मनसायले कुनै पसन पासलकालाई न्यूनतम रु.३ करोड ५० 
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लाि नघट्ने िरी रकमको व्यवस्था र बााँडफााँड िरी ससफाररस िररएको छ। अन्तर-सरकारी ववत्त 
व्यवस्थापन ऐनले समेत प्रदेश र स्थानीय तिले आफूले उठाएको राजस्व र राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त 
िनुे रकमबाट प्रशाससनक ििि पगु्ने िरी राजस्व र व्ययको अनमुान िनुिपने उल्लेि िरेबाट पसन प्रत्येक 
पासलका प्रशाससनक ििि बिन िनिका लासि आफैमा आत्मसनभिर िनुपुने िनु्छ। तथावप उनीिरूको दैसनक 
प्रशाससनक ििि सञ्चालन िनिका लासि राजस्व रकमबाट नपिु िनुे अवस्था समेतलाई ख्याल राख्दै राजस्व 
बााँडफााँड सम्बन्धमा ससफाररस िररएको छ। आफ्नो आयस्रोत ज्यादै कम भएका पासलकािरूलाई कम्तीमा 
पसन न्यूनतम रकम राजस्व बााँडफााँडको रकमबाट बेिोनुिपने िरी बााँडफााँड िनुिपने देजियो। त्यसैले 
पासलकािरूको ििि रकमको ववश्लरे्ण िदाि कम्तीमा पसन दश वटा पासलकािरूले रु.३ करोड ५० लाि 
भन्दा कम रकम राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त िने जस्थसत देजिएकोले ववशेर् अवस्था स्वरुप त्यस्ता 
पासलकािरूलाई प्रशाससनक ििि धान्नका लासि उजल्लजित रु.३ करोड ५० लाि न्यूनतम रकम प्राप् त 
िनुे िरी प्रस्ताव िररएको छ। तर प्रदेशको िकमा ववशेर् व्यवस्था िनुिपने आवश्यकता नदेजिएकोले 
त्यस्तो न्यनुतम रकमको प्रस्ताव िररएको छैन।  

९. राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त रकमको उपयोि र यस सम्बन्धी सझुाव 

अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 को दफा 21 को उपदफा (4) ले “प्रदेश तथा स्थानीय 
तिले आफूले उठाएको राजस्व र यस ऐन बमोजजम राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त िनुे रकमबाट प्रशाससनक 
ििि पगु्न ेिरी राजस्व र व्ययको अनमुान पेश िनुिपने छ” भन् ने व्यवस्था िरेको छ। यसरी ऐनको दफा 
21 को उपदफा (4) ले प्रदेश तथा स्थानीय तिले मूलतिः आफूले उठाएको आन्तररक आयबाट न ै
प्रशाससनक िििको व्यवस्थापन िनुिपनेछ भन् ने सन्देश स्पष् ट ददएको देजिन्छ।  

यसत िुाँदा िुाँदै पसन अत्यावश्यक प्रशाससनक र स िालन ििि आफ्नो आन्तररक आयबाट अपिु भएमा 
माि समतव्ययी विसावले राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त रकम प्रशाससनक िििमा प्रयोि िनुिपने िनु्छ। यसरी 
उपयोि भएको रकम बािेक बित रकम प्रदेश तथा स्थानीय तिले आ-आफ्नो क्षेि अन्तिितका ववकास 
सनमािणका वियाकलापमा उपयोि िनुिपदिछ। प्रदेश तथा स्थानीय तिले नेपाल सरकारबाट राजस्व 
बााँडफााँड माफि त प्राप् त िनुे रकम उद्देश्यपरक ढंिले समतव्ययीरुपमा ििि िनुि िराउनपुने आयोिको स्पष् ट 
धारणा रिेको छ। तसथि प्रदेश तथा स्थानीय तिले राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त िनुे रकमको उपयोि 
सनम्नानसुार िनुे िरी िनि राजष् िय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त आयोिले सझुाव प्रदान िरेको छ।  
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1. राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त रकम प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तिले उद्देश्यपरक ढंिले तोवकएको 
कायिमा ििि िनुिपने।  

2. राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त रकम नसतजामूलक एवम ्प्रभावकारी ढंिले ििि िनुिपने।  

3. राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त िनुे रकम संववधानले सम्बजन्धत प्रदेश र स्थानीय तिलाई प्रत्याभूत 
िरेको जजम्मेवारी सम्पादन िनिका लासि उपयोि िनुिपने।  

4. राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त रकम साविजसनक सेवा र आसथिक सामाजजक ववकासका क्षेिमा उपयोि 
िनुिपने।  

5. अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐनको दफा २१(४) बमोजजम िनुे िरी राजस्व बााँडफााँडबाट 
प्राप् त रकम ििि िनुिपने।  

6. अत्यावश्यक प्रशाससनक र सञ्चालन ििि सकभर सम्बजन्धत प्रदेश वा स्थानीय तिको आफ्नो 
आन्तररक राजस्व संकलनको रकम (आन्तररक आय)बाट नै समतव्ययी रुपमा व्यवस्थापन िनुिपने, 
सोले नपिेुमा मािै संघबाट प्राप् त राजस्व बााँडफााँडको रकमबाट व्यिोरी बााँकी रकम साविजसनक 
सेवा र ववकास सनमािणका कायिमा ििि िनुिपने।  

7. राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त रकम सम्बजन्धत प्रदेश तथा स्थानीय तिसभि न्यायोजित, सन्तसुलत र 
पारदशी रुपमा ििि िनुिपने।  

8. राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त रकम प्रदेश र स्थानीय तिले जनतालाई परु् याउनपुने सेवा, ववकास 
सनमािणका कायि, प्रादेजशक क्षेिीय असन्तलुन, िररबी एवम ् आसथिक सामाजजक असमानताको 
न्यूनीकरण, बज ितीकरणको अन्त्य, अपाङ्गता भएकािरूको संरक्षण, मानवीय जीवनस्तरको 
असभवृवद्ध, आकजस्मक कायि र कुनै अस्थायी आवश्यकता पूरा िनि समेत उपयोि िनुिपने।  

9. समजष् टित रुपमा राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त रकमको उपयोि प्रशाससनक ििि, साविजसनक सेवा 
प्रवाि, पूवािधार ववकास लिायतका प्रदेश तथा स्थानीय तिको सन्तसुलत र समतामूलक ववकास 
िने उद्देश्यले उनीिरूको आवश्यकताका क्षेिमा ििि िनि उपयकु्त िनुे।  

10. संववधानले प्रदेश तथा स्थानीय तिलाई प्रत्याभूत िरेको क्षेिासधकार सभिको स्वायत्तता र 
उनीिरूको प्राथसमकतालाई समेत ध्यानमा रािी राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त रकम ििि िनुिपने।  
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11. प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तिले अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान बमोजजम आ-
आफ्नो तफि बाट जम्मा िनुिपने कर प्रदेश ववभाज्य कोर् वा स्थानीय ववभाज्य कोर्मा जम्मा िरी 
एक अकोलाई प्रदान िनुिपने विस्सा उपलब्ध िराउनपुने।  

12. प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तिले संववधान र ऐनले तोकेको पररसधसभि रिी कर तथा िैरकर 
राजस्व संकलन िनुिका साथै उपयकु्त क्षेिमा राजस्वको दायरा ववस्तार िनुिपने। यसरी दायरा 
ववस्तार िदाि तििरूबीि करमा दोिोरोपना निनुेतफि  ध्यान ददनपुने।  

13. प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तिले अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार 
सञ्चालन सम्बन्धी ऐनको कानूनी प्रावधान बमोजजम तोवकएको समयावसध सभिै राजस्व लिायतको 
वववरण राजष् िय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त आयोि लिायत तोवकएका सनकाय समक्ष पेश िनुिपने।  

14. प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तिले राजस्व र िििको असभलेि व्यवजस्थत रुपमा राख्नपुने।  

15. प्रदेश तथा स्थानीय तिका जनप्रसतसनसध एवम ्संवद्ध कमििारीले आफूले िरेको िििको पारदजशिता 
एवम ्जवाफदेविता सनवािि िनुे व्यवस्था समलाउनपुने।  

16. राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप् त रकमको प्रयोि यसको उद्देश्य मतुाववक िनुपुनेमा एउटै प्रकृसतको 
काममा तीन तिका सरकार र ववसभन्न ििि शीर्िकबाट रकम ववसनयोजन िरी ििि िरेको देजिएको 
अवस्थामा तीनै तिका सरकारिरूले यस पक्षमा िम्भीरतापूविक ध्यान ददई आवश्यक सधुार 
िनुिपने।  

17. प्रदेश तथा स्थानीय तिका दोिोरो राजस्व असधकार क्षेिसभि पने घरजग्िा रजजषे्ट्रशन शलु्क, 
सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र ववज्ञापन करको सिज कायािन्वयनका लासि नेपाल सरकारबाट 
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सिजीकरण िनुिपने।  

18. प्रदेश तथा स्थानीय तिले संवैधासनक जजम्मेवारी सनवािि िनि आफूले पररिालन िने राजस्व र 
प्राप् त िने राजस्व पूवािनमुानयोग्य बनाउनपुने।  

19. प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तिले आफूलाई संववधान र कानूनले ददएको पररसधसभि रिी आ-
आफ्नो क्षेिसभि राजस्व उठाउन सक्न ेकुल सम्भाव्यता पवििान िदै राजस्व संकलनको प्रयास 
िनुिपने।  
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20. संववधानको धारा ६० को आशय र भावना बमोजजम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय ति 
र राजष् िय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त आयोिको संयकु्त प्रयासबाट प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय 
तिको संववधानको अनसूुिीमा ददईएको जजम्मेवारी अनसुारको िििको आवश्यकता र राजस्वको 
क्षमता सनधािरण िनुिपने।  

रिव्य:  

क) आसथिक वर्ि 2077/78 का लासि संववधान र प्रिसलत कानून वमोजजम आयोिबाट 
तयार िररएको राजस्व बााँडफााँडको ववस्ततृ आधार र ढााँिा बमोजजम नेपाल सरकारबाट 
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध िराउने राजस्वको बााँडफााँडको विस्साको 
ससफाररस िमश: अनसूुिी १ र अनसूुिी २ मा समावेश िररएको छ।  

ि) संववधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को िण्ड (क) र राजष् िय प्राकृसतक स्रोत तथा 
ववत्त आयोि ऐन, २०७४ को दफा १५ को उपदफा (१) बमोजजमको राजस्व बााँडफााँडका 
सम्बन्धमा आसथिक वर्ि २०७७/७८ का लासि ससफाररस िररएको मासथ उजल्लजित 
ववस्ततृ आधार र ढााँिा एवम ्सो बमोजजम सनधािरण िररएको राजस्व बााँडफााँडको विस्सा 
राजष् िय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त आयोि ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) र (४) 
बमोजजम अको व्यवस्था नभएसम्म सोिी ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोजजम 
सनधािरण िरी आयोिबाट नेपाल सरकारमा ससफाररस िररएको उजल्लजित राजस्व 
बााँडफााँडको ववस्ततृ आधार र ढााँिा (भार) एवम ्सो बमोजजम सनधािरण िररएको राजस्व 
बााँडफााँडको विस्सा सोिी ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) बमोजजम आिामी ५ वर्िको 
लासि मान्य िनुेछ।  
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अनसूुिी-१ 

आसथिक वर्ि २०७७/७८ का लासि नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई िस्तान्तरण िनु े
राजस्व बााँडफााँड सम्बन्धी ससफाररस 

क्र. सं. प्रदेशको नाम राजस्व बााँडफााँडको हिस्सा 

1 प्रदेश नं. १ 0.1561390 
2 प्रदेश नं. २ 0.1559170 
3 बाग्मती प्रदेश 0.1588677 
4 गण्डकी प्रदेश 0.1240159 
5 प्रदेश नं. ५ 0.1550323 
6 कर्ााली प्रदेश 0.1211001 
7 सुदरूपश्चिम प्रदेश 0.1289280 

जम्मा 1.00000000 
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अनसूुिी-२ 

आसथिक वर्ि २०७७/७८ का लासि नेपाल सरकारबाट स्थानीय तिलाई िस्तान्तरण िनुे राजस्व 
बााँडफााँड सम्वन्धी ससफाररस 

क्र. स.ं हजल्ला 

 

स्थानीय ति 
 

राजस्व बााँडफााँडको हिस्सा 

 (रु. लाखमा) 

 
 

कोड नाम 

१ ताप्लेजुङ १०१०१ फक्ताङ्लुङ्ग गाउँपाश्चलका ०.००१३६५६ 

२ ताप्लेजुङ १०१०२ श्चमक्वाखोला गाउँपाश्चलका ०.०००९८०९ 

३ ताप्लेजुङ १०१०३ मेररङ्गदेन गाउँपाश्चलका ०.००१०२८० 

४ ताप्लेजुङ १०१०४ मैवाखोला गाउँपाश्चलका ०.०००८९८६ 

५ ताप्लेजुङ १०१०५ आठराई श्चिवेर्ी गाउँपाश्चलका ०.०००९१५४ 

६ ताप्लेजुङ १०१०६ फुङश्चलङ्ग नगरपाश्चलका ०.००१२६६५ 

७ ताप्लेजुङ १०१०७ पाश्चिभरा याङ्वराक गाउँपाश्चलका ०.०००९१०४ 

८ ताप्लेजुङ १०१०८ श्चसरीजङ्गा गाउंपाश्चलका ०.००१२४९७ 

९ ताप्लेजुङ १०१०९ श्चसश्चदङ्गवा गाउँपाश्चलका ०.०००९८२६ 

१० संखवुासभा १०२०१ भोटखोला गाउँपाश्चलका ०.०००९२२१ 

११ संखवुासभा १०२०२ मकालु गाउँपाश्चलका ०.००१३५२१ 

१२ संखवुासभा १०२०३ श्चसलीचोङ गाउँपाश्चलका ०.००१०९८५ 

१३ संखवुासभा १०२०४ श्चचश्चचला गाउँपाश्चलका ०.०००६६६८ 

१४ संखवुासभा १०२०५ सभापोखरी गाउँपाश्चलका ०.०००९४०६ 

१५ संखवुासभा १०२०६ खाँदबारी नगरपाश्चलका ०.००१३४७१ 

१६ संखवुासभा १०२०७ पाँचखपन नगरपाश्चलका ०.००११०८६ 

१७ संखवुासभा १०२०८ चैनपुर नगरपाश्चलका ०.००१४१६० 

१८ संखवुासभा १०२०९ मादी नगरपाश्चलका ०.०००९६२५ 

१९ संखवुासभा १०२१० धमादेवी नगरपाश्चलका ०.००११००२ 

२० सोलुखमु्बु १०३०१ खमु्बु पासाङल्हामु गाउँपाश्चलका ०.००१०७१६ 

२१ सोलुखमु्बु १०३०२ माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका ०.००११६०७ 

२२ सोलुखमु्बु १०३०३ सोताङ गाउँपाश्चलका ०.०००८०२९ 

२३ सोलुखमु्बु १०३०४ माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका ०.०००९८२६ 

२४ सोलुखमु्बु १०३०५ िुलुङ दधुकोशी गाउँपाश्चलका ०.००११४८९ 

२५ सोलुखमु्बु १०३०६ नेचासल्यान गाउँपाश्चलका ०.०००८१९७ 

२६ सोलुखमु्बु १०३०७ सोलदुधुकुण्ड नगरपाश्चलका ०.००१५२३५ 

२७ सोलुखमु्बु १०३०८ श्चलख ुश्चपके गाउँपाश्चलका ०.०००६४०० 

२८ ओखलढुङ्गा १०४०१ श्चचशंखगुढी गाउँपाश्चलका ०.०००९९२७ 

२९ ओखलढुङ्गा १०४०२ श्चसश्चिचरर् नगरपाश्चलका ०.००१३५२१ 

३० ओखलढुङ्गा १०४०३ मोलुङ्ग गाउँपाश्चलका ०.००१००७८ 
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क्र. स.ं हजल्ला 

 

स्थानीय ति 
 

राजस्व बााँडफााँडको हिस्सा 

 (रु. लाखमा) 

 
 

कोड नाम 

३१ ओखलढुङ्गा १०४०४ श्चखजीदेम्बा गाउँपाश्चलका ०.००१०५९९ 

३२ ओखलढुङ्गा १०४०५ श्चलख ुगाउँपाश्चलका ०.०००९२५५ 

३३ ओखलढुङ्गा १०४०६ चम्पादवेी गाउँपाश्चलका ०.००१११८७ 

३४ ओखलढुङ्गा १०४०७ सुनकोशी गाउँपाश्चलका ०.००११२३७ 

३५ ओखलढुङ्गा १०४०८ मानेभन्ज्याङ्ग गाउँपाश्चलका ०.००११६७४ 

३६ खोटाङ १०५०१ केश्चपलासगढी गाउँपाश्चलका ०.००१०७६७ 

३७ खोटाङ १०५०२ ऐसेलुखका  गाउँपाश्चलका ०.००१०२६३ 

३८ खोटाङ १०५०३ रावा बसेी गाउँपाश्चलका ०.०००९१७१ 

३९ खोटाङ १०५०४ हलेसी तुवाचङु नगरपाश्चलका ०.००१५४३६ 

४० खोटाङ १०५०५ 
श्चदके्तल रुपाकोट मझवुागढी 

नगरपाश्चलका 
०.००१८१४१ 

४१ खोटाङ १०५०६ साकेला गाउँपाश्चलका ०.०००८२३० 

४२ खोटाङ १०५०७ श्चदप्रङु चइुचमु्मा गाउँपाश्चलका ०.००११५७३ 

४३ खोटाङ १०५०८ खोटेहाङ गाउँपाश्चलका ०.००१२४४६ 

४४ खोटाङ १०५०९ जन्जतेढुङ्गा गाउँपाश्चलका ०.००१०२४६ 

४५ खोटाङ १०५१० बराहपोखरी गाउँपाश्चलका ०.००१०१४५ 

४६ भोजपुर १०६०१ षडानन्जद नगरपाश्चलका ०.००१५२५२ 

४७ भोजपुर १०६०२ साल्पाश्चसश्चलछो गाउँपाश्चलका ०.००१०१९६ 

४८ भोजपुर १०६०३ टेम्केमैयुङ गाउँपाश्चलका ०.००११२७१ 

४९ भोजपुर १०६०४ भोजपुर नगरपाश्चलका ०.००१३१०२ 

५० भोजपुर १०६०५ अरुर् गाउँपाश्चलका ०.००१०८६८ 
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